
 
 

 

                                                        

 מדיניות ההנהלה

יצר ומשווק כימיקלים י, מכימיקלים בע"מ רואה עצמה כמפעל מפתח עמגל-דיפוכם
, בארץ הדפוס והמתכתכימיקלים,פולימרים, עשיית המזון, המים, לת ייעודיים

ואיכות  איכות ובטיחות מזון, בטיחות נוהליובכפוף לובחו"ל, בבטיחות גבוהה 
 .קפדנייםסביבה 

בריאות  ,בדאגה לבטיחות ובטיחות המזון, הנהלת המפעל רואה בתחום האיכות
 ציר מרכזי לפעילותה. -ומניעת זיהום סביבתי שמירה על הסביבה,בוגהות עובדיה 

, ISO 9001:2015החליטה ההנהלה לאמץ את תקן ניהול האיכות ת"י  כךך לצור
ות"י  ISO 14001:2015תקן ניהול הסביבה ת"י ,  FSSC 22000תקן בטיחות המזון  

 ניהול בטיחות וגהות תעסוקתית.ל 10881

ההנהלה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בכל דרישות הלקוח 
של מוצרי  והבטיחות להשגת שביעות רצונו, הן מרמת האיכותציפיותיו ולפעול בו

בטיחות העובדים תוך הקפדה על , כל זאת לו המפעל והן מרמת השירות הניתן
 במשאבים הטבעיים.ותוך פגיעה מינימאלית בסביבה ו

ההנהלה מתחייבת לעמוד בכל הדרישות התחיקתיות המתחייבות מתחום עיסוקו 
צווים וכל דין אחר( בכלל זה דיני  ,ובינלאומיים, תקנותשל המפעל )תקנים לאומיים 

העבודה ודיני הסביבה הישימים לשם שמירה על איכות הבריאות, משרד משרד 
החברה תבצע התאמה בכל  צום ההשלכות הסביבתיות של המפעל.הסביבה וצמ

 שנה לעמידתה בדרישות כל דין ואחרות.

שיתבסס על קביעה תקופתית של ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד 
 סביבה ובטיחות העובדים.בטיחות המזון, איכות מטרות ויעדים בתחומי האיכות, 

-תחול על כל הפעילויות המבוצעות בתחומי אתר בארמערכת הניהול המשולבת 
מידת , התיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות שלו טוביה

האיכות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי האפקטיביות שלה בהשגת מטרות 
 הארגון.

 בהתאם וחיצוניים פנימיים תקשורת תהליכי לקיים מתחייבת החברה הנהלת
 .לעת מעת ויעודכנו שנקבעו לנהלים

מדיניות ההנהלה תופץ ברחבי הארגון ותובא לידיעת כל העובדים במסגרת 
 הדרכות תקופתיות.

מערכת המשולבת מדריך ה נהלי פי על  ההנהלה ועובדי החברה מתחייבים לפעול
 ובמסגרת חוקי מדינת ישראל. ינהדרישות התקעל פי המתאימים, 

של  ולהדרכה מקצועית  המשאבים הנדרשים לעדכון הידעההנהלה תקציב את 
המוצרים, ובטיחות שיפור מתמיד של איכות לצורך קבלת תהליך מנהליה ועובדיה, 

 איכות הסביבה ובטיחות העובדים.
 

 דכנו מידי שנה.ויעדי המערכת המשולבת יבחנו ויע
 בברכה,                       

 עמגל -הנהלת דיפוכם                        


