
 

       בדרוםלהטמעת תהליכי איכות ומצוינות בחברות תעשייה  החונכות תוכנית
 

 מיוזמותכחלק השלישית,  הקהילת העמיתים לאיכות ומצוינות דרום פותחת את שנת פעילות

 חונכות מקצועיתתוכנית יוצאים באנו  , הקהילה לשיפור האיכות והמצוינות בתעשייה בדרום

 קהילתחברי ע"י  לקבלת סיוע והתייעצות מקצועית חברות תעשייה קטנות ובינוניותחדשנית ל

  , מחברות מובילות בדרום. תעמיתים לאיכוה

 

  ?מה מקבלים

 אישי חונך 'איכות ומצוינות'ליווי  (1)

לשיפור מערכי איכות במפעלי תעשייה בדרום, בהטמעת מקצועי ליווי עזרה ושעות  30עד 

, ISOבהכנת תוכנית איכות מפעלית | שיפור ואפיון נהלי עבודה | תקן  תהליכי איכות, לרבות: 

AS חניכה למנהל איכות  | עזרה בהתמודדות עם אתגרים  ועוד |  לווי מקצועי ובניית תוכנית

 בתרבות הארגונית. 

 

 להקניית ידע מקצועי בסיסי החברהות בסיסיות בתחום האיכות לנציגי הדרכ (2)

דרישות, מעגל השיפור המתמיד, פעילת מתקנת מונעת, סקר הנהלה , סקר : נושאי ההדרכות

 ת.בכדי לחסוך בשעות הסבר פרטניו  באיכותכללים  סיכונים, איך כותבים נוהל, מושגים 

 

 אתגריםהות ובסוגיעם נציגי קהילת העמיתים לאיכות רחבה התייעצות  (3)

במקרים בהם ישנה סוגיה בתחום האיכות והמצוינות, בהם מעוניין המפעל בהתייעצות עם 

 .ברי סמכה בתחום מחברות תעשייה

עם סיום מפגש ההתייעצות יצא סיכום מקצועי לשיפור מערכי איכות בחברה, זאת מתוך 

 הניסיון המצוי בקרב חברי הקהילה העובדים בתעשייה בדרום. 

 

 הצטרפות לקהילת העמיתים לאיכות ומצוינות  (4)

יוכלו להצטרף לסדרת המפגשים של קהילת העמיתים לאיכות  החונכותבוגרי תהליך 

 ת ידע מקצועי מתמשך ועקבי.  ומצוינות לרכיש

 

 להיכרות עם המנטורים

שנים לפחות כמנהל איכות  10ניסיון מוכח של  חברי קהילת עמיתים לאיכות בדרום, בעלי 

 .החונכותארגוני בתעשייה, ואשר עברו השתלמות לביצוע תהליך 

 

 לחץ כאן – החונכיםלהכרת 

 

 

 

http://uclicks.inforumobilemail.com/?page=webview&message=%2CMzM5kjNwAzM&token=


 

 

  שלבי התהליך  

 לחברה. החונךע"י המפעל והתאמה בין  החונכותהצגת התחום בו נדרש תהליך  (1)

ומצוינות ע"י ביצוע סיור שטח בחברה ומפגש עם גורמים מקצועיים  אבחון פערים באיכות (2)

 מטעם החברה.

 כלים לפתרוןהצגת ועזרה בניתוח מצב קיים והצגת פערים לפי מתודות בהבטחת איכות  (3)

 אבני דרך החלטה על דרכי פעולה ובניית תוכנית (4)

 לפתרוןחלופות אפשריות וחירת אזורי פעולה רצויים בעזרה ב (5)

 התייעצות בתהליך הטמעת הפתרון הרצוי ומענה לשאלות. (6)

 נציג המפעלי. מו מהחונךמקבל עדכוני התקדמות דו שבועיים המנכ"ל  (7)

 תוצר סופי  (8)

 

 תנאי סף להשתתפות בתוכנית 

 . תהליךהחברה לביצוע המנכ"ל  ימתתבחכתב התחייבות  (1)

והמסוגלות להניע תהליכים  הכישוריםבעל  ,מנכ"למינוי גורם מקצועי מטעם החברה, במינוי  (2)

   .בתחום הליווי הנבחר, וכן בעל סמכות ואחריות לביצוע התהליךולהתקדם 

 חודשים. 6-לפחות ולא יותר מ חודשים 3התחייבות להשלמת התהליך תוך  (3)

שעות עבודה  5לעיל, ישקיע  2סעיף התחייבות כי הגורם המקצועי מטעם החברה, בהתאם ל (4)

 לפחות מול שעת ליווי מקצועי מטעם החונך.

מילוי הצהרה לפיה האחריות לביצוע התהליך והצלחתו מוטלת על הגורם המקצועי שמונה  (5)

לעיל. וכן כי תפקיד המנטור הינו סיוע בליווי, הכוונה ועזרה  2מטעם החברה, בהתאם לסעיף 

 מקצועית. 

  .הצגת תוצרי התהליך בפני קהילת עמיתים לאיכות ומצוינותהתחייבות ל (6)

 

 

 

 


