
 ...טובמטוב ליותר 

 דרכה של  
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MEDRAD  שיווק ושירות של מכשור רפואי לאבחון  , עוסקת בפיתוח

 .וטיפול ברחבי העולם
 .ניהול מינונים, הדמיה מולקולרית, אנגיוגרפיה, CT ,MR: מוצרים

 .שנה 40קיימת מעל 

 .מיליון דולר 625היו  2009מכירות החברה בשנת 
 .BAYERי "נקנתה ע

 . BALDRIGEב  "זכתה פעמיים בפרס הניהול היוקרתי ביותר בארה
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סיבות   3מגדירה  MEDRADהפילוסופיה של 

לשפר את האיכות של : שבגללן החברה קיימת

להבטיח צמיחה ורווחיות  , הטיפול הרפואי

להבטיח מקום עבודה מהנה  , מתמשכת ללקוחות

 .ומתגמל

 עבודה מהנה ומתגמלת

 עבודה  

 מהנה  

 ומתגמלת

צמיחה  

 ורווחיות

 מתמשכת

שיפור  

טיפול  

 רפואי
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להיות מובילת שוק בינלאומית של חדשנות  

,  בהדמייה דיאגנוסטית ומכשור רפואי לטיפול

באיכות גבוהה ושירותים לשיפור הטיפול הרפואי  

 .למטופלים ברחבי העולם

 ניהול אסטרטגי -דב פרל 
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 MEDRADיעוד 



 חדשנות
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, התיחסות לעובדים כנכס צומח במיומנות

 ידע ועבודת צוות

 מכירות

 הוכפלו לעובד

 שנים 10תוך 
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 הישגים

 יעוד, פילוסופית חברה

 מדיניות איכות

 צוותי שיפור

 חלוקת רווחים

 סקרי שביעות רצון לקוחות

 הערכה עצמית

ISO 

 סקרי עובדים

 יעדים/מדדים 40

 עדכון יעוד

 מועמדות לפרס

 תכנית אסטרטגית

 מטרות 10, יעדים  5

 קוד התנהגות

 2003פרס  

 2010פרס  

 סקר מקום  

 עבודה מועדף

הכפלת  

 מכירות

 ניהול אסטרטגי -דב פרל 

הערכה מול  מיקוד 

 מודל מצויינות

 

 

 יצירת

 סביבה

 

 שלבים בדרך להשגת תוצאות ברמה עולמית 4
 הערכה מול מודל מצויינות מסמנת את פריצת הדרך

 



שינויים ארגוניים ועסקיים מאפשרים ביצועים  

 עקביים תוך כדי הסתגלות לאירועים חיצוניים

 יעד

 בפועל

 עסקים חדשים

1B$ 

 ל"חילופי מנכ

 רכישה

 מבנה עסקי

 עסקים חדשים

 מבנה חטיבתי

 ל"חילופי מנכ

 שינוי שוק

 בעלים חדשים

 שינוי שוק

 כלכלה גלובלית
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 גמישות -המפתח  AGILITY -המפתח 

 שינויים עסקיים

 ארגוניים
 שינויי  

 בעלות

 מדדים חדשים רכישות

דרישות תכנון  

 חדשות

       2011                                                                                  2003   

 9 ניהול אסטרטגי -דב פרל 



לשביעות  ויותר גבוהיםיותר סטנדרטים הצבת 

 רצון לקוחות  

2000 - 1998 

 ציון    -מרוצים 

 4  &5 
  

2006 - 2001 

 NPSמדד 
 

2010 - 2007 
   TOP BOXתכנית 

 5ציון 

  

 הטובים בענף
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הצבת סטנדרטים יותר ויותר גבוהים  

 עובדיםלשביעות רצון 

100%

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

 

2006 - 2003 
  

2010 - 2007 
  

המקום שהכי 

 טוב לעבוד בו 
  

 סקר
HAY 

  

MEDRAD ענף 
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באספקת מוצרים בהשוואה  דיוק  -השוואות 

