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םילקאההרצקב רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5

םיעקשמה תומכב  התחפהו  תעצוממה  הרוטרפמטה  תיילע  םה  לארשיב  שחרתהל  םייופצו  םילקאה  יונישמ  םיעבונה  םייזכרמ  םייוניש  ינש  .המדאב  םיקדס 

ךיא םילקאה –  יונישל  תוכרעיהל  היגטרטסא 
? הלשממה תויוליעפל  תויופידע  ירדס  םיעבוק 

תליחתב הבצוה  הנחלוש  לעש  היגטרטסאה , תדעו  ןהבו  תודעו , רפסמ  ומקוה  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  תלהנמה  יפנכ  תחת 
םינשב עוציבל  םישרדנה  םייזכרמה  םימזימהו  םיכלהמה  והוזי  התרגסמבש  תימואל , הלועפ  תינכות  ןיכהל  המישמה   2019

, הקירפא םורד   ) תופיפצו םילקא  ומכ  לארשיל , םימוד  םינייפאמ  תולעב  תונידמ  לש  תוימואל  תוינכות  תריקס  רחאל  .תובורקה 
ןיב רשקה  תא  גיצמה  ידנלוהה  לדומל  המודב  לארשיב  יופצה  לע  םייקה  עדיה  ןגרוא  דנלוהו ,) לגוטרופ  הינרופילק , הילרטסוא ,

תועבונה תויזכרמ  תוימילקא  תומגמ  עברא  והוז  .קשמב  םינוש  םירזגמ  לע  ןהלש  תוכלשההו  ןהיתועפשה  תוימילקא , תומגמ 
: היהי ןהיפלו  לארשיב , שחרתהל  תויופצו  םילקאה  יונישמ 

תוחיכשב היילע  סחיב ל-1950 ,) דע 2050  סויזלצ  תולעמ  רתויב מ-2   ) תעצוממה הרוטרפמטה  תיילע  רתוי –  םח   .1
.הנשב םימח  םימי  רתוי  םוח , ילג  לש  המצועבו 

םישביה םימיה  רפסמ  תיילע  האמה ,) ףוס  דע  רתוי מ-15-25%  לש   ) םיעקשמה תומכב  התחפה  רתוי –  שבי   .2
.הנשב

םייוניש תיפרגואגה , הסירפב  םיעקשמה  רוזיפב  יוניש  םיעקשמ , לש  איש  יעוריא  רפסמב  היילע  רתוי –  ינוציק   .3
(. רתוי רצק  ןמזב  תדרוי  הבר  םשג  תומכ  רמולכ ,  ) םיעקשמ יעוריא  לש  המצועבו  ךשמב  תורידתב ,

.םיה ינפ  סלפמ  לש  תיתגרדה  היילע  רתוי –  הובג   .4

םינוש םירזגמ  לע  הלא  תועפשה  לש  תוכלשהה  ןהיתובקעב ו תויופצה  תויזכרמה  תועפשהה  ופומ  הלא , תומגמל  סחייתהב 
הכילשמה המצועבו ,) תורידתב  היילע   ) םיינוציקה םוחה  ילג  תומכ  לע  העיפשמ  רתוי " םח   " תימילקאה המגמה  המגודל , .לארשיב 

.תופרש תורידתב  היילע  לע  הרותב 
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ךשמב תורידתב , רוזיפב , םייונישו  םיעקשמ  לש  איש  יעוריא  רפסמב  היילע  אוה  לארשיב  שחרתהל  יופצש  יתועמשמ  יוניש 
םיעקשמ תדירי  לש  המצועבו 

חווטל רצקה  חווטה  ןיב  יבטימ  ןוזיא  ךות  תולועפב  תויופידע  רדס  עובקל  ךירצ  ביצקתבו  םיבאשמב  ןורסיח  לש  דימתמ  ינורכ  בצמב 
תויופידעה רדס  תעיבק  ךילהתל  הרחבנש  היגולודותמה  .הלשממל  איבהל  שי  תוצלמה  וליא  הטלחהב  עייסת  וזכ  העיבק  .ךוראה 

רשפאמה , House of Quality  םשב םג  רכומה  (, QFD, Quality Function Deployment ' ) יתוכיא דוקפתל  הסירפ   ' לדומ איה 
הלא םיכרצ  םיאיבמה  תורישב , וא  רצומב  םיישעמ  םירטמרפל  חוקלה ,"  " יכרוצ תא  םיאטבמה  םייגטרטסא  תופידע  ירדס  תרבעה 
יבטימ הנעמ  עיצהלו  םיחמומ , לש  תוצובקמ  תויופידע  ירדסו  םינותנ  זכרל  חותיפו  רקחמ  יתווצל  רשפאמ  לדומה  .יבטימ  יוטיב  ידיל 

.םיצוליאבו תולבגמב  בשחתהב  חוקלה "  " יכרוצל םאתומה 

תוכלשהה תולעבו  תויטירקה  תועפשהה  תא  וניפימו  ןהלש , תוכלשהה  ןיבו  םילקאה  תועפשה  ןיב  ונרשיק  לדומה  תועצמאב 
תועפשה ןיב  הקיזה  גוריד  ךשמהבו  םילקאה , יוניש  תועפשה  לש  תויטירקה  תדימ  גוריד  לע  ןעשנ  יופימה  .לארשיב  רתויב  תובחרה 

