
 

 

 )סיסב ספוט( 1300 'סמ ספוט

   תובכרהו רוציי להנמ: דיקפת תרדגה
 

    דיקפתה דועיי .1
 .רוצייה תויולעו ,םינמז תוחולב הדימע ,םירמוח דוביע לע תוירחא תוברל ,ןוגראה לש רוצייה ידעיב הדימעל יארחא
 תוקלחמה ילהנמ םע םואיתב דבוע .הקפסא ינמזב הדימע ךות ,תוכיאו הרקב ,הבכרהו רוציי יכילהת לע יארחא
 ידכ םיבאשמב שומישה ןפוא תא עבוקו ותוליעפ ימוחתב הדובע תוינכותו םיילועפת םידעי ,תוינידמ רידגמ .ויתחתש
   .םינמזה תוחולבו תורטמב דומעל

    ינוגרא הנוממ .2
   לועפת ל"כנמס

  קוסיעה תרדגה תיצמת .3
 לע הדפקהו רוצייה תוינכתב הדימע ךות רוצייהו הבכרהה תוקלחמ ילהנמ לומ תפטושה הדובעה לוהינ •

 .תוחיטבהו הדובעה ילהנ
 .הקלחמב םידבועה תוחיטבו רצומה תוכיא לע הרימש ךות ,הקפסא ינמזב הדימע •
 .תילועפת תוניוצמל הפיאשו םיכילהת רופיש •
 .םידבוע לש יעוצקמ חותיפו תכרדה •
 .הקפסא תרשרש ,תוכיא ,הסדנה לומ בחור תויעב ןורתפ •

 

  םיירקיע תוירחא ימוחת .4
 .ךרוצה יפ לע םידבוע דוינו תולטמ תקולח ,תוקלחמב הדובעה לוהינ •
 .םיחולשמו ג"צות ינסחמ לא הקלחמהמו ) הרבחה ינסחמ לומ ( תוקלחמה לא רמוחה תמירז לוהינ •
 .םייתקלחמ םינפ הדובע ילהנו םיכילהת תרדגה •
 .רוצייה יכילהתב תולעייתהו רופיש םוזיי •
 .תוכיא יכילהתו תוכיא לוהינ •
 .תוקלחמב לוהינ תורגש לוהינ •
 .םידבועהו תוקלחמה ילהנמל תישיאו תיעוצקמ תבותכ תווהל •
 .םידבועה לומ רזוח ןוזיהו בושמ יכילהת עוציב •
 .תוחוקלה לומו תילעפמ םינפ םיטקיורפו תונמזה תסנכה יוויל •

 

   דיקפתה תושירד   .11     

  .הבוח – המוד היישעתב רוציי ת/להנמכ ןויסינ •
 הבוח – לוהינו הישעת וא תונוכמ סדנהמ / יאסדנה - הלכשה •
 םייתיישעת םיטקיורפ /םירצומ תבר הבכרה תקלחמ לוהינב ןויסינ •
 םילהנמו םידבוע םע תניוצמ תרושקת ,םידבוע תענה תלוכי •
 .םיינאכמ ,םייסדנה םיטוטרש תאירקב הנבהו תלוכי •
 הריהמ הנבה ,הובג הדימל רשוכ •

 



 

 

 

   םירושיכו תויונמוימ  .12     

 .הבחר תיתכרעמ הייאר ךותמ םיכילהת תלבוהו םוזיי תלוכי .א
 .תחתופמ תוריש תעדות .ב
 .הדובעב ןוגראו רדס .ג
 ץחל תביבסב הדובע תלוכי .ד
 .הבכרה םוחתב ינכט עקר .ה
 LEAN יכילהתו תולעייתה יכילהת לש הקוזחתו העמטה .ו
 .OFFICE תביבסו  ERP תוכרעמ םע תורכיה .ז
 םיבר םיקשממ לומ הדובע .ח
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