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 70ה־ בשנת "ישראל סרס■־ ■יוענקו העצמאות בי־וס

 לאיכות. ישראל פרט ניתן לא היו□ עד למדינה.
6 יקרה, שזה סיכוי קיי□ האם

 0191אי דוע7נ
לאיכות ווךעל1ו

 יוענקו העצמאזת ביום
 70ה־ בשנת ישראל פרסי

 הישראלי האיגוד למדינה.
 שנה 45 מציין לאיכות

 לא היום מד להיווסדו.
 בתחום ישדאל פדס ניתן

 סיכוי קיים האם האיכות.
 הקשר ומה יקדה, שזה
 למקצוע הכדה שאין לכך

האיכות
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היוקרתי בטקס ישראל פרס זוכי

חכם אוסיר ■
 של הראשונה ראש היושבת ז״ל, מילר מרים

 כמנכ״ל שכיהנה לאיכות, הישראלי האיגוד
 מועמדת הייתה הישראלי, התקנים מכון

 נימקו דרכה מוקירי ישראל. לפרס פעמיים
 עבודתה שנות 40ב־ כי ישראל, פרס לוועדת
 במשק האיכות נושא את מילר קידמה

 עוד הרבה. וחשיבותו האיגוד את הישראלי,
 הצליחה מילר כי הנימוקים, בגיליון נאמר
 מכובד מעמד ישראל ולמדינת למכון לבנות
 העמים ובטשפחת התקינה בעולם ביותר

 במשרד היטב ידועים הישגיה המתועשים.
מקיף בראיון התעשייה. ובמשרד החוץ



 האם ז״ל, מילר בעבר נשאלה האיכות לגיליון
 ישראל פרס להענקת המועד כבר הגיע לא

 ענתה, ,”הזמן הגיע "בהחלט האיכות. בתחום
 יוענק ישראל שפרס מאמינה עדיין "אני

 .”האיכות בתחום בעתיד
 הוועדה, חברי את שכנעו לא כמובן הנימוקים

 הפרס. את קיבלה לא ומילר
 שנה. 45 לפני הוקם לאיכות הישראלי האיגוד

 למקצוע ראויה הכרה ניתנה לא היום ועד מאז
 בתוכו הוגברה האחרונה בשנה האיכות.
 האיכות מקצוע רישוי להסדרת הפעילות

בפנקס לרישום וכן בו, רשמית והכרה

 נראה, כך הדרך, אבל באיכות. העוסקים
ארוכה. עדיין

 את להבליט ישראל במדינת היחיד הניסיון
 ממשלתו בתקופת נעשה האיכות נושא

 המרכז הוקם אז ז״ל. רבין יצחק של השנייה
 הממשלה. ראש במשרד ומצוינות לאיכות

 האיכות, אנשי מבכירי זוננשיין, אביגדור ד״ר
 .1993-1996 השנים בין המרכז בראש עמד

 ראש של יוזמה הייתה המרכז "הקמת
 עסקים ואנשי ז״ל רבין יצחק הממשלה
 הייתה המטרה ז״ל. לאוטמן דב כמו מובילים

מעייניה בראש והמצוינות האיכות את להציב

 בישראל. ועסקים ארגונים הממשלה, של
 אלא בסדר, ויהיה סמוך של מדינה עוד 'לא

 תחילה׳, במחשבה מעשה סוף של מדינה
 ד״ר מספר מנאומיו׳/ באחד ז״ל רבין כדברי

 במרכז בכיר מחקר עמית כיום זוננשיין,
 למצוינות ובמרכז מערכות, להנדסת גורדון

 כן בטכניון. נאמן שמואל במוסד תעשייתית
 מערכות הנדסת בקידום זוננשיין ד״ר עוסק

 של מדיניות ובקידום ובאקדמיה, בתעשייה
 המשק. מגזרי במגוון תעשייתית מצוינות
 פעילות, של וחצי שנים בשלוש לדבריו,

לשיפור מיזמים ביישום המרכז עסק
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דל מילר לפרס. פעמיים מועמדת הייתה ארו פרוס׳ וחבה. בקטגוריה שילוב

rv\

זוננשיין ד״ר הממשלה. ואש במשרד קיום תמיר פרוס' הקלאסית. ברשימה לא

 לשעבר: התיווך שות תמיר, יולי פרוס׳
 נכנס לא הוא ולק הדש בנושא "הדובר

 שעליהם הקלאסיים הנושאים לושיהת
ישראל" פוס הקבלים

 מקומיות, ברשויות ממשלה, במשרדי
 ובמערכת בצבא הבריאות, במערכת
 תחרות את והוביל יזם המרכז הביטחון.

