
 

 

 
 

 -של פורום מנהלי איכות בתעשייה הדרומית  רביעיסיכום מפגש 
4.4.102. 

 
 :משתתפים

 מ"פרמצבטיקה בע מנהל ייצור בחברת פריגו ישראל, רמי בוחניק

 מ"מנהלת איכות בחברת קלב מחקר ופיתוח אגודה שיתופית חקלאית בע, איילת זיו

 מ"מנהלת איכות בחברת קלב מחקר ופיתוח אגודה שיתופית חקלאית בע, איילת מנדה

 מ"מנהלת אבטחת איכות בחברת לוכסמבורג תעשיות בע, צופית גולדמן

 מ"בע חקלאית שיתופית אגודה מנהל איכות בדביק, בעז ספיר

 פלסטיק מוצרי להב דביר מנהל איכות בדולב, עודד ספיר

 מ"מנהלת איכות ברותם תעשיות בע, תמרפטל

 מ"בע ישראל מנהל אבטחת איכות באיירפרודקטס, מאיר דביר

 ש סמי שמעון"המכללה האקדמית להנדסה ע, הדס חסידים

 מ"בע ח"אגש מנהל איכות בפלסטניר, אבי שכטר

 ג"מנהל איכות בקמ, דולבאלי 

 ג ונציג האיגוד הישראלי לאיכות"מנהל איכות בחברת קמ, שרון אנקר

 מנהל מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים, אביב חצבני

 

 :עיקר המפגש

 מנהל המכון, עפר דורון//  חקרבמהצגת פעילות מכון המחקר והטמעת הליכי האיכות  
 .בגידול ומחקר בחזירים כמודל לאנטומיה של האדםתוך מיקוד , הוצגה פעילות מכון המחקר( 1)

 . בקרת האיכות והאיכות בתהליך העבודה ובדיקתו הם חדשים בעולם המחקר והרפואה( 2)

 .התפתחה ההבנה לחשיבות התחקיר ואיכות התהליך להפחתת התקלות והליקויים( 3)

 .הליכי המחקר והפיתוחהיום במכון המחקר תהליכי האיכות מובנים באופן מחייב במסגרת ( 4)

 

ההנהלה והבטחת האיכות יגיעו לסינתזה כתהליך אחד וכי תהליכי האיכות -המפתח( 5)

 .התהליכים יהיו משולבים בכל הליכי הפיתוח והייצור משלביו המוקדמיםובקרת  

 

שיפור שיתוף הפעולה והסינרגיה בין ההנהלה לבין אנשי  - הנקודה העיקרית לשיפור( 6)

 . האיכות 

 

 :שאלות

 מדוע רגולציה נכנסת כחלק מתחומי האיכות והבטחת האיכות ולא פועל כמחלקה (  2)

 ?נפרדת 

החברה שלנו קטנה , בחברות גדולות יש מקום להחזיק מחלקת רגולציה עצמאית :תשובה 

 אין מקום כרגע למחלקת רגולציה ולכן , אמנם נמצאת בתהליכי גדילה, יחסית  

 .מתפקידיה של מחלקת האיכות התחום הזה נשאר כחלק  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 הדס חסידים//(כחלק מלימודי תואר ראשון)האקדמי האיכות בהיבט   -Iנושא  

 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 

 

 כבר בלימודי תואר ראשון day1-הכנסת לימודי האיכות החל מ:עיקר הסוגיה

 .מגמה הולכת וגוברת להכנסת תהליכי האיכות בתחום פיתוח התוכנה( 1)

לא כמכלול , .האיכות בנושאקיימים קורסים ספציפיים  במסלולי הנדסת תוכנה כיום באקדמיה( 2)

 .המוטמע לאורך כל תוכנית הלימודים 

לימודי  הכניסה, להנדסת תוכנה במחלקהש סמי שמעון "המכללה האקדמית להנדסה ע( 3)

 .מלימודי התוארלי אאינטגרכחלק  התוכנה איכות 

הכנסת האיכות בתחומי התוכנה באופן רטרואקטיבי בעל עלות גבוהה מאוד בביצוע הליכי ( 4)

 QA .שלבי הפיתוח ובכך להפחית משמעותית את בכל תהליכי וחייבת להיכנס האיכות , לכן

 .QA-עלויות ה 

( מוחשיים)מהותי מהליך פיתוח מוצרים בתפיסתו באופן יתוח התוכנה אינו שונה הליך פ( 5)

, הוא אף הופך להיות משמעותי יותר בשל התהליכים הדינאמיים של תחום התוכנה .'רגילים' 

 . העלויות היורדות והדרישה לתוכנה איכותית ללא פשרות, לוחות הזמנים המתקצרים 

או מורכבות /מבחינת עלות ו' מאותגרים'מוגדרים כ עדיין בתוכנהכיום מרבית הפרויקטים ( 6)

הגדרת , תחום האיכות מסייע בניהול הסיכונים.או אין צורך ממשי במוצר בשוק/ופיתוח  

 .תכנות נכון, רגולציות חדשות, דרישות 

הליך הבדיקה הינו חלק . לרוב ישנה החשיבה כי איכות תוכנה הינה בדיקות והרצת בדיקות( 7)

תהליך האיכות הינו גם . מהליך האיכות ומהווה את הביטוי של יישום האיכות בתוך הארגון 

 .בהליך העיצוב והתכנות 

בתחום זה ישנה חשיבות לשיתוף פעולה ואיזון חוזר עם התעשייה על מנת להתאים את תכני ( 8)

ת תכני שכן התעשייה מתקדמת במהירות וישנה החובה לעדכן א, לצרכי התעשייההלימוד  

 .הלימוד בהתאם 

 

