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האגודה הישראלית
לצוותי שיפור ושש סיגמא
נוסדה בשנת 1987
ושמה לה למטרה את
הקידום וההטמעה של
פעילות צוותי השיפור
וצוותי שש סיגמא במדינת
ישראל .במסגרת
פעולותיה האגודה
מקיימת תחרות ארצית
על שם מי שעמד בראשה
במשך שנים  -יהודה ארד
ז"ל.

בסימן של איכות ,מצוינות ,חיסכון והתייעלות

מכריזה האגודה על התחרות השנתית ה 27-לצוותי שיפור
ושש סיגמא

התחרות תתקיים ב 29 -במאי 2019
במכללה האקדמית אחוה
ב waze-הכנס "מכללת אחוה"

ייעוד התחרות ומטרות התחרות :
התחרות מביאה לידי ביטוי את המצוינות האנושית בארגונים ומאפשרת התבוננות
בתהליכי שיפור המתרחשים בהם .התחרות תיתן לתהליכי השיפור חשיפה ותקיים
הפרייה הדדית ולמידה של המשתתפים בה האחד מהשני.
מטרות התחרות :הוקרת ציוותי השיפור ושש סיגמא בהתאם לפעילותם המתודולוגית
ולהישגיהן .עידוד והקמה של צוותי שיפור ושש סיגמא בקרב ארגונים בישראל .שיתוף
במידע ובידע וחיזוק תהליכי למידה הדדית.
בתחרות משתתפים צוותים ממגזרים שונים :מהתעשייה ,מהשלטון המקומי ,ממשרדי
ממשלה ,מצה"ל ,ממוסדות חינוך ורפואה ומארגונים עסקיים שונים ומגוונים .בנוסף
למנהלים השונים ולחברי הצוותים המשתתפים בתחרות ,מוזמנים לצפות בה גם עובדי
ארגונים השוקלים להקים בתוכם צוותי שיפור ,צוותי שש סיגמא לשם למידה מניסיונם
של האחרים ולהתרשם מהכלים  ,המתודולוגיות ומההישגים.

הזוכים במקום הראשון בשנים האחרונות:
 – 2018חיל האוויר – אופטימיזציה לכיול קוונים
 - 2017בית אקשטיין מקבוצת דנאל  -שמירה על איכות חיי הדיירים
 - 2016רשות המסים  -מנהל המכס
 - 2015חיל האוויר  -הספקי תקיפה
 - 2014רפא"ל  -שיפור תהליכי הכללת סוללות תרמיות
 - 2013תרכובות ברום  -שולחנות מגנטיים
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התחרות
השנתית ה27-
על שם
יהודה ארד
ז"ל
יו"ר האגודה:
משה קליינמן
יו"ר ועדת השיפוט:
רפי כהן
רשימת חברי ועדת
השיפוט תופיע באתר
האגודה.
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הגשת מועמדות לתחרות:
•
•

מילוי מוקדם של טופס הרשמה.
על גבי טופס ההרשמה יצוינו הפרטים הבאים:
שם הארגון ,שם הצוות ,נושא העבודה ,שמות המציגים ,שם איש הקשר ,מספר המשתתפים  ,הכתובת ,הטלפון (מס'
נייד) ,הפקס וכתובת דוא"ל.
הכנת תקציר

•

הכנת  2מצגות באורכים שונים האחת בת  15דקות להצגה בפני חבר השופטים בשלב הראשון ,והשנייה בת  10דקות

•

להצגה בגמר בפני חבר השופטים בשלב הגמר במקרה שבו הצוות עולה לגמר.
o

את המצגות יש להעביר בפורמט " ."PPTבמידה והמצגת גדולה מ  10 MB -נא שלחו
דרך  http://www.jumbomail.co.ilאו על ידי שליח ל :נחמן לביא ,דב פרידמן  30ר"ג .

•

בנוסף לנ"ל ,ראש הצוות יביא אתו ביום התחרות  DISK ON KEYעם המצגות המעודכנות.

