מילון טכני חדש מקוון
בשלוש שפות

אינפורמציה מפורטת על המונח הטכני תמצא
בספרנו החדש  -תורת מקצועות המתכת
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ניהול איכות

.2

ניהול איכות ()QM

חברה הרוצה לשרוד בהצלחה בשוק ,חייבת להיות
מסוגלת להציע איכות מוצר לאורך זמן ,אספקה
במועד שנקבע ורמה גבוהה בשירות וייעוץ ללקוחות.
לצד איכות המוצר חשובה גם איכות תהליכי העבודה,
על מנת להפחית עלויות אי איכות ועלויות ייצור .ניהול
האיכות )(QMחייב לדאוג ,שתנאים אלה ימולאו .מעבר
לכך ניהול האיכות מציב מטרות ,מתכננת ארגון ,מכינה
אמצעי עבודה ומגדירה אחריויות (תמונה  .)1אם
גוף מוסמך בלתי תלוי מאשר שניהול האיכות עומד
בדרישות של תקנים אחידים ובינלאומיים ,קוראים
אותה מערכת ניהול איכות מוסמכת (עמוד .)62
תעודת ההסמכה מחזקת את אמון הלקוחות והעובדים
ביכולות האיכות של הארגון.

לשמור על מטרות הארגונ
וה פקימ

מערכת ניהול איכות
לקבוע ולתעד את מצב
האיכות

ניהול איכות

שיפור האיכות

 ƕתכנון האיכות מקיף את כל הנושאים התכנוניים
לפני תחילת הייצור .יש לקבוע את המטרות
והדרישות הקשורות באיכות ,לתכנן את התהליכים
הדרושים ולהכין את הפריטים והמימון למימוש
מטרות אלו (תמונה .)2

 ƕשיפור האיכות כולל את כל הפעולות ,שמטרתן
שיפור מתמיד ועלייה בשביעות רצון הלקוח.
מעגל האיכות (תמונה  )3ממחיש את שילוב
הפעילויות השונות להשגת איכות מוצר נדרשת.
כל עובד אחראי בתחומו על מימוש מטרות
האיכות.

תכנונ )הנדה(,
פיתוח

תכנונ איכות

תכנונ ייצור

בחינת קבלה למשל
חלקימ קנויימ

ייצור

בחינות מלוות ייצור

בחינה ופית על
תפקוד ותנאי
אפקה

הרכבה

מוצר

אפקה

תמונה  :2תכנון ,בקרה והבטחה בתהליך היווצרות של
מוצר

 ƕבקרת האיכות מלווה את תהליך הייצור .היא
אחראית על כל הפעולות בקרת תהליכי הייצור ועל
סילוק הגורמים לשגיאות.

איכות המוצר
רישה
ד
מילוי
חקר
שוק

תכ
נונ אי
כות

 ƕהבטחת האיכות אמורה ליצור אמון ולהוכיח,
שדרישות האיכות שנקבעו ממומשות לאורך כל
תהליך היווצרות המוצר וייצורו.

לתכננ ,לבקר ולפקח על
פעילויות הבטחת האיכות

בקרת איכות והבטחה

2.1

)(QM

תמונה  :1תחומי ניהול האיכות

ניהול האיכות מכילה את כל הפעילויות ,הקובעות
וממשות את מטרות האיכות והאחריויות.

תחומי עיסוק של QM

למלא אחר דרישות
וציפיות הלקוחות והשוק

שירות
לקוחות

פיתוח
ותכנונ

משלוח
אחונ

תכנונ ייצור

בחינה ופית

רכש,
בחינת קבלה

ה

ייצור

בחינת ייצור

ב ט ח ת איכו  /ב ק ר ת
ת
ש יפ ו ר ה א יכו ת

איכ

ות

תמונה  :3מעגל האיכות עם פעילויות משתלבות
להשגת איכות המוצר

