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 -כיצד להיערך לפעילות בשיגרת הסגר/בידוד/כלכלה בחירום 

 ISO 9001גרסת 

 2020כמנוף ליציאה ממשבר הקורונה  ISO 9001יישום דרישות תקן  

 ( 18/4/2020)אבי לביא 

 

 המתנה ללא תכנית היא האויב הגדול של המנהל.

 הבעיה לא תיפתר והחרדה מהלא ידוע תתעצם.  -אם רק נחשוב על הבעיה 

  !אין כמו ההווה לפעולה

 

 

המצב הנוכחי מבלבל רבים וטובים. שגרה לא שגרתית נכפתה עלינו ואין יודע עד מתי. חוסר הוודאות לגבי 

 משך הקיפאון והדיבורים על "אסטרטגיית יציאה" מעבירים מסר כפול.

להיערך לפעילות מהבית ולמצוא פתרונות למצב החדש? האם להמתין? אולי השגרה הידועה תחזור האם 

 בקרוב והכל יחזור לקדמותו? ואולי גם השגרה לא תחזור להיות מה שהכרנו.

הבעיה העיקרית העומדת בפנינו כיום היא כיצד להתמודד עם חוסר הוודאות ולהמשיך לנהל עסק, ולהתפרנס 

 ר מכך?בכבוד ואף יות

מספקת מענה מתאים לחירום כמו לשגרה במציאות  ISO 9001גירסת "ניהול האיכות" לפי התקן הידוע 

משתנה. מימוש דרישות התקן או בחינה מחדש של דרישות שאולי כבר מימשנו יאפשרו התנהלות וניהול 

 מיטביים גם בתקופה מאתגרת זו. 

 

לימוד והכרת הדרישות לצד התאמת התיאוריה למציאות   הדרך לעשות זאת דורשת שילוב של תאוריה ועשיה.

 ויישום בפועל של הפעולות השיטות והתהליכים הנדרשים. גם לכך יש הנחיות מתאימות בתקן.

 

השלב הראשון הוא כמובן לקרוא את התקן. אבל אפשר לממש את התכנית המפורטת בהמשך גם בלי. למי 

 לפרקים וסעיפים רלוונטיים בתקן.שבכל זאת מעוניין מצויינות בהמשך הפניות 
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 הגישה התהליכית  -שלב מקדים 

 שיפור" -בדיקה  -ביצוע  -ראשית ראוי שנאמץ את הגישה התהליכית ובעיקר את מחזור ה"תכנון 

 (.  0.3.2ומתואר במבוא לתקן )סעיף  PDCAהידוע גם כ 

גישה זו, המוצגת באיור המצורף אומרת "בקליפת אגוז" "סוף מעשה 

במחשבה תחילה", ולמעשה מתווה את דרך הפעולה במחזור חיי 

העסק ברמה הכללית, במחזור תקופתי, נהוג בדרך כלל שנתי 

בעיתות שיגרה, בנקודות מפנה מתכוננות של התפתחות וצמיחת 

 העסק, וגם בתקופות משבר ואי ודאות.

לכל אחד מארבעת שלבי התהליך )תכנון, ביצוע, בדיקה ושיפור( יש 

הנחיות ומתודולוגיה ברורה המתוארת בתקן ואותן ניתן ליישם גם 

 בתקופה מאתגרת זו.

למעשה, יישום מלא של הדרישות המפורטות בסעיפים הביצועים של התקן יאפשר לנו להתגבר ביתר קלות 

 ויעילות על אתגרי המשבר וחוסר הודאות הנלווה לתקופה זו.

 

שלבים ולהתאים את  4מהמשבר בהתאם למודל שהוצג לעיל ל  באופן כללי אפשר לחלק את תהליך היציאה

( יאפשרו הערכות מהירה ויעילה הן לתקופת  6-ו  4)פרקים  התכנוןפרקי התקן לכל שלב. מימוש תהליכי 

 (. 5הסגר והן לצורך הכנות לתקופה שאחרי. לשם כך דרושה אחריות אישית, כלומר מנהיגות )פרק 

( מאורגנים היטב יאפשרו 7(  וניהול התהליכים התומכים )פרק  8)פרק   וע ביצמימוש ובקרה של תהליכי ה

 פעילות אפקטיבית הן בזמן הסגר והן יציאה חלקה ומהירה למציאות החדשה שתבוא בעקבותיו.

( הן פרקטיקות ניהוליות טובות 10)פרק   שיפור מתמיד( ו9)פרק   הערכת ביצועיםהטמעת הרגלים של 

ת עלינו מטעויות בביצוע  ומאפשרות מעקב אחר האפקטיביות של הפעולות וההחלטות וישימות תמיד השומרו

 הניהוליות בכל שלב  ושיפור מתמשך לאורך זמן.

