
  7דוח   181פרויקט 

 

 -1-  

 

 אישי לעובד בקו ייצור יגיבוש מדדים לציון איכות - 181

 
 אלידור וקנין ואייל כהן

הרעיון וזיהוי הצורך לקיום הפרויקט נבע מהפערים הגדולים ברמת הרווחיות בין      מוטיבציה לפרויקט  . 1
י הנדרש כדי בשינוי ארגונ , לדעתינו,מתחרות בתחום והצורךחברות הלבין הזה החברה המוצגת בפרויקט 

 לטפל בתופעה זו.
אחד מחברי צוות הפרויקט, עובד כאיש תכנון ובקרה בחברה, מצא לנכון לבחון את הבעיה המתגלה במהלך 

 בקרת הפרויקטים בחברה והיא חריגה תמידית במספר שעות העבודה ממודל העלות שנקבע לאותו הפרויקט.
והערכה של עובדי הייצור לפי תפוקות והערכה הקיימת הפרויקט דן בבעיה במצב הקיים, בו לא קיימת מדידה 

 נעשית אחת לשנה על ידי הממונה בלבד ללא קווים כמותיים מנחים.
שביצע והרעיון אף הוצג בפני  Leanהמפעל, בו אחד מחברי הצוות עובד, הביע עניין בפרויקט כחלק מאירוע 

 מנהל החטיבה שהתרשם מאוד וממתין לעדכון לגבי הממצאים.
על ידי  ,עובד בקו ייצורמדויקת לצרי הפרויקט הינם מדדים כמותיים בהם יהיה ניתן לבצע מדידה והערכה תו

שקלול התפוקות שנעשו תחת אחריות העובד ושאלוני הערכה כמותיים שימולאו על ידי הממונה והעמיתים כדי 
      . תלמנוע הטיות ושמירה על אובייקטיביו

 
ת תיאוריות וגישות יישומיות שונות של קביעת מדדים ואופן יישומם של  סקיר בעזרת. סקירת ספרות 2

הערכות עובדים, נחשפנו למספר לא מבוטל של גישות מבוססות בתחום, שבעזרתן יכולנו לשלב בין חלקן לאופי 
 החברה בה ביצענו את הפרויקט.

היוו  TOPSISהחלטות כגון  , שימוש בתיאורית השוואה לקבלת360חשיבות מניעת ההטיות, שימוש בשאלוני 
 חלק מרכזי בתהליכי יצירת המדדים ואופן השימוש בהם. 

והצורך העולה  MBOבנוסף בסקירה הספרותית הצגנו את השלב הבא המשלב תמריצים על ידי שימוש ב
בשינוי החלטות ניהוליות והתרבות הארגונית בהתאם לשימוש במדדים, אך לא התמקדנו בנושא זה בפרויקט 

 חי. הנוכ
 
על ידי בחינת המצב הקיים בתחומים כגון הערכות ממונה, ניהול משאבי האנוש, תרבות פנים  . מתודולוגיה3

ואופן הנעת עובדים במקביל לניתוח מאפייני שוק בעזרת מודלי  MBOארגונית, מעקב ובקרה אחר ביצועים, 
SWOT וזיהוי תב"רים בעזרת מתודולוגית "תורת האילוצים", אתגור פרויקטים , יעדים ,והצורך במדדים

מנסה פרויקט זה לחולל שינוי בתרבות הארגונית בחברה ולהתוות כלים שימושיים לצורך זיהוי מהיר של 
 המשאב האנושי.    -"צווארי בקבוק" וחוסר יעילות במשאב היקר ביותר של החברה 

 
נוצרו  חודשים ובה 10 -נמשכה על פני תקופה של כ הפעילות שנעשתה במסגרת פרויקט הגמר . ממצאים4

מדדים המאפשרים לקבל תמונה ברורה ברמת העובד ודירוגו בין שאר העובדים באותה המחלקה וכן גם הצגת 
 .ואף ניתן ליצור השוואה בין המחלקות זיהוי מגמות לאורך תקופות נבחרות ,עמידה ביעדים ברמה מחלקתית

יך הבוחן את כלל פעילויות העובד ומעקב שנעשה ע"י הממונה על ידי הזנת נתוני על פני תקופה זו יושם תהל
 ,עם עובדי מחלקת הפיילוט הבאים  בקרב כלל העמיתים הופץ שאלוןתפוקות לפי תכניות עבודה יומיות, בנוסף 

ממצאים בהמשך התהליך שוקללו כלל הציונים והופעלו משקולות רלוונטיות עבור כל מדד, כפי שהוחלט ע"י ה
בסקר הספרות וע"י סיעור מוחות עם המנהלים השונים שהשתתפו בפרויקט ולבסוף הגעה לציון איכותי אישי 

 לעובד ייצור תוך יצירת מדרג וציון מחלקתי המשקף עמידת כלל המחלקה ביעדיה.  
 
בי ומדויק מן הממצאים שהתקבלו ניתן לראות כי ניתן למדוד את איכות העובד באופן אובייקטי . סיכום5

, אך הדבר נעשה כיום באופן ידני ודורש זמן רב בהזנת נתונים וגרר תלונות רבות מצד המשתתפים יותר
הרב  ערך המוסףבפיילוט וחוסר רצון בשיתוף פעולה, למרות הסכמה הדדית על הצורך בפרויקט ועל ה

  תוצרים. ההמתקבל מ
קלה וחסכון  , שתאפשר הזנת נתוניםלמשתמש ""ידידותית ,תומכת החלטהאנו רואים צורך בהקמת מערכת 

 בצפייה בנתונים שיבחרו בלחיצת כפתור.ושימוש בנוחות תאפשר בזמן ו
בהתאם כדי אופן התמריצים שינוי בנוסף אנו רואים חשיבות בהצגת היעדים באופן תמידי מול העובדים ו

   לקבל את שיתוף הפעולה המרבי מן העובדים והעלאת המוטיבציה. 
 

 