 בתעשייה ומצוינות לאיכות הלאומי הפרס
 הפרס תחרות את כן וכמו העסקי, ובמגזר
 הציבורי. במגזר ומצוינות לאיכות הלאומי

 לאיכות והסברה בחינוך עסקו אנשיו
 הקים זו במסגרת המשק. מגזרי בכל
 במכון להדרכה המרכז את זוננשיין ד״ר

 תכניות וקידם פיתח המרכז התקנים.
 בתחומי באקדמיה ומחקר לימודים
 וסקרים מחקרים יזם כן, כמו האיכות.
איכות האי עלויות בתחומי לאומיים

 רצון שביעות של השוואתית והערכה
 המשק. מגזרי בכל מהשירותים לקוחות
 אמנת ויישום גיבוש את גם יזם המרכז

 הציבוריים. השירותים במגזר השירות
 עדנה "הייתה מספר, הוא ,”ימים באותם”

 עיסוק היה בה. ולעוסקים האיכות לתורת
 לאיכות ובהדרכות לשיפורה, במיזמים רב

 וללקוחות. לעובדים למנהלים, ולמצוינות
 מספיק רחבה שכבה נוצרה לא לצערי, אבל,

 בתחום העוסקים בקרב לאיכות מנהיגים של
 תומך גוף שימשה האיכות דיסציפלינת הזה.

 האיכות ואנשי איכות, שיפור מהלכי של
מנהלים להניע הצליחו והטובים המנוסים

 שלהם. בארגונים איכות שיפור של למהלכים
 פרס של הרעיון עלה שבזמנו לי זכור לא

 לקידום כוונו המאמצים לאיכות. ישראל
 וציבוריים עסקיים לארגונים איכות פרסי

מצטיינים".

ולגאווה להזדהות מודל
 ישראל פרסי יוענקו הקרוב העצמאות ביום
 השנה, ישראל. למדינת שנה 70 לרגל

 45 לאיכות הישראלי האיגוד מציין כאמור,
 פרס יוענק לא השנה גם אבל להיווסדו, שנה

 פרס כלות” האיכות. בתחום הישגים על
ובהישגיהם בעשייתם הציבו וחתניו ישראל
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 ביותר, גבוהות נורמות וקבעו נאמנה יתד
 כולנו". של לגאווה ומקור להזדהות מודל

 פרסי זוכי את שמאפיין המפתח משפט זהו
לדורותיהם. ישראל

 רציף באופן מוענק והיוקרתי החשוב הפרס
 החינוך שר של יוזמתו פי על 1953 שנת מאז
 בפרס פעמיים זכה שבעצמו דינור, ציון בן דאז,

 העצמאות", ביום ישראל פרסי "מתן ישראל.
 הפנימי הקשר את להדגיש בא” דינור, אמר

 רוחנית. עצמאות ובין מדינית עצמאות בין
 להזכיר באה העצמאות ביום הטקס קביעת

 תלויה עמנו של עצמאותו כי והזכר, חזור לעם
לעם רוחנית עוצמה ואין הרוחנית, בעוצמתו

 .”עצמיותו על שוקד העם אין אם
 הפרס באתר שמוצגים כפי הכללים פי על
 מגישות בשנה שנה מדי החינוך, משרד של

 המלצתן את החינוך לשר השופטים ועדות
 ומגוונים שונים בתחומים הפרס להענקת
 הזוכים בישראל. והיצירה העשייה בהוויית

 במקרים או יחידים, - ישראל אזרחי הם
 הצטיינות שגילו הישג שותפי חריגים

 או בתחומם דרך ופריצת מצוינות מיוחדת,
 בישראל. לחברה מיוחדת תרומה שתרמו

 במוצאי שנה, מדי נערך הפרסים הענקת טקס
 רשמי באירוע בירושלים העצמאות יום

הנשיא, המדינה: ראשי ובמעמד וממלכתי,

 בית נשיא הכנסת, יו״ר הממשלה, ראש
 ושר ירושלים עיריית ראש העליון, המשפט
 על הממשלה מטעם הממונה שהוא - החינוך

ישראל. פרס נושא
 ביטוי לידי להביא מנת על כי צוין, עוד

 מתפרסמים העשייה, תחומי כל את משמעותי
 הפרס. מוענק בהם התחומים שנה בכל

 "סבבי׳ קיים ובתוכם קבועים הם התחומים
 שנה. מידי המתחלפים תחוטי-משנה של

 הרוח היהדות, מדעי הראשיים: התחומים
 מדויקים, ומדעים החיים מדעי והחברה,

 תרומה - חיים מפעל ואמנות, תרבות
הוענקו כה עד ולמדינה. לחברה מיוחדת
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ונתניה! ויבלין האיכות? בתחום פוס יעניקו

 המוכז ואש לשעבו זוננשיין, אביגדור ד״ו
 ההמשלה: ואש במשוד ומצוינות לאינות
 ישואל פוס של הרפיון פלה לא "בזמנו

 פוסי לקידום מונו המאמצים לאינות.
 פסקיים לארגונים איכות

מצטיינים" וציבוריים

 ישראל פרסי פרסים. 685 ישראל במדינת
 המדינה, אזרחי של מאוד רחב למגוון הוענקו
 צעירים דתיים, ושאינם דתיים ונשים, לגברים

 עדות חדשים, ועולים ותיקים וקשישים,
 ישראל. אזרחי - שונות ודתות שונות
 גופים גם לאישים הפרס להענקת בנוסף
 הפרס את השנים במהלך השאר, בין קיבלו,
 מציון עזר התעשיינים; התאחדות ובהם:

