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מעמדו המקצועי של מהנדס איכות  
בהקשר של מומחיות וסמכות  

)2(יותם לוריא , )1(שרון אנקר 

ג"קמ, מנהל איכות, גלייזרגילפורדש "הפקולטה לניהול ע, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, תלמיד מחקר)  1(

גלייזרגילפורדש "הפקולטה לניהול ע, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, פרופסור לאתיקה מקצועית)  2(
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גילפורדש "הפקולטה לניהול ע

לניהולחהמחלקה גלייזר
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מטרת המחקר
בחינת הקונפליקטים בין המומחיות ולסמכות  

.בתפקידו של מהנדס איכות

נקודות הנחה

ארגונים תובעים ממהנדס איכות אחריות לתחום האיכות ולא  1.

;תמיד מעניקים לו את הסמכות

משתנה  רמת מומחיותו אחריותו וסמכותו של מהנדס איכות 2.

.מארגון לארגון
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שאלות המחקר

3

,מוסדית,פרופסיונאלית,ארגונית(סמכותסוגאיזה1.

במאבקי,תפקידולביצועאיכותלמהנדסיש)רגולטור

?ארגונייםהפניםהכוח

קשורההאיכותמהנדסשלהסמכותמידהבאיזה2.

?למומחיותו

בעלימולאלסמכותלולהעניקראויאופןבאיזה3.

?העניין
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יוצר קונפליקטים בין מומחיות  " פרופסיה בהתהוות"המעמד

.לסמכות בתפקידו של מנהל איכות

 מבוססת על הספרות ובהשוואה למקצועות הפרופסיה הקלאסיים

).  עריכת דין, רפואה(

העוסקים במקצועות אלו נהנים מעצמאות והכרה.

השערת המחקר

.קיים קושי לבחון מתאם בין מומחיותו למידת הצלחתו
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אוכלוסייתכללעלהמחקרממצאישלהכללה:

אליהםפנייהבעקבותהתנדבוהמחקרמשתתפיקטןמדגם.

שנתייםלמשךהוגבלהמחקרביצועזמן.

מגבלות המחקר
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6

פרופסיה הגדרת המונח
הבחנה דיכוטומית שני סוגי מקצועות:

).expert(פרופסיה (1)

.אינו פרופסיונלי) occupation(עיסוק (2)

והסיכוי לטפל בהם בהצלחה  , פי מורכבות הידע-ממוקמת על

)Abbott, 1988.(

פרופסיות:

 עיקרית)major(רפואה ומשפטים : למשל)Abbott, 1988.(

"רוקחים , מורים:למשל, "פרופסיה למחצה)Benveniste, 1987.(
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7

פרופסיה עיקרית   
לקוחותיהםכלפיאישיתאחריות,אתיותמידהאמותעלמבוססת.

להצלחהמתמשךתרגולביןמתאםקיים.

בחינות,מקצועיתהכשרהעלפיקוח:אליההכניסהאתמגבילים

,Freidson(מקצועיאתיוקודרישוי,הסמכה 1994(.

לקריטריוניםבהתאםנבחנתהמומחיות)Ericsson, 2007(:

;קונקרטיותתוצאותמניבותעבודתותוצאות1.

;עמיתיושלהביצועיםעלעקביבאופןעוליםביצועיו2.

.מומחיותואתולמדודלשכפלניתן3.
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של הפרופסיהסמכות
הצלחהמידת,שרכשוהשיטתי-המקצועימהידענובעת,

.המקצועית

בישראלבמדינהומשתנההמקצועיהידעסמךעלניתנת

.הציבורלטובתפועליםשחבריהמוודאותהמקצועיותהאגודות

מקצועיותהחלטותבקבלתומאוטונומיהמשליטהנהנים

,Abbott(לציבורלהועילמחויביםבתמורה 1988(.

כךעלמסתמכת)חוקית("רציונליתסמכות",בישראלהסמכות

.הציבורלטובתפועליםשהםמוודאהמקצועיתשהאגודה
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למקצועהמתאימיםוהנחיותכללים,סדורהלתפיסהכללים

:)2009,כשר(לארגוןאו

מקצועיותונורמותבסיסייםעקרונותמכיל.