 

 קבלת אחריות -מנהיגות 

הסעיף הדן במנהיגות אינו הפרק הראשון בתקן אלא החמישי אבל הוא מהווה את נקודת הפתיחה של כל 

ך בעל עסק או מי שרוצה לנהל עסק הוא לקבל על עצמו את האחריות לקיומו התהליכים. השלב הראשון שצרי

 של העסק.

בעצם ההחלטה להקים ולקיים עסק יש קבלת אחריות ארוכת טווח ומחויבות להמשך פעילותו לטובת המטרה 

 שלשמה הוקם.

 בתקופת משבר ואי וודאות עולה השאלה הקשה מכל: "האם יש לעסק יכולת קיום?". 

 ב' :  5.1.2היכולת לענות על שאלה זו טמון במימוש תת סעיף 
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נקבעים הסיכונים וההזדמנויות היכולים להשפיע על ההתאמה של  

( ועל היכולת להעלות את שביעות א.ל.מוצרים ושירותים )לדרישות הלקוח  

 קוח, וניתנת להם התייחסות. רצון הל

 

לצורך מימוש מלא של דרישה זו יש לחזור ולהיזכר מה מהות העסק, מהם המוצרים והשירותים שהוא מספק, ומיהו 

 ה"לקוח" שעל דרישותיו צריך לענות.

ו ואולם לפני שנחזור לעסוק בנושאים אלו צריך להפגין את המחויבות לקיום העסק. בעל העסק צריך להזכיר לעצמ

כל הזמן את הסיבה שלמענה הקים את העסק, ולקבל בכל יום מחדש את ההחלטה להמשיך לקיימו. המוטיבציה 

 הזאת היא אבן היסוד עליה נבנה כל עסק ובזכותה הוא ממשיך להתקיים בשגרה ובמיוחד בעיתות משבר.

מת ומתוחזקת. ככל שעולה מציאת ושימור המוטיבציה הזאת אינה בתחומי מדריך זה והנחת היסוד היא שהיא קיי

הצורך לבחון ולחזק את קיומה, כדאי לחזור למסמכי הקמת העסק ולתוכנית העסקית הראשונית ולהיזכר מדוע הוקם 

 העסק מלכתחילה, לבנות לוח חזון או לפנות למדריכים אחרים.

ק ולחזור לנושאי ככל שהמוטיבציה להמשך קיומו של העסק קיימת אפשר לבחון מחדש את שאר המרכיבים של העס

 בהמשך. 5הניהול המפורטים בשאר תת סעיפי פרק 

 

 תכנון

 ההקשר של הארגון

(  Contextשעת משבר ובמיוחד בעת הזאת של "הקפאת פעילות" היא זמן טוב לבחון מחדש ולהגדיר את ההקשר )

לסוג העסק והמוצרים מתייחס לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת ואשר מתייחסים בין היתר  4של הארגון. פרק 

או השירותים אותם הוא מספק, הסביבה הפיזית והעסקית בה הוא פועל, הצרכים והציפיות של הלקוחות ומחזיקי 

 עניין נוספים בהם יש צורך להתחשב ואת האופן בו הוא נותן להם מענה.

נמצאים אבל בעיקר על השאלות האלה ניתן לענות בהתייחס לטווח הקצר והמיידי של תקופת החירום בה אנו 

 לתקופה שאחרי ולטווח היותר ארוך.

 הבנת הארגון והקשרו תספק גם הבנה טובה לגבי החוזקות והחולשות של העסק בסביבה בה הוא פועל.

התוצאה המעשית של יישום חלק זה היא הגדרה ברורה וחדה לגבי מהות העסק, תחום ואופי הפעילות הכלול 

 סוגי המוצרים או השרותים שהוא מספק.כלול בו( ומהם לא בו,)וגם מה 

 }כלים פרקטיים ושאלון מפורט לקביעת ההקשר של הארגון יפורסמו בהמשך{.

 

 מטרות
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בתקן. לא מעט נכתב על קביעת  6.2הצעד הבא בתכנון הוא קביעת מטרות. הדרישה המלאה מפורטת בסעיף 

 Specificכלומר )   S.M.A.R.Tלהיות "חכמות"  מטרות בנקודה זו אדגיש שני עקרונות מרכזיים. האחד על המטרות  

- Measurable - Attainable - Relevant - Timely ,מוגדרות, מדידות, ברות השגה, רלוונטיות ומשמעותיות )

ותחומות בלוח זמנים. העיקרון השני הוא שכל מטרה צריכה תכנון ספציפי לצורך השגתה, כלומר מה צריך לעשות, 

 נדרשים לשם כך, מי אחראי, מתי יושלם וכיצד יוערכו התוצאות.אילו משאבים 

המטרות יכולות להיות להימדד במונחים כספיים אבל רצוי ומומלץ לקבוע גם מטרות שימדדו על בסיס פרמטרים 

 אחרים.   

 }כלים פרקטיים ועזרים יפורסמו בהמשך{.