 הסיוע בתחום בישראל הגדולה האגודה -
 ולבנימשפחותיהם; לחולים והשיקומי הרפואי
 נעמ״ת, - בישראל הנשים תנועות ושלוש

 שנים עשרות של פעילות על ואמונה ויצ״ו
 וגברים. נשים בין מלא שוויון השגת למען
 השנים בין שכיהנה תמיר, יולי ,פרופ

 נשיאת הינה וכיום החינוך כשרת 2006-2009
ולכן חדש בנושא מדובר” אומרת: שנקר

 הקלאסיים הנושאים לרשימת נכנס לא הוא
 כלומר, ישראל. פרס מקבלים שעליהם

 מצוי לא הוא ולכן חדשה אליו המודעות
 רובינשטיין, אמנון פרופ׳ לעומתה, .”ברשימה

 רבין יצחק בממשלת החינוך כשר שכיהן
 1994(- פרס שמעון של ובממשלתו השנייה

 לשנת במשפטים ישראל פרס וחתן )1996
 הענקת לסוגיית להתייחס לא העדיף ,2006
 את ללמוד עליי” האיכות. בתחום ישראל פרס

 בהתייחסותו. אמר הנושא",
 במדעי ישראל פרס כלת ארז, מרים פרופ׳

 באיגוד כבוד וחברת 2005 לשנת הניהול
 שיש סבורה ,2011 לשנת לאיכות הישראלי

 יכול האיכות תחום שבה קטגוריה על לחשוב
 כחלק תכנס שהאיכות להיות יכול” להשתלב.

יש” אומרת. היא התעשייה", מקטגוריית

 למשל, כמו, הרחבה הקטגוריה על לחשוב
 לחוקר ישראל פרס יוענק ואז התעשייה

 ניתן לא למה לשאול ניתן אחרת כי מצטיין,
אחרים". בתחומים או הפריון בתחום פרס

וסוסים איכות תחרויות
 ותארי פרסים היו השנים במהלך החלופות

 הישראלי האיגוד במסגרת שהוענקו כבוד
 הכרה או מצטיין, עובד תחרות לאיכות,

 בארץ האיכות "דיסציפלינת בינלאומית.
 ביישום תומכת דיסציפלינה היא ובעולם

 בדיסציפלינות ומתודולוגיות עקרונות
 ד״ר אומר האחרות", והניהוליות המקצועיות

 בכך מתבטאת "הצלחתה זוננשיין. אביגדור
 מנהיג החברה מהנדס או החברה שמנהל
 שהוא כיוון בחברה איכות שיפור תכניות

 איש החברה. להצלחת יתרמו שאלו משתכנע
 בתחומי עילית מקצוען שיהיה נכון האיכות
 את לשכנע הכישורים לו ויהיו האיכות,

 איכות, תהליכי ליישם והמהנדסים המנהלים
 בפרקטיקות אחרים להדריך היכולות ויהיו

 להתמקד האיכות אנשי על כך, לשם האיכות.
 ולא שלהם המקצועית המצוינות בתחומי
 ׳תפסת מידי, רבים תחומים על להתפזר
 להיות צריך האיכות איש תפסת׳. לא מרובה
 באמצעות שלו. במצוינות לחיקוי מודל

 ׳תומך ולהיות לקדם יכול הוא זו מצוינות
 עמיתתנו, מגוונים. תוכן בתחומי לחימה׳

 במדעי ישראל בפרס זכתה ארז, מרים פרופ׳
 במדעי מצטיין איכות ניהול איש הניהול.
 לפרס מועמד להיות יכול באקדמיה הניהול
 מועמד לנו יש האם הניהול. במדעי ישראל
 זכה אלמוג דורון (במיל.) האלוף ראוי?
 לחברה, מיוחדת תרומה על ישראל בפרס

 בעלי בתחום פעילותו על ולמדינה לקהילה
 תרומה בעל איכות איש מיוחדים. צרכים

 מועמד להיות יכול ולמדינה לחברה מיוחדת
 מתאים? מועמד לנו יש האם זו. בקטגוריה
 ישראל פרס קטגוריית הוסיפו לאחרונה,

 זו גם ויזמות. טכנולוגיה תעשייה, בתחומי
 מצטיין איכות איש בה קטגוריה להיות יכולה
 להיות יכול אלו בתחומים הלאומית ברמה

 ראוי? מועמד לנו יש האם מועמד.
 תרומות יש בישראל האיכות לדיסציפלינה

 הציבורי המגזר בקידום התעשייה, בקידום
 את עושים האיכות אנשי והממשלתי.

 אנשי פרס׳. לקבל מנת על ׳שלא מלאכתם
 מועמדים להיות יכולים מובילים איכות
 יצטיינו אם שונות בקטגוריות ישראל לפרס
 משמעותית בצורה ויתרמו עילית ברמת

 דיסציפלינה כך, לשם ולמדינה. לחברה
 צריכים לאיכות הישראלי והאיגוד האיכות

 ושל חבריה של מקצועית במצוינות להתמקד
.”המוצעות האקדמיות התכניות


