
ומטרתה   2006 משנת  פועלת  ז"ל  רוזוליו  דני  ע"ש  בצפון  בתעשייה  למצויינות  התכנית 
בארץ  שלה  התחרות  כושר  ושיפור  בצפון  בתעשייה  ומצויינות  איכות  קידום  המרכזית 

ובחו"ל. 

בסיסיים  תנאים  הם  וחדשנות,  מצויינות  ולהישגים.  לשיפור  להצלחה,  דלת  פותחת  התכנית 
להצלחה עסקית ולשרידות בעולם התחרותי והתובעני.

יצרנים  למפעלים  ומותאמת  תעשייה  ומפעלי  חברות  של  הצמיחה  בשיפור  מסייעת  התכנית 
וארגונים קטנים ובינוניים (5-500 עובדים) מתוך הכרה בפוטנציאל הטמון בהם. התכנית פתוחה 

לכל ארגון שמקום פעילותו בצפון הארץ, ללא קשר לתחום עיסוקו.
ההתקדמות  קצב  ואת  ומצוינות  איכות  בשיפור  לכם  החשובים  הנושאים  את  קובעים  אתם 

שלכם.

תמיכה במפעלים בצפון בתהליכי מצויינות ושיפור האיכות | העברת ידע  אבני היסוד של התוכנית> 
ותמיכה מתעשיינים בכירים הפועלים כמתנדבים בתוכנית | תהליך רב שנתי, לפי מודל הפרס הלאומי 
וארגונים  ממשלתיים  גורמים  האקדמיה,  בתעשייה,  גורמים  בין  שת“פ   |  BALDRIGE–ו לאיכות 

ציבוריים.

למה כדאי לך להשתלב בפרוייקט ייחודי זה> הזדמנות להטמעת תהליכי איכות ומצויינות בחברה תוך 
שימוש במודל בינלאומי, שדרוג לעמידה בקריטריונים הלאומיים למצויינות, תחומי האיכות ומצויינות 

בחברה וקצב השיפור נקבעים ע"י ההנהלה והחונך\ים.
זכייה ב"כוכבי איכות" של התכנית, זכאות למלגה מטעם התאחדות התעשיינים בישראל–מרחב צפון 
(לחברי התאחדות התעשיינים בצפון), זכאות למלגות לימודים מטעם המכללה האקדמית להנדסה 

אורט בראודה והמכללה האקדמית כנרת.

israel-industry-north.org.il < להצטרפות לתכנית

chavascher@gmail.com | 050-2725577 | חוה שר, ראש התכנית
matana@industry.org.il | 04-8524202 :'מתן אברמוביץ, התאחדות התעשיינים בישראל–מרחב צפון | טל

https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=3346&langpage=heb


מדברי מנכ"לים של חברות מובילות שהשתתפו בתכנית:

עופר אפרים סולמון, מנכ"ל קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ
"אנו משתתפים בתוכנית המצוינות זו השנה השלישית והמשך ההשתתפות בתוכנית מסמל את הצלחתה, כל 
מפעל זקוק לאתנחתא במרוץ לבדוק את עצמו ולהתוות דרך להמשך. תכנית המצוינות נותנת לנו מתווה לחשיבה 
ולמציאת פתרונות כיצד לקדם את המפעל בכל תחומי פעילותו וכידוע מי שלא מתקדם הולך אחורה, בנוסף 
טובות  לתוצאות  והחונכים מביא  של כל המנהלים  לשבח את החונכים סיעור המוחות  לציין  למתווה ברצוני 
המקדישים מזמנם מהידע והניסיון שלהם להצלחת המפעל אני ממליץ לכל מפעל להצטרף לתכנית והתוצאות 

מראות את ההצלחה".
מארי ליבס, מנכ"ל חשמל נצרת

"ראיתי בתוכנית הזדמנות מצוינת 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."
מיכה אוברמן, מנכ"ל תעשיות רהיטים לביא

"תכנית מצוינות בתעשייה', הינה תכנית משמעותית אשר נותנת למפעל עין חיצונית אשר בוחנת אותו בממדים 
השוואתיים של יישום המצוינות הארגונית של פי מודל בולדוין, ארגונים רבים אינם מכירים המודל הזה ועצם 
לומר  ניתן  למצוינות.  חניכה משמעותית בדרך  לקבל  למפעל  נותנת אפשרות  אליו,  והעלאת המודעות  הכרתו 
שארגונים שלא יישמו מצוינות כדרך חיים, יקשה עליהם העתיד התחרותי העומד בפנינו. החונכות הביאה לנו 

חשיפה לבנצ'מרק מקובל בעולם ואנו מודים על כך ועושים הכל על מנת ליישם המצויינות בארגון. 
בעקבות החונכות, הכנו תכנית משמעותית ליישום מצויינות באיכות, וכן מדדים תומכים ואנו רואים שיפור רב 

כחלק מהיישום. הדרך לאיכות היא ארוכה אך בעזרת התכנית ניתן להשיגה בדרך טובה ומהירה יותר."
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".