 

 סיכונים והזדמנויות

 בתקן(. 6.1תכנון הוא הערכות לבלתי צפוי. )סעיף נושא נוסף שחשוב לקחת בחשבון בתהליך ה

תכנון נכון ובר קיום צריך לקחת בחשבון שיבושים צפויים או בלתי צפויים ולאפשר הערכות מראש להתמודדות עמם. 

הכרה בסיכון אינה בהכרח הימנעות מפעולה. לעיתים יש לקחת סיכון על מנת לקדם הזדמנות, אך זו צריכה להיות 

סת מידע. הכרה בסיכונים והערכות להתמודדות עימם מגדילה באופן משמעותי את הסיכוי להצלחת החלטה מבוס

העסק והשגת המטרות שלשמן הוקם. ניהול סיכונים לאורך חיי העסק הוא משימה ניהולית בפני עצמה, הדורשת 

 ISO-ניהול סיכונים ו -ISO 3100תשומת לב ומשאבים, וקיימים תקנים יעודיים המטפלים בנושאי ניהול סיכונים )

ניהול ההמשכיות העסקית(. המימוש וההטמעה של תקנים אלו מתייחס לשלבים מתקדמים יותר במחזור   - 22301

החיים של העסק. בשלב התכנון או התכנון מחדש בו אנו נמצאים כיום העיסוק בסיכונים והזדמנויות צריך להיות 

עקב חוסר הוודאות במצב ובעיקר לבחינת ההזדמנויות שהמצב החדש  מוכוון לסיכונים הנוכחיים מולם אנו עומדים

 מייצר לנו.

לקח חשוב שעלינו להפיק מהמשבר הזה הוא שאסור להתעלם מסיכונים ותמיד יש לקחת בחשבון שיתכן שיבוש 

 בתכניות.

  

 סיכום התכנון

ם וההזדמנויות הידועים בשלב השלבים שביצענו עד כה חידדו לנו את החוזקות והחולשות של העסק,ואת הסיכוני

זה. קיבלנו החלטה מודעת להקים ולקיים את העסק ואף קבענו והצבנו לעצמנו מטרות ראויות אותם אנו רוצים 

 להשיג. סיכום שלב התכנון יגדיר לנו את ה"איך". 

ותאמים התוצאה של התכנון צריכה להיות הגדרה של שיטת ההפעלה של העסק. כלומר קביעת תהליכי העבודה המ

לאסטרטגיה, למטרות, להקשר ולסביבה בה פועל הארגון  וברמת פרוט מספקת שתאפשר את תפעול העסק כפי 

 שאנו רוצים לראות אותו. 
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בתקן והם כוללים בין היתר את רצף  4.4הנושאים עליהם צריך לתת את הדעת בתכנון העסק מפורטים בסעיף 

והתפוקות של כל תהליך, את המשאבים והאחריות הנדרשים לביצוע   התהליכים ויחסי הגומלין ביניהם, את התשומות

 כל תהליך ואת שיטות הבקרה על מימוש התהליכים.

  

התהליכים אותם צריך לתכנן הם תהליכי הליבה למימוש הפעילות העסקית. הם הכוללים בין היתר את השיטות 

ה וקבלת הזמנות(, תהליכי תכן ופיתוח ככל לתקשורת עם הלקוח והגדרת דרישות המוצר או השירות )שיווק מכיר 

שקיימים. בנוסף, הם כוללים תהליכי רכש, תהליכי מימוש המוצר והשירות ואספקתו, ותהליכי אחסון חומרי גלם 

של התקן על כל סעיפיו. בנוסף יש לקחת בחשבון את  8ותוצרת גמורה אם אלה רלוונטים, כפי שמפורט בפרק 

 של התקן. 7אנשים, תשתיות ועוד, המפורטים בפרק התהליכים התומכים הכוללים 

 

 ביצוע

בעל העסק לברור את  )תפעול( הוא כללי ומתאים לכל סוגי העסקים. על 8-)תמיכה( ו 7פירוט הנושאים בפרקים 

הנושאים הרלוונטיים לסוג העסק שלו ולהתייחס לכל אחד מהם בהתאם לחשיבותו והשפעתו על היכולת לספק את 

 המוצרים או השירותים המתאימים לפעילות העסק.

 רשימה מלאה של הנושאים הכלולים בפרקים אלה מצורפת בנספח.

 

 הערכת ביצועים ושיפור

רצוי לגשת לביצוע ולממש את התוכניות. ייתכן ועבור הביצוע של חלק מהשלבים והמשימות משהסתיים התכנון ראוי ו

ניאלץ לחכות לתום תקופת הסגר. ייתכן וביצוע של חלקם יימשך אף יותר זמן. אולם כבר מעכשיו יש להטמיע הרגלים 

אות ביחס למטרות שהוצבו של הערכת ביצועים והזדמנויות לשיפור. שיפור התכנון שיפור הביצועים ושיפור התוצ

 הוא תהליך ניהולי מחזורי ומתמשך.

⬟ 

 

 )שיפור( יוקדש מאמר נפרד.  10-)הערכת ביצועים( ו 9לפרקים 
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