ולקוחותארגון,הפרופסיונלעלמגן(ענייניםלניגודמענה(

,Fitzpatrick(אתיותדילמותעםבהתמודדות 2005(.

שלהתלייתלרבות,משמעתילדיןעמידהפירושההפרתו

.מקצועבעלי

של הפרופסיהאתיקה מקצועית 

https://www.israelbar.org.il/Hashaiot.asp?catid=1129&menu=2
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מהנדס איכות
איכותמנהללמנותהאיצוולקוחותתקנים,רגולטורדרישות.

ארגוניםסוגי:

;מומחיות וסמכות מוגדרת, פרמה(1)

 ;מומחיות וסמכות מוגבלת,מזון ודומיהם(2)

.מומחיותו וסמכות משתנה. עיקר הארגונים בישראל, תעשייתיים(3)

 מיומנויות רכות"דורש) "soft skills : (ניסיון, הכשרה, השכלה.

בעל מעמד נמוך יחסית לעמיתיו.
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מומחיות מהנדס איכות  
הארגוניתוהתרבותההנהלהתמיכתעלנשענתהצלחתו.

רוני(''העסקיותהתוצאותעלמשפיעבהכרחאינוהאיכותמנהל

.)2019,חמטיאן

באיכותידע:

;מסלול לא אקדמי-א

.מדעי-מסלול אקדמי-ב

  מידת הצלחתו נשענת במידה רבה על תמיכת ההנהלה ועל

).   2012, 2019, עקרוני ומילוא(התרבות הארגונית 

Presenter
Presentation Notes
בעולם הגלובלי האיגוד המקצועי מספק שירותי הדרכה
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פרשת רמדיה 

קיימת ירידה בחשיבות האיכות וכמות העוסקים.

1973
אחראי איכות

2018
ירידה בחשיבות האיכות

ולכן אפשר , י הרגולטור הישראלי"הם אינם מחויבים ע"
.)2013זוננשיין " (?אז למה לא לחסוך, לחסוך באיכות

מעמדו המקצועי של מהנדס איכות

 אתיקה  (בשנה האחרונה עלו בעיות בהתנהלות מוסרית

:בתחום האיכות) מקצועית

.מקובעיםלאומומחיותומקצועיותו1.

.ברורלאהארגוניתההיררכיהבתוךהמעמד2.
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על נושא האיכות ממונה מהנדס איכות, ברוב הארגונים  ,

.שתחום מומחיותו וסמכותו גמיש

הסמכות בישראל נובעות מסכמות ארגונית בלבד!

פי רמת הידע המקצועי מול ההנהלה-מעמדו נקבעת על.

  מידת הצלחתו קשורה לאופן ששאר בעלי העניין בארגון

.תופשים אותו

סמכות מהנדס איכות
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שבעעםעומקראיונות.מומחיםדגימת–איכותניחלק1.

.איכותמהנדסי

הסמכותביןוהקונפליקטיםהמתחיםאתבחןזהחלק

.למומחיות

.באיכותלעוסקיםסגורשאלון–כמותניחלק2.

והתפתחותודרישותיו,תפקידהגדרת:בחןזהחלק

.מקצועית

מתודולוגיות המחקר
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.והכמותנישנאספו בכלי האיכותני , הממצאים הרלוונטיים לתמות

:נמצאו מאפייני תפקיד

[...]  דורש ידע מקצועי רב ("הבנה בתחום העסקי של הארגון 1)

")התואם לסביבה העסקית של הארגון

להתנות את ","דורש מומחיות באיכות("תואר באיכות או הסמכה 2)

").תפקיד האיכות בהסמכה

)בעל יכולת שכנוע לקידום האיכות בארגון(יכולת עבודה בצוות 3)

מסקנות

15

.מומחיותהמושגמשמעותאתהבינולאמהמשיביםחלק:הערה
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עבודתושתוצאותמשמעיחדבאופןלהוכיחניתןלא

:)מומחהלהגדירוניתןלא(הצלחותמניבות

לפעולובעצמאותובסמכותופוגעזהחוסר.

האיכותבנושאהתרבות:עבודתואתהמגביליםהגורמים,

.עצמווהואבארגוןמנהלים

זהחשובסמכותמרכיבכימאמיניםהמחקרמשתתפי

.האיכותמנהלשלמעבודתופעםלאנעדר

ברורהאינהההיררכיבמבנהסמכותו.

