Quality, Safety and Environment
Policy and Objectives

Beth-El Zikhron Yaaqov Industries Ltd.

 בטיחות ואיכות הסביבה,איכות
מדיניות ויעדים

Beth-El Industries produces a variety of products which many of them will save lives.
The organization’s goal is to maintain quality, safety for all and occupational health for the benefit of all
our employees. Furthermore we are concerned about protecting our environment. In order to secure and
improve the quality level and to strengthen our customers’ confidence, we are following since 1995 our
Quality Assurance System according to ISO 9001.
Beth-El’s goal is to prevent safety risks and environmental pollution for our wellbeing and that of our
surroundings. Therefore we adopted the requirements of the OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety) & ISO 14001 (Environmental) Standards. For our public protection products we underlie the quality
monitoring of SII (Standard Institute of Israel).
We are also accredited according to AS 9100 Aerospace Standard for rendering precision machining
services. On the basis of these standards, we are committed to exceed the expectations and requirements
of our customers, to fulfill all our agreements and to provide high quality service.

. רבים מהם מצילי חיים,אל מייצרים מגוון של מוצרים-בתעשיות בית
. לטובת כלל העובדים שלנו, הבטיחות והבריאות בתעסוקה,מטרת הארגון היא לשמור על האיכות
. אנו דואגים לשמירה על הסביבה,יתר על כן
, הכנסנו למפעלנו, וכדי לחזק את אמונם של לקוחותינו,על מנת להבטיח ולשפר את רמת האיכות
.ISO 9001  מערכת אבטחת איכות לפי תקן1995 מאז שנת
.אל היא למנוע סיכוני בטיחות וזיהום סביבתי למען הרווחה שלנו ושל הסביבה שלנו-מטרת בית
 (איכותISO 14001 + ) (בריאות ובטיחות תעסוקתיתOHSAS 18001 אימצנו את דרישות התקנים
. המוצרים שלנו להגנת הציבור כפופים לניטור איכות של מכון התקנים הישראלי.)הסביבה
. לתת שירות בתחום עיבוד שבבי מדויקAS 9100 בנוסף הוסמכנו על פי התקן התעופתי
 לעמוד, אנו מתחייבים לענות על הציפיות והדרישות של הלקוחות שלנו,בהתבסס על תקנים אלו
.בכל ההסכמים ולספק שירות ברמה הגבוהה ביותר

The Quality, Safety and Environment Policy is based on the following conditions:

 בטיחות ואיכות הסביבה מבוססת על התנאים,מדיניות האיכות
:הבאים

••
••
••
••
••

Compliance with Regulatory Law and Standards;
Implementation and execution of our technical capabilities;
Reliability and professionalism;
Implementation of new ideas and improvement processes within the company;
Providing solutions that meet the requirements of our customers.

;•עמידה בדרישות החוק והתקנים
;•הטמעה והוצאה לפועל של היכולות הטכניות שלנו
;•אמינות ומקצועיות
;•יישום רעיונות חדשים והובלת תהליכי שיפור בארגון
.•השגת פתרונות שיובילו לעמידה בדרישות לקוחותינו

Measurable objectives of continuous improvement and annual management
evaluation:
••
••
••
••
••
••

:יעדים מדידים לשיפור מתמשך והערכת האיכות השנתית
;•שביעות רצון לקוחות
;•שיפור של תנאי הבטיחות ובריאות בתעסוקה
;•עלויות האיכות
;ההתאמות והפעילות לתיקון ומניעה-•אי
; יעיל ואקולוגי,•תהליך ייצור חסכוני
.•מזעור השפעות שליליות על בטיחות וסביבה

Customer satisfaction;
Occupational health and safety;
Quality costs;
Nonconformities, corrective and preventive actions;
Cost-effective, efficient and ecological manufacturing process;
Minimizing adverse effects on safety and environment.

In order to accomplish these objectives we plan to:

:כדי להשיג יעדים אלה אנו מתכננים
 בטיחות ובריאות, איכות הסביבה,•הצבת מטרות (הניתנות למדידה) בתחומי האיכות
.תעסוקתית והערכת השגתם
•עדכון ושיפור ללא הרף של מערכת האיכות שלנו ותהליכי הייצור בהתאם לדרישות
.לאומיים-התקנים הבין
. בצריכת המים ובהפחתת פסולת,•התייעלות בשימוש באנרגיה
.•הדרכת וחניכת עובדים בנושאי מניעה והימנעות מהשפעות סביבתיות
.•שדרוג המקצועיות והכשרות עובדים בכל הדרגים
.•מניעת טעויות והסרת המקורות לטעויות

Quality is our way to success, ensuring continued growth of our company.

.איכות היא הדרך להצלחתנו ולהבטחת המשך קיומו וצמיחתו של מפעלנו
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•• Set measurable goals in the fields of quality, environmental, safety and occupational health and evaluate
the achievement of these goals.
•• Continually update and improve the quality management system and manufacturing processes in
accordance with the requirements of international standards.
•• Optimize energy use, water consumption and reducing waste.
•• Train employees in prevention and avoidance of environmental impacts.
•• Increase professionalism and qualification of our employees at all levels.
•• Prevent errors and systematically remove sources of errors.

ההנהלה