 :החסמים/ שאלות 

בעולמות )סתירה בין הצורך לתיעוד ומתודולוגיה לבין הצורך לצאת עם המוצר מהר ( 2)

 (התוכנה 

 .הפתרון הינו כי התיעוד והמתודולוגיה הותאמה לצורך בזריזות ודינמיות התחום 

 .התכנות והפיתוחהאיכות הינה בהיבט התהליך הרוחבי והארגוני ולא רק בהיבט  

 

מדוע במסגרת הלימודים לא מבצעים בחינה באיגוד הישראלי לאיכות להכרה כמהנדסת ( 1)

 .איכות בתוכנה על מנת לתת ערך נוסף לבוגרי המכללה 

טק דרישה -כיום אין דרישה בהיי.להסמכה מטעם האיגוד האמריקאינדרש לבצע עדכון  

 .להכשרה ספציפית ומומחיות 

 .הישראלי לאיכות כיום בר סמכא לבניית מבחנים ומתן האישוריםאין באיגוד  

 .זו נקודה לחשיבה משותפת של האקדמיה והאיגוד הישראלי לאיכות 

 

 כיצד הבוגרים משולבים בעבודה בתעשייה( 3)

 . 'ד-ו' כ הסטודנטים מתחילים את עבודתם בתעשייה בשנים ג"בד 

 .ההגמר של הסטודנטים הם בתעשיי פרויקטיחלק מ 

 

 

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/qualityfromday1.pdf


 

 

 

 איילת זיו// האיכות בהיבט המחקרי  -IIנושא  

 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 

 

 :הנושאיםעיקר 

 .אכסניה לניסויים ועוד, יםמחקרביצוע , למחקר ח"עיקר פעילות המכון בתחום גידול בע( 1)

 .קליניים-פת מלאה לביצוע מחקרים פרהמתן מעט( 2)

מהן דרישות , מראש, קליניים עתירי רגולציה ועל יוזם המחקר לדעת-תהליכי מחקר פרה( 3)

 .  הרגולציה 

 .11-תחומי האיכות במחקר ואבני הדרך החלו במאה ה( 4)

מחקר הינה מטרת תקני האיכות ב. האיכות אינה עוסקת בפן המדעי או המקצועי של המחקר( 5)

 ".משתנים המתערבים"במטרה למנוע את השפעת ה 

הכרה ברחבי , עמידה בביקורות, הדירות, אחידות, תהליכי האיכות תורמים לאמינות התהליך( 6)

 העולם 

 מטרת הליכי האיכות וידיעת הרגולציה הינה במטרה לבנות הליך רווי בקרה והבטחת האיכות ( 7)

 .כתיבת הפרוטוקול ועד לדוח הסופיהחל משלב , בתהליך המחקר 

, במכון המחקר מבוצע הליך הטעמת הליכי האיכות בעובדי הארגון החל מהגדרת התפקיד( 8)

 .'גייס לאט ולפטר מהר' -המוטו . השוטפת ובעבודה ההכשרה, הליך הגיוס 

כחלק מהטמעת תהליכי האיכות מקדשים את האמינות מצד העובדים וכן העובדים שותפים ( 1)

 ".איך"ולא רק את ה" למה"כחלק מיזה חשוב כי העובד יבין את ה, לתהליך 

 

 

 :שאלות עיקריות

 ?מדוע המכון לא מפרסם את פעילותו בתחום המחקר כלפי חוץ( 2)

 .נדה של המכון שכן מדובר בתחום נפיץ'אג 

 

 ?האם האחריות לידיעת הרגולציה היא של המכון או יוזם המחקר ( 1)

ידיעת הרגולציה הינה חלק בלתי נפרד מהליכי האיכות בתהליך ובקרת התליכים לפיתוח  

 מוצר וכחלק בלתי נפרד מדוח המחקר 

 

 ?האם קיים נוהל קבלה לרמת איכות נדרשת כתנאי סף לביצוע מחקר ( 3)

כיום עבודה שלא לפי הנחיות מכון המחקר מלווה בחתימה על  .מצוי בהליכי בנייה במכון 

 .ולקיחת האחריות מצד הלקוח חריגה מהנוהל 

 

 ?מבוצעת ולידציה של התוכנה ומערכות המחשובהאם  ( 4)

אך הליכי ההטמעה דורשים השקעה רבה המקשה על מפעלי תעשייה קטנים , מבוצע לא 

י תיעוד מודפס אשר מבוקר ונחתם "נושא הוולדיציה בשלב זה נפתר ע.ובינוניים לעמוד בכך 

 .ידנית 

 

האם החברה מקימה לעצמה , מכוח האדם הינו מתחומי האיכות 30%בעולם הפארמה ( 5)

 ?(5%) 40מתוך  1א הינו "מערך איכות שכן כיום כ 

 . מערכי האיכות במכון המחקר בהליכי בנייה 

 

 ?האם התחלת ניסוי תלויה באישור מקדמים של מערך האיכות ( 6)

 כן  

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/zivaelet.pdf


 

 

 

 

 ?כיצד בודקים את אפקטיביות ההדרכות ( .)

 .ירידה בכמות התקלות לאחר ביצוע ההדרכה לאורך זמן  

 .ביצוע הדרכה תקופתית בתקלות החוזרות על עצמן  

 

 

 !!!נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים

 
 ,בברכה

 
 שרון אנקר                                             אביב חצבני

 ג"מנהל איכות בקמ                                    מנהל מרחב דרום 
 נציג הנהלת איגוד הישראלי לאיכות בדרום                               התאחדות התעשיינים