סמכותו של מהנדס איכות
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אתלבצעשיוכלוכדיסמכותלמתןהסמכהקיימת:לסיכום

.עבודתו

הרגולטור-הסמכותמתןלמקורבאשרהסכמהאין,

.הארגוןאוהמקצועיהאיגוד

סמכותו של מהנדס איכות

94%
84%

75%

מומחיות עבודה בהתאם  
לאתיקה מקצועית

סמכות
ד  

היג
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בת
חיו
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וב
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הת
זו 

אח
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קונפליקטים בתפקיד מהנדס איכות
להצלחהשותףלהיותממנומונעים,והחסמיםהמגבלות.

"ערעור'ו)מילואליאת("האיכותחשבוןעללשיווקעדיפותמתן

.)עקרונימשה("מסוימיםבמקריםהאיכותמנהלשלדעתועל

יותרגבוההסמכותעלמומחיותהשפעתקטניםבארגונים

גדוליםמארגונים

אוטונומיההתלויהמשתנהביןקשרישעסקייםבארגונים

.)סמכות,מקצועיות(ונורמותערכיםתלוייםהבלתילמשתנים
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קונפליקטים בתפקיד מהנדס איכות
והיעדר,ובניסיוןבידעחוסר:בעבודתושפוגעיםהחסמים

.שלהםהעבודהבמקומותלהשפיעקושי–סמכות

וכליםפרקטיידעלושתקנה,בהסמכההתפקידאתלהתנותיש

.סבירהזמןמקצועיים

"הישנותםאתלצמצםמנתעלוסמכותבידעשיחזיקמומלץ

."האחרונותבשניםשהתרחשוהאיכותאירועי

איךששארבאופןהשארביןקשורההצפויהצלחתומידת:לסיכום

.אותותופשיםבארגוןהענייןבעלי
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השפעת המומחיות על הסמכות
הכשרתו,איכותמהנדסממונההאיכותעל,הארגוניםברוב

.גבוהותממנוהצפיות,למדיגמישותחומו

היכולתואי,המקצועיתברמהשהשונותמסכימיםהמשיביםרוב

.ומעמדובסמכותופוגעת,להצלחתומומחיותוביןמתאםלקבוע

לעיתים,אחידהובצורהמודעבאופןנעשיתלאפעילותו

.הבאההפעולהלגבימסקנהלאותהאותםמובילהלאהפעולות

איכותמערכתפעולתבהםבארגוניםגםתבחיניםקביעת

.סדורה
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כליםשתקנה,לתפקידהסמכה/לידעדרישהלהתנותיש,לסיכום

:וסמכותמקצועיים

לימוד,אקדמיתואר:הסמכה/הידעלמקורבאשרהסכמהאין

.א"אישלהסמכה,עצמי

71.43%
64.29%

האם חשוב להתנות מינוי אחראי  
?  איכות בהסמכה

האם חשוב להתנות מינוי אחראי  
? בתואר אקדמי

ד 
היג

 ל
בת

חיו
 ה

ות
וב

ש
הת

זו 
אח

השפעת המומחיות על הסמכות
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ביכולתופוגעים',הסמוךתרבות',הישראליתהחברהמאפייני

.סמכותואתומגביליםתפקידואתלבצע

עלשמקשהמהמידיותתוצאותמניבאינוכללבדרךתפקידו

כמומחההגדתו

תוארהארגוןשלהעסקיבתחוםהבנה:מחייבבאיכותעיסוק

.בצוותעבודהיכולת,הסמכהאובאיכות

ענייןבעליעםבונהשהואהיחסיםעלמבוסססמכותו.

מתןלמקורבאשרהסכמהאין,סמכותלמתןהסמכהקיימת

.הארגוןאוהמקצועיהאיגוד,רגולטור-הסמכות

מסקנות המחקר
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כדיהאיכותמהנדסשלמעמדואתלשדרגההזדמנותזוהי

.מקצועיתמבחינהלהתפתחלולעזור

נתפסהאיכותשמקצועהיאזהמחקרשלהעיקריתהמגבלה

.האיכותתחומיביןהבחנהללא,ונרחבכוללניבאופןבו

סיכום
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תודה רבה

על ההקשבה
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