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פרויקט עם תוצאות!
מעל 100 מפעלים בתוכנית 

השתתפו, שיפרו והצליחו

מדברי מנכ"לים של חברות מובילות שהשתתפו בתוכנית:

מיכאל דיין, "כמנכ"ל טמבור נחשפתי לתוכנית איכות ומצוינות בתעשייה בצפון, 
במסגרתה זכתה החברה בחמישה כוכבי איכות, המשקפים את רמת האיכות 
והמצוינות לה יש לשאוף. עצם ההשתתפות בתוכנית ממקדת ומאתגרת את 
המפעלים, גורמת להם להעמיק בנושא האיכות והמצוינות ותורמת לשיפור עצמי 

מובנה. אני ממליץ לכל חברה תעשייתית בצפון לקחת חלק בתחרות זו." 

גיא כהן, מנכ"ל מטליקון טכנולוגיות בע"מ: 
"ההשתתפות בתוכנית פתחה בפנינו דלתות נוספות כתוצאה מהחשיפה. גרמה 
לקבלת תשבחות ותשומת לב מקרב מתחרינו ולקוחותינו בארץ ובחו"ל. אנו נמשיך 
לבצע מדידה, הערכה ויישום האסטרטגיה של השגת היעדים תוך שאיפה לשיפור 

בכל רבדי החברה גם בעתיד".

אייל לוי, מנכ"ל מגלן תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ: 
"התוודענו לתוכנית ומצאנו פלטפורמה פשוטה, מפורטת וחכמה לפיתוח עסקי 
של הארגון, שהובילה להגברת המוטיבציה של צוות העובדים לעמידה באתגרים 
החדשים, לזיהוי נקודות חולשה בחברה, נקודות שטופלו בהצלחה והביאו לשינוי. 
תוצאות חלקיות מהתוכנית כבר ניכרות בפועל, פיתוח ושיפור תהליכים שהביאו 
להתייעלות בעבודה ועיסוק בתכנון האסטרטגי, שיפור שהוביל למספר תובנות 

מעניינות ולהסטת הכיוון אליו אנו משקיעים כיום את משאבי החברה".

יוני 2016



תוכנית "מצוינות בתעשייה בצפון" - פרויקט עם תוצאות!
פותחת דלת להצלחה, לשיפור ולהישגים

התחרותי  בעולם  ולשרידות  עסקית  להצלחה  בסיסי  תנאי  הם  וחדשנות  מצוינות 
והתובעני. מצוינות תושג כתוצאה מניהול לאיכות וחדשנות ועל בסיס שיפור מתמיד 

בפעילויות הארגון.

התוכנית למצוינות בתעשייה בצפון ע"ש דני רוזוליו ז"ל פועלת מאז שנת 2006 
ומטרתה המרכזית - להוות גורם מניע לקידום איכות ומצוינות בצפון ולהביא 

להצטיינות התעשייה ולשיפור כושר התחרות שלה בארץ ובחו"ל.

 התוכנית מסייעת בשיפור כושר התחרות והצמיחה של מפעלי תעשייה. 
ובינוניים מתוך הכרה  התוכנית מותאמת למפעלים יצרנים וארגונים קטנים 
בפוטנציאל הטמון בהם. התוכנית פתוחה לכל ארגון שמקום פעילותו בצפון הארץ, 

ללא קשר לגודלו, תחום עיסוקו או המגזר היצרני אליו הוא שייך.

אבני היסוד של התוכנית:
תמיכה במפעלים בצפון בתהליכי מצוינות ושיפור האיכות לקידום כושר התחרות.  *
העברת ידע ותמיכה באמצעות שיתוף ידע מבכירי המשק הפועלים כמתנדבים   *

בתוכנית.
 .BALDRIGE - תהליך נמשך, רב שנתי, לפי מודל הפרס הלאומי ו  *

שיתוף פעולה בין גורמים בתעשייה, האקדמיה, גורמים ממשלתיים וארגונים ציבוריים.  *

שותפים במיזם: 
התאחדות התעשיינים בישראל - מרחב צפון, האיגוד הישראלי לאיכות, משרד 
הכלכלה, המכללות האקדמיות גליל מערבי ואורט בראודה, מוסד שמואל נאמן 

בטכניון, הרשות לפיתוח הגליל ורפאל.

למה כדאי לך להשתלב בפרויקט ייחודי זה?

הזדמנות אמיתית להטמעת תהליכי איכות ומצוינות בחברה תוך שימוש במודל   *
בינלאומי מוכר לשיפור, ללא השתתפות כספית מהותית.

שדרוג הארגון / החברה לעמידה בקריטריונים הלאומיים למצוינות.  *
קבלת יעוץ ע"י מומחים בתחום - יעוץ ממוקד ומקצועי.   *

זכייה ב"כוכבי איכות" של התוכנית.  *
הניתנות מטעם המכללה האקדמית הגליל המערבי,  לימודים,  זכאות למלגות   *

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
זכאות למלגה מטעם התאחדות התעשיינים בישראל - מרחב צפון )לחברי התאחדות   *

התעשיינים בצפון(.

הנכם מוזמנים לקחת חלק בתוכנית לשנת 2016-17 ולהצטרף ללמעלה מ-100 
מפעלים וארגונים בצפון שנהנו מקידום מצוינות ארגונית כתוצאה מהשתתפות 

בתוכנית מאז הקמתה לפני 10 שנים.

איך מצטרפים לפרויקט? 
טופס ההרשמה והתקנון מופיעים באתר:
 www.israel-industry-north.org.il 

לבירורים ופרטים נוספים:
chavascher@gmail.com :חוה שר, טל: 04-8792904  נייד: 050-2725577  דוא"ל

ליאור אפלבאום, התאחדות התעשיינים בישראל - מרחב צפון  
 leor@industry.org.il :טל: 04-8524202 דוא"ל
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