
התכנית למצויינות בתעשייה בצפון פועלת מאז שנת 2006 ומטרתה המרכזית להוות גורם מניע 
לקידום איכות ומצויינות בצפון ולהביא להצטיינות התעשייה ולשיפור כושר התחרות שלה בארץ 

ובחו"ל.
להצלחה  בסיסי  תנאי  הם  וחדשנות  מצויינות  ולהישגים.  לשיפור  להצלחה,  דלת  פותחת  התכנית 
ועל  וחדשנות,  והיא תושג כתוצאה מניהול לאיכות  והתובעני  ולשרידות בעולם התחרותי  עסקית 

בסיס שיפור מתמיד בפעילויות הארגון.

התכנית מסייעת בשיפור כושר התחרות והצמיחה של מפעלי התעשייה ומותאמת למפעלים יצרנים 
וארגונים קטנים ובינוניים, מתוך הכרה בפוטנציאל הטמון בהם. התכנית פתוחה לכל ארגון שמקום 

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

אבני היסוד של התכנית

איך מצטרפים לפרויקט?

מדברי מנכ"לים של חברות מובילות שהשתתפו בתכנית:

לקידום  האיכות  ושיפור  מצוינות  בתהליכי  בצפון  במפעלים  תמיכה 
ידע  שיתוף  באמצעות  ותמיכה  ידע  העברת   // התחרות  כושר 
מתעשיינים בכירים הפועלים כמתנדבים בתכנית // תהליך נמשך, רב 
שנתי, לפי מודל הפרס הלאומי ו– BALDRIGE // שיתוף פעולה בין 

גורמים בתעשייה, באקדמיה, גורמים ממשלתיים וארגונים ציבוריים.

למה כדאי לך להשתלב בפרוייקט יחודי זה?

שדרוג   // לשיפור  מוכר  בינלאומי  במודל  שימוש  תוך  במפעל/בארגון  ומצויינות  איכות  תהליכי  להטמעת  אמיתית  הזדמנות 
הארגון/החברה לעמידה בקריטריונים הלאומיים למצויינות // קבלת יעוץ מקצועי ממוקד ע"י מומחים בתחום.

זכייה ב"כוכבי איכות" של התכנית // זכאות למלגות לימודים הניתנות מטעם המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה // זכאות 
ומצויינות  האיכות  תחומי  בחירת   // התעשיינים)  התאחדות  (לחברי  צפון  בישראל–מרחב  התעשיינים  התאחדות  מטעם  למלגה 

במפעל/בארגון וקצב השיפור נקבעים במשותף ע"י הנהלת הארגון והחונך/ים // ההשתתפות התכנית בעלות סימלית

טופס הרשמה והתקנון מופיעים באתר: www.israel-industry-north.org.il או באמצעות פניה למשרדי התאחדות התעשיינים בצפון:
chavascher@gmail.com | 050-2725577 :חוה שר, יו“ר צוות ההיגוי, טל

leor@industry.org.il | 04-8524202 :ליאור אפלבאום, התאחדות התעשיינים בישראל–מרחב צפון | טל

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 אסטרטגיה של השגת היעדים תוך שאיפה לשיפור בכל רבדי החברה גם בעתיד".

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

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

מארי ליבס, מנכ"לית חשמל נצרת הנדסה בע“מ | "ראיתי בתוכנית הזדמנות מצויינת לפיתוח הארגון בצורה יותר נכונה ומובנית המתבססת על שיטות וכלים בין 
לאומיים. לי כמנכ"לית שעסוקה ביום יום בכל מיני דברים חשובים ומתישים, התוכנית מאפשרת לראות את המצב של החברה שלי בהיבטים של העובדים, 
הלקוחות ובעלי עניין, ניהול תהליכים והגדרת יעדים ומדדים שיאפשרו לנו לקבל בעתיד החלטות מבוססות יותר, ולהבין איך אנחנו יכולים להשתפר כדי להשיג 
מצוינות ארגונית בהיבטים השונים שהתוכנית מתייחסת אליהם. אני מודה על ההזדמנות להיות חלק מהתוכנית, ובכוונתי כמובן להמשיך ולקחת חלק בתוכנית 

כדי להמשיך ולהשתפר להיות מהטובים בשוק, יציבים כלכלית עם פלח שוק רחב יותר והמשכיות עסקית מובטחת וחוסן כלכלי."

אייל לוי, מנכ"ל מגלן תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ | "התוודענו לתוכניות ומצאנו פלטפורמה פשוטה, מפורטת וחכמה לפיתוח עסקי של הארגון, שהובילה להגברת 
המוטיבציה של צוות העובדים לעמידה באתגרים חדשים, לזיהוי נקודות חולשה בחברה, נקודות שטופלו בהצלחה והביאו לשינוי. תוצאות חלקיות מהתוכנית 
כבר ניכרות בפועל, פיתוח ושיפור תהליכים הביאו להתייעלות בעבודה ועיסוק בתכנון אסטרטגי, שיפור שהוביל למספר תבונות מעניינות ולהסטת הכיוון אליו 

אנו משקיעים כיום את משאבי החברה".
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