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תקציר

פרשת רמדיה 

:התנהלות לא מוסרית בתחום האיכות•

.מקובעיםלאומומחיותומקצועיותו✓

.ברוראינושלוההיררכיהמבנה✓

מינוי מהנדס איכות  

דרישות  
הרגולטור

דרישות  
הלקוח

החמרה  
בדרישות  

התקן

חוסר באמות מידה לתפקיד
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.האיגוד הישראלי לאיכות, 1972-מיסוד מקצוע בישראל החל ב•

הכרחיאינו תנאי , "(תואר אקדמי)"מקנה הכרה לעיסוק באיכות •

.לעיסוק במקצוע

מקצתם,מטריציוניתבשיטהלרובפועלבישראלהאיכותמערך•

.הנדסיים/טכנייםואחריםניהוליים

תחילת האיכות בישראל

.שאינן באות לידי ביטוי( א"אי)ישנם התמחויות באיגוד הישראלי לאיכות 
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בישראל

."תחילהבמחשבהמעשהסוף...",בסדריהיה...עודלא"✓

.ירודהאיכותבשל"מבוזבזים"מהתפוקה25%✓

.ארגוןורקאךתלויכיוםלאיכותהשיפור✓

הגלובליבעולם

.בארגונייםמוטמעלאיכותהשיפור✓

.להשתפראותםמחייבתהתחרות✓

.כניסהכרטיסלעיתיםהמקנההפרס✓

הבטחת איכות
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מסלול לא אקדמי-א

מדעי-מסלול אקדמיב-

רכישת הידע באיכות

מכללת כנרת

.בעולם הגלובלי האיגוד המקצועי מספק שירותים הדרכה✓

.גורמים חיצוניים מספקים שירותים הדרכה, בישראל✓
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סקר שביעות הרצון של אנשי איכות

היגד
חברי האיגוד  

הישראלי לאיכות  

מחברי האיגוד האמריקאי  

(Magazine by Clear Seas Research)לאיכות 

15%60%עיסוק עקרי

8%%28הסמכה  

תואר אקדמי /תואר אקדמי

באיכות

8%30

3%33%ידע באיכות

תחושה של חוסר התחושות של המשיבים 

חוסר , סמכות

שיתוף פעולה  

שכר ומערכת  , תחושה של הישג

יחסים עם עמיתים נרשמו  

כתכונות החשובות ביותר
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השפעתו של מהנדס איכות

1973

אחראי איכות

2018

ירידה בחשיבות האיכות

אין הגבלות לתפקידהטכנולוג הראשי ואחראי איכות, רמדיה

(  הסמכה, תואר אקדמי)

(.soft skill" )מיומנויות רכות"בעל 

ולכן אפשר לחסוך , י הרגולטור הישראלי"הם אינם מחויבים ע"

.(2013זוננשטיין " )?אז למה לא לחסוך, באיכות

!!הענייןבעליכללעלנשענתהצלחתו•

במפעליםגם,וקונפליקטיםמתחיםיוצרות"בהתהוותפרופסיה"•

.סדורהאיכותמערכתקיימתשבהם

מקצועיות

מומחיות

מנהל  
איכות

סמכות
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,  הזוכה להערכה מעמיתיו, איש מקצוע יוצא דופן או מבריק"

ושיפוטיו מדויקים ומהימנים באופן בלתי רגיל וביצועיו מראים  

".  בעל ידע לאיכות, כישורים מושלמים

(professional)מומחה 
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(Hall 1986)קריטריונים להגדרת מומחה 

קיומו של  
גוף ידע  
אקדמי

ומומחיות

סמכות  
בלעדית על 

.גוף הידע

עצמאות  
לקבוע את  

איכותו  
העבודה 

קוד אתי

אתיקה

מסייע בעת  
האשמה 
ברשלנות

מסייע לפתור  
דילמות שלהן 

.פתרון בחוק

ערכי נורמות  
להתמודדות עם  

דילמות  

אמות מידה 
העשויות לסייע  
לבחור את אנשי  

.  מקצוע

סמכות

נובעת מהידע 
-המקצועי

השיטתי שרכשו

אם עושים  חוקית 
אותה חברי  
הפרופסיה

יכולים לבחור  
הטכניקות בבואם  

לטפל בבעיות

בישראל הסמכות 
:  מעוגנת בחוקים

חוק המהנדסים 
והאדריכלים

מאפיינים

מחויב  לשרת  
את האינטרס  

הציבורי

דורש הכשרה  
לטובת  ייחודית 

בריאות ציבור
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מהנדס איכות כפרופסיה

Professional

רופא  -

עורך דין-

סוציולוגים -

Semi Professional

מורים  -

מאמנים  -

מדריכים   -

מקצועות שרות  -

אחיות יועצים   , ס"עו-

Non Professional

ספורטאי-

הורות טבעי  -

בישול-

משורר  -

שרברב-

פרופסיונלי100%מדרג הפרופסיונאליות   /ציר הפרופסיונאליות ציר הפרופסיונאליותפרופסיונלי  0%

soft)"רכותמיומנויות"דורש skills),לידעמידהאמותאין

.הסמכה/אקדמיתואר:הנדרש

עד  "  מתמחה"מדרג  

"מומחה בכיר"
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מסקנות

מאפייני מהנדס איכות  

הבנה בתחום העסקי של  
הארגון

, תואר באיכות

או הסמכה לאיכות

בצוות עם כל  עבודהיכולת 
בעלי העניין  

"התואם לסביבה העסקית של הארגון]...[ דורש ידע מקצועי רב 

".להתנות את תפקיד האיכות בהסמכה","דורש מומחיות באיכות"

מונעים,סמכותואתמגבילים"דעתועלערעור","סמוך"התרבות•

.העסקיתלהצלחהשותףאותולהיותממנו

.סדורהאיכותמערכתפעולתבהםבארגוניםגםתבחיניםקביעת•

.צורכיםאנואותםהמוצריםאיכותעלהשפיעוהאירועים•

בעל יכולת שכנוע לקידום האיכות בארגון
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מסקנות

71.43%
64.29%

האם חשוב להתנות מינוי  
? אחראי איכות בהסמכה

האם חשוב להתנות מינוי  
?  אחראי בתואר אקדמי

,  מומחיות
80 ,37%

עבודה בהתאם 
לאתיקה  

,  71, מקצועית
33%

,  64, סמכות
30%

:הסמכהאיקיימת

.הסמכה/אקדמיתואר–ממנוהנדרשהידע1.

.א"איארגון/רגולטור–התפקידלביצועהסמכות2.
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סיכום

קברניטיעלולהשפיעהנושאלקידוםרבותלתרוםיכולהמחקר•

.סדורהומתודולוגיהברוריםמדיניותקוויפיעללפעולהענפים

לעזורכדיהאיכותמהנדסשלמעמדואתלשדרגההזדמנותזוהי•

.מקצועיתמבחינהלהתפתחלו

בונתפסהאיכותשמקצועהיאזהמחקרשלהעיקריתהמגבלה•

.האיכותתחומיביןהבחנהללא,ונרחבכוללניבאופן
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תודה רבה

על ההקשבה