התאריך האחרון להגשת המועמדות ולמשלוח התקציר ושתי המצגות הינו05.05.2019 :

את טופס ההרשמה  ,התבנית להכנת התקציר ואת המצגת לדוגמא ניתן להוריד
מאתר האגודה לצוותי שיפור ושש סיגמא www.shipur.org.il :

את החומר המתואר ,יש לשלוח לאחד מהמיילים הבאים Moshekl8950@gmail.com , nachman.lavy@gmail.com :

דמי רישום
דמי רישום והשתתפות של צוות בתחרות  . ₪ 1500 -דמי הרישום מקנים זכות השתתפות של שלושה
חברי צוות ביום התחרות.
דמי רישום לכל חבר צוות נוסף ,או לחברי ארגונים אחרים שלא מתחרים ולכל נרשם נוסף אחר.₪ 300 -
משתתפים בודדים שארגונם אינו מיוצג בתחרות ישלמו טרם מועד התחרות או ביום התחרות.
שימו לב ! ההרשמה בטופס הרישום מחייבת בתשלום.
דמי הרישום לתחרות כוללים דמי חבר לאגודה לצוותי שיפור ושש סיגמא לשנת . 2019
את ההמחאה יש לשלוח לפקודת" :האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא" לידי הגברת חנה שייניס,
רח' קיש  42פ"ת .4924234
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תהליך הצגת המצגות:
•

הצוותים על פי הצבת האגודה יציגו את המצגות במספר מושבים מקבילים.

•

בשלב ראשון זמן הצגת המצגת לכל צוות-עד  15דקות.

•

ועדת שיפוט בכל מושב תדרג את הצוותים לפי קריטריונים ידועים מראש.

•

צוותים שידורגו במקום הראשון בכל מושב יעלו לשלב הגמר ויתמודדו על המקומות הראשונים
בתחרות .זמן הצגת המצגת לכל צוות  -עד  10דקות  .ההצגה תעשה בפני ועדת שיפוט מורחבת.

תכנית

התחרות (ייתכנו שינויים בלוח הזמנים) :

8:30

התכנסות וכיבוד קל

09:00

דברי פתיחה

09:30

מצגות צוותים

13:00

ארוחת צהריים

14:00

הרצאת אורח  +הופעה

15:00

מצגות הצוותים המצטיינים

16:00

דירוג תוצאות השיפוט במושבים

16:30

ההכרזה על הזוכים

הפרסים
בסיום יום התחרות יוכרזו הצוותים הזוכים.

פרסים כספיים יחולקו לצוותים המצטיינים לפי דירוגם במקומות הראשונים ולפי החלטת
האגודה.

פרטים והסברים נוספים :צבי בוליס , 03-9333693 :נחמן לביא03-5752650:
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עמוד  1מתוך 2

רישום מועמדות לתחרות צוותי שיפור על שם יהודה ארד ז"ל 2019
יש למלא את שני העמודים

לכבוד האגודה לצוותי שיפור ושש סיגמא,
הננו מבקשים לרשום את הצוות/ים שלנו לתחרות צוותי שיפור על שם יהודה ארד 2019

שם הארגון:
כתובת הארגון________________________ _________________________:
שם איש הקשר_________________________ :תפקיד________________________:
____________________________________________________E.MAIL

טל ________________:נייד ____________________ פקס ___________________
**********************************************************
 .1שם הצוות____________________________________________________:
נושא עבודת הצוות________________________________________________:
 .2שם הצוות_____________________________________________________:
נושא עבודת הצוות________________________________________________:
 .3שם הצוות_____________________________________________________:
נושא עבודת הצוות________________________________________________:
 .4שם הצוות_____________________________________________________:
נושא עבודת הצוות_________________________________________________:
**********************************************************
שמות המשתתפים:
קטגוריה
כלול בתשלום
כלול בתשלום
כלול בתשלום
חבר צוות
חבר צוות
חבר צוות
חבר צוות
חבר צוות
חבר צוות
צופה
צופה
צופה

צוות 1
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

צוות 2
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

צוות 3
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

צוות 4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
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עמוד  2מתוך 2
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תחרות צוותי שיפור לשנת 2019
הסדר תשלומים :
דמי השתתפות לצוות בתחרות  -זכות לשלשה חברי צוות  1,500 -ש"ח
 300ש"ח.
דמי השתתפות לכל חבר צוות נוסף או צופה -
אנו שולחים לתחרות את הצוותים והמשתתפים הבאים:
מספר צוותים לתחרות  1,500 X 4 , 3 , 2 , 1ש"ח =
מספר חברי צוות נוספים _____
מספר צופים לתחרות

_________ש"ח

 300ש"ח =

_________ ש"ח

 300 Xש"ח =
סה"כ לתשלום:

______ _ __ש"ח
ש"ח

X

[ ] מצורף בזה צ'ק על סך ______ש"ח לפקודת האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא
שזמן פרעונו .5.5.2019
[ ] התחייבות לתשלום מיידי עם הגשת חשבון.
את טופס הרישום על שני דפיו יש לשלוח אלEmail: Moshekl8950@gmail.com :
וכן אלNachman.lavy@gmail.com :
____________________

שם מלא

_____________

חתימה

_______________

חותמת הארגון

