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הדיביזיה הזאת מתאמת את
פעילויות הארגון ומפקחת עליהן 
 כדי שהוא יפעל בצורה חלקה, 

ייצר את מוצריו בצורה יעילה 
ובשפע ויספק את מוצריו ושירותיו
לאנשים ולקהילה באיכות גבוהה.

לדיביזיה זו יש אחריות מלאה 
לביסוס הארגון.

דיביזיה זו גורמת לכך שמוצרי 
הארגון ושירותיו יהיו ידועים 

ונדרשים בצורה נרחבת, ויוצרת 
כמות גדולה של ציבור שרוכש 

אותם.

דיביזיה זו מטפלת בענייני הכספים 
של הארגון כך שהציוד ונכסים 
אחרים מטופלים כדי שהארגון 

יוכל לייצר את מוצריו ולספק את 
שירותיו ולהישאר בעל כושר פירעון 

(מסוגל לשלם את חשבונותיו).

דיביזיה זו מספקת מוצרים
 ושירותים באיכות מצוינת ללא 

עיכוב לציבור שלה.

דיביזיה זו דואגת לכך שכל מוצר
 שעוזב את הארגון ישיג את רמת 

האיכות המצופה. דיביזיה זו, בכל פעילויותיה, מיידעת
 את הציבור לגבי שירותי הארגון 

ומוצריו ומפיצה אותם לציבור הרחב.

• מוודאת שהמראה של הארגון וכוח 
האדם שלו הוא מעולה. גורמת לכך
 שהארגון, שירותיו ומוצריו מוּכרים 
היטב לקהילה. עובדת עם קבוצות

 קהילתיות וארגונים אחרים כדי 
לשפר את החברה.

• מקימה ויוצרת נקודות הפצה 
יצרניות מחוץ לארגון שמציעות

את שירותיו ומוצריו לציבור חדש.

• מתעדת והופכת את הצלחת 
פעילויות הארגון ומוצריו לידועים 

בצורה נרחבת.

• בוחנת את המוצרים של הארגון, 
מעבירה אותם לתיקון או להענקת 

תעודה כך שכל מוצר מקבל 
תעודה, או מתוקן כך שאפשר 

יהיה להוציא לו תעודה.

• בודקת את מוצר הארגון כדי
לבודד את הגורמים לכל רמת איכות 

נמוכה מהמקובל. כמו כן בודקת
 את פעולות הצוות ומתקנת אותן

 לפי הצורך כך שטכנולוגיה ומדיניות
 מיושמות עם תוצאות מעולות.

 דואגת לחברי הצוות כיחידים כדי 
שיהפכו לבעלי הכשרה מלאה 
לתפקידם, ילמדו את המדיניות
 הארגונית והטכנולוגיה ויהפכו 

לחברי קבוצה מיומנים ותורמים.

• מנפיקה ומתעדת תעודות תקפות
 עבור מוצרים שהושגו והרוויחו 

אותם. בודקת כדי לאתר כל טעות
 בייצור ומוודאת שהיא תתוקן.

• משרתת את הדיביזיה הזו 
באמצעות חיזוי של מה שצריך 
לייצר, כדי שניתן יהיה לבצע את

 הייצור וקובעת לוח זמנים ליעילות 
ולשירות מרביים לציבור.

• מכינה את המשאבים הדרושים 
לייצור המוצרים והשירותים של

 הארגון ומספקת אותם.

• מייצרת את המוצרים של הארגון 
ומספקת את שירותיו במהירות, 

בכמות גבוהה ובאיכות מעולה 
כדי שאנשים יהיו מרוצים מהתוצאות.

• מטפלת בכספים נכנסים 
שמתקבלים בתמורה למוצרי 

הארגון, כך שהם רשומים כמו 
שצריך. שומרת בצורה מדויקת 

תיקי חשבונות של לקוחות וגובה
 את כל הכספים שחייבים לארגון.

• עושה רכישות ומשלמת את כל
 החשבונות, וגם משלמת לצוות,

 כדי שהמחויבויות הכספיות שלה 
יתבצעו, ולשאר הדיביזיות יהיה 
מה שהן צריכות כדי לייצר את 

מוצריהן.

• מטפלת באספקת הארגון, 
מקיימת רישומים כספיים מדויקים,
מבצעת הנהלת חשבונות ודו’’חות 
כספיים נחוצים ושומרת על נכסים 

ועתודות.

• יוצרת דיוור וכותבת מגזינים 
ופריטי קידום אחרים בהתבסס 

על תוצאות סקרים, כדי ליידע את 
הציבור על שירותי הארגון ומוצריו 
ועל החומרים שיצאו לאור שהוא 
מציע כדי שירכשו אותם בכמות 

הולכת וגדלה.

• מחזיקה מלאי של כל החומרים 
שיצאו לאור כדי שהם יהיו זמינים
 למכירה ומספקת אותם במהירות 

לאנשים שרוכשים אותם.

• יוצרת קשר עם אנשים שהביעו 
עניין במוצרים של הארגון כדי
 שהם ירכשו אותם. שומרת 

תיקים נכונים ומדויקים של אנשים 
שקיבלו שירותים בעבר או רכשו
 מוצרים מהארגון, ומקיימת עמם 

תכתובת כדי שיוכלו לרכוש 
מוצרים ושירותים נוספים.

• שוכרת צוות מתאים ומציבה אותו 
כמו שצריך לתועלת האדם והארגון.

 דואגת שהצוות החדש והקיים 
יכובע ויעבור חניכות כדי לעשות

 את עבודתו.

• מקימה מערכות תקשורות 
סטנדרטיות כדי שכל התקשורות
 יטופלו במהירות ובצורה נאותה. 

מוודאת שהתכתובות מהציבור
 של הארגון ואליו מגיעות ומטופלות 

במהירות.

• אוספת ומשרטטת בגרפים 
במדויק את הסטטיסטיקות של 

הארגון לשימוש המנהלים. מקיימת 
רמה גבוהה של התנהגות אתית 
בקרב הצוות. בודקת את פעילויות

הארגון כדי שכל קושי שמונע
 התרחבות יאותר וידווח למנהלים.

• דואג לכך שהארגון יפעל על פי 
הטכנולוגיה והמדיניות שלו במדויק.

 במקרה של עסק, המשרד הזה 
יכול לכלול את משרדו של האדם
 שהקים את הארגון או של האדם
 שפיתח את המוצר שמיוצר כעת

 על-ידי החברה. מוודא שהבניינים 
של הארגון יהיו במצב תקין ומשיג

 שטח נוסף להתרחבות.

• שומר על יחסים נאותים עם 
ממשלות וקבוצות אחרות בחברה

 ודואג לעניינים משפטיים.

• עושה את התכנון של הארגון.
 מתאם בין הפונקציות של הארגון
 ודואג לכך שהן יבוצעו. דואג לכך 

שהארגון יישאר בעל כושר פירעון 
(מסוגל לשלם את חשבונותיו), 

משגשג, מייצר ומתרחב בכל
 הדיביזיות והמחלקות שלו.
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