 לחברות דומות בענף

MEDRAD ענף 
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 MEDRADתהליך תכנון אסטרטגי של 

 תכנן
הצב  
 יעדים

ישם  
 אסטרטגיה

 בצע

 אורגני
פתח תכניות  
 אסטרטגיות

3Q 

 הערך השפעה

 והצב מטרות

4Q 

  תקשר  

 "מפל"במודל  

1Q 

 בצע 

 מעקב וערוך

2Q 

 לא

 אורגני

אסטרטגיית 
 +צמיחה

זיהוי  
 הזדמנויות

הערך השפעה  
 פיננסית

 וביצוע עסקה אישור הזדמנות
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 מידע לתכנון אסטרטגי

 מחקר שוק•

 קול הלקוח•

 מגמות•

 תעשיה•

 טכנולוגיה•

 השוואה למתחרים•

השוואות שנה מול •

 שנה
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 יעדים ומדדים, תרגום היעוד למטרות 

 מטרות 10 מדדים 5 יעדים 5 יעוד 1

להבטיח צמיחה 

 ורווחיות מתמשכים

מעל ליעדים  

 הפיננסיים

 * * * * * רווח% 
להצמיח את 

 החברה

צמיחה  רמת

 * * * במכירות
איכות   להגביר

 ופריון

  הכנסות

 * * * תפעוליות לעובד
לשפר איכות הטיפול  

 הרפואי

להגדיל שביעות  

 רצון לקוחות

 * * * תוצאות סקר
לספק מקום עבודה  

 מהנה ומתגמל

להגדיל שביעות  

 רצון עובדים

 * * תוצאות סקר
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 MEDRADתכנון אסטרטגי של 
 התכוננות לעתיד

 תכנון לשלושה  אופקי זמן•
10  מיקוד בחזון ואסטרטגיה  -שנים 

5  מיקוד בפורטפוליו ומחזור חיים ניהולי  -שנים 
1  מיקוד בתכנית פעולה והטמעת  אסטרטגיה –שנה 

 

 היבטים אורגניים ולא אורגניים•

 

 הצבת מטרות חברה ויוזמות אסטרטגיות•

 

 מנגנוני גמישות והסתגלות•
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 שלושה בעלי עניין עיקריים - MEDRADתכנון אסטרטגי 

 
 ביצועים עסקיים

 פיננסיים•

 ביצועי שוק•

 ביצועי מתחרים•

 

 לקוחות ושוק  צרכי 
 מדדי שביעות רצון לקוחות•

 נתוני קול הלקוח•

 תלונות•

 
 העבודהופיתוח כח תכנון 

 סקרי עובדים ומדדי שביעות רצון•

 בריאות ובטיחות, נתוני סביבה •

 נתוני תחלופה•

 

 

 

 

 

בעלי  
 מניות

 לקוחות

 עובדים
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0

100

200

300

400

500

600

 5שנה  4שנה  3שנה  2שנה  1שנה 

 שביעות רצון עובדים

 שביעות רצון לקוחות

 איכות ופריון

 צמיחה

 פיננסיים
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 שנתיות 5מגמות   –יעדים מול בעלי העניין 



של  DNA –המתמיד ב הטמעת השיפור 

 IMAGESבאמצעות שיטת החברה 

Identify 
 הזדמנות/ זהה את הבעיה 

  

Measure 
 מדוד את המצב הנוכחי

  

Analyze 
 נתח את גורמי השורש

  

Generate 
 צור פתרונות פוטנציאליים

  

Experiment
Execute 

 פתרונות מוכחים 

Sustain   
 התמד בשיפור לאורך זמן
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סקר קשר ללקוח לפי סוג : למדו מנתונים

 זיהוי גורמי  שורש באמצעות פארטו   .הממשק

 קשר  מכירות/ מידע  

 מוצר

 מסירה/ הזמנה 

 שירות

 הדרכה/ מידע קליני 

 שירות

 אספקה

 נושאים חוזרים

 חיוב
 

 600    500     400    300     200      100     0 
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