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 לפני מספר חודשים פרסמנו סקר בנושא מגמות בתחום האיכות בישראל

 :בסקר השתתפו עשרות מנהלים בכירים ממגוון ארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשקפים הבאים נציג את ריכוז תוצאות ומסקנות הסקר

32% 

35% 

8% 

24% 

 גודל הארגון

 עובדים 100עד 

 עובדים 101-500

 עובדים 501-1000

 עובדים ומעלה 1000



 ארגונים שונים יש הגדרות שונות לאיכות  ב
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49% 

27% 

19% 

5% 

ערך  איכות היא הוספת 
 ללקוח

54% 38% 

8% 

0% 

אספקה של מוצרים  
ושירותים אשר עונים על  

  צרכי הלקוח ביעילות

 מסכים מסכים מאוד

 לא מסכים מסכים במקצת

 מאוד לא מסכים  

57% 32% 

3% 
5% 

3% 

איכות היא ביצוע הפעולה  
עם  , בזמן הנכון, הנכונה

 האנשים הנכונים

 :בקרב משתתפי הסקרהפופולרית ביותר ההגדרות 



 נדרשת התקדמות בנושא הטמעת תרבות לאיכות
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8% 

28% 

42% 

17% 

6% 

קיימת בארגון שפה 
 אחידה בתחום האיכות

19% 

22% 
44% 

14% 

תרבות למצוינות ושיפור  
מתמיד מוטמעת בקרב כלל  

 עובדי הארגון

 מסכים מסכים מאוד

 לא מסכים מסכים במקצת

 מאוד לא מסכים

מהנשאלים משוכנעים כי קיימת בארגונם שפת איכות אחידה  40% -רק כ

מהארגונים   30% -בפחות מ, בצד תרבות לשיפור מתמיד בכלל הארגון 

 העובדים שותפים לתהליך שיפור מתמיד

11% 

17% 

52% 

14% 

6% 

העובדים מכירים את מדדי  
האיכות המרכזיים ויוזמים  
 בעצמם פעילות לשיפור  



  ככלל קיימת הבנה של מקומות של הלקוח בהגדרת האיכות
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14% 

33% 
28% 

22% 

3% 

הלקוח הוא היחיד שיכול  
להגדיר מה המשמעות של  

 "איכות"

 מסכים מסכים מאוד

 לא מסכים מסכים במקצת

 מאוד לא מסכים

11% 

64% 

19% 

3% 
3% 

אנו מצליחים להבין כיצד  
נתפסים ביצועי המוצר בעיני  

 הלקוח

 מסכים מסכים מאוד

 לא מסכים מסכים במקצת

 מאוד לא מסכים



 מרבית הארגונים עוסקים בנושאים דומים בתחום האיכות
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 הלקוחצרכי זיהוי  

 

 השירות/המוצרהגדרת מפרטי  

 

 בארגוןסטטיסטית קידום חשיבה  

 

 מטמיע כלים לפתרון בעיות 

 :המשתתפים בסקר ענו כי משקיעים במידה רבה עד רבה מאוד בתחומים הבאיםרוב 

 

 לקוחתלונות . 1

 שביעות רצון לקוחות. 2

3 . ON-TIME DELIVERY 

4 . FIRST PASS YIELD 

 

 איכותצמצום עלויות אי . 1

 הטמעת תרבות של שיפור מתמיד. 2

 הלקוחיכולת לזהות מראש את צרכי . 3

 עמידה ברגולציה. 4

ארבעת מדדי האיכות המובילים  

 :בארגונים
 :ארבעת האתגרים המהותיים ביותר
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