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Acc. to Procedure QA 4.2.2,

The Quality and Environmental policy will be implemented at all levels within the organization and at
all the production sites in order to ensure that the entire personnel fully understand the policy and are
willing to offer maximum cooperation.
The Management demonstrates leadership and commitment with respect to the quality and
environment management systems and as derived from the specified objectives.
A risk-based thinking approach is used for the planning of Foamotive's QMS processes and
Environmental issues.



Process Efficiency

We are committed to execute all procedures in the factory (development, production, logistic
procedures and processes) in a manner that will ensure efficiency, effectiveness, product
quality and fulfillment of all requirements.
The Management will periodically review all processes to assure their effectiveness and
efficiency.



Quality and Environmental Management System

We are committed to maintain a QMS and Environmental management system and conform
to all requirements of the following Standards:
Quality: ISO 9001:2015; IATF 16949:2016 and of customers' requirements
Environment: ISO 14001:2015



Customer:

We are committed to review and understand the requirements and expectations of each
customer (existing and implied) and fulfill these requirements completely in order to assure
customer satisfaction.



Improvement:

We are committed to perform continuous improvement procedures in order to assure
efficiency and competitiveness in meeting specified objectives.



Regulatory Conformity:

We are committed to uphold all legal requirements and standards that pertain to the product,
safety conditions, personnel (Israeli/Romanian/Mexican Employment Law), Information
Security and environmental requirements.



Personnel:

All Employees and Managers are directly responsible for the quality process and product
quality in their specific field including environmental protection.
In order to maintain a high professional level, training resources will be allocated and a
comprehensive training program will be implemented.



Resources:

The Management is obligated to allocate the necessary resources (human resources and
appropriate infrastructure) in order to maintain an effective Quality and Environmental
Management System as defined above.



Ethic:

We are committed to the Palziv's Group Code of Ethics and to the prevention of
discrimination, conformance to employment rules, protection of human dignity and upholding
honesty and integrity.
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מדיניות האיכות והסביבה של פומוטיב
לפי נוהל QA 4.2.2

מדיניות האיכות והניהול הסביבתי תיושם בכל רמות הארגון בכל האתרים ,על מנת להבטיח שכל
העובדים מבינים היטב את הנדרש מהם ומוכנים להציע שיתוף פעולה מרבי.
ההנהלה תציג מנהיגות ומחויבות בנוגע לאופן ניהול מערך האיכות  QMSוהניהול הסביבתי,
הנגזר מהמטרות שנקבעו.
ייושם דגש על חשיבה מבוססת סיכונים עבור תכנון תהליכי ניהול האיכות והסביבה בפומוטיב



תהליך יעיל:

ביצוע כל הפעולות המפעליות (פיתוח ,ייצור ,לוגיסטיקה) ,באופן שיבטיח יעילות ,אפקטיביות,
איכות המוצר ומילויי כל דרישות הלקוח.
ההנהלה תסקור תקופתית ,את כל התהליכים בכדי לוודא יעילות ואפקטיביות של מערך ניהול
האיכות והסביבה.



מערכת ניהול האיכות והסביבה:

תחזוק וניהול מערכת איכות ע"פ דרישות התקנים IATF 16949:2015 ,ISO 9001:2015
וכן ע"פ דרישות הלקוחות השונים.
מערך הניהול הסביבתי יעשה על-פי תקן ISO 14001:2015



לקוחות:

זיהוי ,הבנה ומילוי דרישות וציפיות הלקוחות (בעלי עניין) בכדי להבטיח שביעות רצונם.



שיפור מתמיד:

ביצוע נהלי שיפור מתמיד כדי להבטיח עמידה ביעדים שנקבעו ,יעילות ותחרותיות.



עמידה בדרישות חוק:

קיום כל הדרישות המשפטיות והתקנים הנוגעים למוצר ,לתנאי בטיחות ,לכוח האדם (דיני עבודה)
לאבטחת המידע ולאיכות הסביבה.



כוח אדם:

מחויבות אישית של כל העובדים והמנהלים לתהליך איכותי ולאיכות המוצר ולשמירה על הסביבה.
על מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה ,תקבע ותיושם תוכנית הדרכה מתאימה ויוקצו
המשאבים הנדרשים לטובת תוכנית זו.



משאבים:

ההנהלה מחויבת להקצות את המשאבים הדרושים (משאבי אנוש ותשתיות מתאימות) על מנת
לשמור על אפקטיביות מערכת ניהול האיכות והסביבה כפי שהוגדרה לעיל.



קוד אתי:

מחויבות לקוד האתי של קבוצת פלציב וכן מחויבות בכל הנוגע למניעת אפליה ,כללי תעסוקה,
הגנה על כבוד האדם ,כנות ויושר.
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