(. הלבט 1  ) םייזכרמה הלועפה  ינוויכ  לע  תוטלחה  תלבקל  סיסב  ךשמהב  שמשת  םוחה " תפמ   " .תוילילש תוכלשהל  הלא 
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הלבט 1
םיחמומה גורידל  םאתהב  לדומה  תועצמאב  החתופש  םוחה " תפמ  "

העפשהה ךכ  רתוי , םודא  ןווגהש  לככ   ) תוכלשהל ןתקיז  תדימו  תועפשהה  לש  תויטירקה  תדימ  לע  םידיעמ  םיאתה  יעבצ 
ןיב המכסהה  תדימ  תא  וכותב  ללקשמ  םיאתה  עבצ  ךכ , לע  ףסונ  הכלשהל .) ההובג  הקיז  תלעבכו  רתוי  תיטירקכ  הגרוד 

תדימ תא  םיגציימ  תוכלשהה  לש  הנושארה  הרושב  םיעיפומה  םירפסמה  תונושה .) םדקמ   ) ןוידב ופתתשהש  םיחמומה 
.םיחמומה ידי  - לע הגרודש  יפכ  תועפשהה  לש  תויטירקה 

יונישל תוכרעיה  תלהנמל  וגצוה  גורידה  לש  תוינושארה  תואצותה  .היגטרטסאה  תדעו  ידי  - לע לדומה  תמאתה  הנחבנ  הליחתב 
ידרשמ ןווגממ   ) םיפתתשמה וגריד  הכלהמבש  םיחמומ  תנדס  המייקתה  ולבקתהש , תורעהה  תעמטהו  ןויד  רחאלו  םילקאה ,

גורידה ךילהתב  וכרענש  םינוידב  יכ  ןיוצי  .לארשיב  תויופצה  ןהיתוכלשהו  םילקאה  יוניש  תועפשה  תא  םיפסונ ) םיפוגו  הלשממ 
םריאשהל שי  םתעדלשו  ךומנ  וגרודש  םיביכר  תוהזל  תורשפאה  בלש  לכב  םיפתתשמה  ינפב  התלעוה  הדובעה , ךילהתמ  קלחכו 

ךשמה לע  תפתושמ  הטלחה  הלבקתהו  הצובקה , ידי  - לע ונחבנ  ולעוהש  תורעהה  .תועטב  לדומל  וסנכנש  םיביכר  תוהזל  וא  לדומב 
.ולעוהש תונעטה  חכונל  ךילהתה 

: ןה לופיטל  תושרדנו  םילקאה  תועפשהל  ההובגה  ןתקיזב  תוטלובה  תוכלשהה  יכ  הלוע  הלבט 1  מ
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יסופד יוניש  הצועמ , חמוצ  תושבייתה  יתשביה , יגולויבה  ןווגמבו  תויגולוקא  תוכרעמב  העיגפ  עבט : לע ה תוכלשה   .1
.םישלופ םינימ  לש  תוצרפתהו  הרידח  םינימ , תדידנ 

, תואלקחו עבט  יקזנ  חוטיב  תיילע  יחה , קשמ  לע  העפשה  לובי , לע  העפשה  תואלקחה : רזגמ  לע  תוכלשה   .2
.םיקיזמ יובירו  תוטשפתה 

שוקיבב היילע  םימ , תקפה  לאיצנטופב  הדירי  םתוכיא , תדיריו  םוהת  ימ  תוחילמב  היילע  םימה : קשמ  לע  תוכלשה   .3
.םימל

.למשח תוקספה  היגרנא , תכירצב  היילע  היגרנאה : קשמ  לע  תוכלשה   .4
םוח ייא  תושלח , תויסולכואב  העיגפ  תופרש , תורידתב  היילע  םיבשותה : ייח  תואירבו  תוחיטב  לע  תוכלשה   .5

.םיינוריע
.תונכש תונידמב  םימל  שוקיבב  היילע  םיימואל : - ןיב םיסחי  תוינוחטיב /  תוכלשה   .6

.הלועפה תינכותב  ומדוקיש  תומזוי  םילקאה , יונישל  תוכרעיהל  תומזוי  רותיאב  קוסעי  יגטרטסאה  ךילהתה  לש  אבה  בלשה 
והוזש יפכ  םילקאה  יוניש  לש  תויזכרמה  תוילילשה  תוכלשהה  תא  תיחפהל  ןתלוכיו  ןתקיז  תדימ  יפל  רתיה , ןיב  ונחביי , תומזויה 

". םוחה תפמ   " תועצמאב

.תואדו - יא לש  םיאנתב  רבוג  הז  ששח  .תויועט  ינפמ  ששח  דימת  תררועמ  םירחא  ינפ  לע  םתפדעהו  םימיוסמ  הלועפ  ינוויכ  תריחב 
הרקמ לכבש  תולועפ  םע  ךרדל  תאצל  ונילעש  הביסה  תאזו  םירעפה , תמלשהל  תוניתממ  ןניא  חטשב  ונייח  לע  תוכלשהה  תאז , םע 
אל ונחנאש  הנבהה  .תומייקה  תולבגמבו  בורקה  ןמזה  חווטב  ושעיי    אל  תולועפ  וליא  טילחהל  ןכו  (, No regret  ) ןעוציבמ חיוורנ 

.םילקאה יוניש  םוחתב  יתלשממ  תוליעפ  רסוחל  הליעל  ךופהתש  רוסא  םיפסונ , םירקחמל  םיקוקזו  לוכה  םיעדוי 
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