
 תכנית הכנס
 

 התכנסות ורישום 03:80-00:00
 

  
  )אודיטוריום מינקוף( ברכות 00:00-00:90

  .SCE, יו"ר הכנס, דורית תבורפרופ'  
 .SCE, נשיא יהודה חדד פרופ' 
 , מנהל הקמ"ג.אודי נצר ד"ר 
 ., מנכ"ל התאחדות התעשייניםרובי גינלמר  
 .לאיכות, יו"ר האיגוד הישראלי סיגלית מודחי ד"ר 
  , מנהל האיכות בקמ"ג ונציג האיגוד הישראלי לאיכות בדרום.שרון אנקר מר 

 
  )אודיטוריום מינקוף(מושב פתיחה  00:90-00:00

 .SCE ,דורית תבור פרופ' -יו"ר  
 .שלום קופלמןלמר  הענקת אות הנגב למצוינות באיכות 00:90-00:90
 .זמן איכות -אקדמיה  ,"גמל ,שאולבן ורדה  00:90-00:00
 .מדינהבשירות הקידום המצוינות הארגונית  ,שירות המדינה נציבות, מאיר אהרונוב 00:00-00:90
 .איכות גלובלית בחברת כימיקלים לישראל ,כי"ל, גדי ארליך 00:90-00:90

 

 הפסקת קפה. 00:90-00:00

 

 מושבים מקבילים. 00:00-00:00
 

 (F104)בניין ספרא, חדר  איכות בחינוך מושב
  .המכללה האקדמית לחינוך -תלפיות , זהב ענת אבן ד"ר -יו"ר  

 .הערכת למידה ותהליכי הערכה בקורסי מעבדה ,עזריאלי המכללה להנדסה, רות ספז 00:00-00:80
 .ISO-1900: 9001חינוך ילדים למצוינות לפי תקן  ,שיא האיכות בע"מ, חנן מלין 00:10-00:80

  .בחינוך הבלתי פורמליהערכת איכות  ,פלוסעתיד  ,ודניאל קובלר מוריה שוקר 00:10-09:00
ניתוח אסטרטגי של מערכת החינוך  המכללה האקדמית לחינוך, -תלפיות , ענת אבן זהב 09:00-09:80

 .למדע וטכנולוגיה בישראל
לדרישות פערי הידע באיכות, אמינות ובטיחות בין האקדמיה , יועץ, אליעזר סולומון 09:80-09:10

  . התעשייה והפחתתם
מחקר וחינוך ככלים לשיפור הבטיחות של מדללי , ISOP ISRAEL ,רינה אירן פרמונט 09:10-08:00

   .(anticoagulation)דם 
 

 (F106)בניין ספרא, חדר  כלי איכות ותוכנה מושב
 .SCE, ברוך קרן פרופ' -יו"ר  

( על האיכות CD( והפצה רציפה )CIההשפעה של אינטגרציה רציפה ) ,SCE ,דני אלמוג 08:00-00:00
 .והבדיקות בתהליך הפיתוח

 .שפת הסרטוט הבינלאומית ככלי לשיפור האיכות - GD&T-ה ,גקמ", רונן קומריאן 01:00-08:00
 .לצורך אבטחת איכות ig databיישומי , Datalert ,אדית אורי 00:90-01:00
 .ואיכות המידע Data Integrity ,ליסאיגלית  08:90-00:90

 .ככלי לשיפור חווית האשפוז הדרכה ממוחשבת ,המרכז הרפואי גליל ,לנה ח'ורייא 09:80-09:10

מאיכות המוצר לאיכות החוויה בעולם רב  ,ייעוץ והדרכה אפקטיבנס, ילנה וילונצי'ק 09:10-08:00

 .ערוצי

 
  (F110)בניין ספרא, חדר  איכות בתעשייהמושב 

האיגוד  ונציגקמ"ג , שרון אנקר מר, התאחדות התעשיינים בדרום; אביב חצבנימר  -יו"ר  
 הישראלי לאיכות בדרום.

 .זיהוי ועקיבות בתעשיית התעופה, רמת"א, שרון אבל 00:00-00:80
 .נאות חובב PI-ICL מערכות האיכות בתרכובות ברוםניהול  ,IP-ICL, נעמה קמחי 00:10-00:80

הפחתת הסיכון בעבודה עם  ,המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, ת גבישיניר 00:10-09:00
 .ידי שילוב מערכת טכנולוגית רובוטית-חומרים מסוכנים על

 .היבטים נבחרים בעריכת מבדק סביבתי בתעשייה הכימית, יועצת, חוה רזנושיק 09:00-09:80

תעשיית המזון ללכת בעקבות האם על  ,מ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול, דורון פלד 09:80-09:10

  התקינה של תעשיית התרופות?
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 .ניהול סיכונים ככלי מצוינות ארגונית, טבע מדיקל, כטיקיודים ל 09:10-08:00

 

 .ארוחת צהריים קלה 08:00-08:10

 
 )אודיטוריום מינקוף( ניהול האיכות - נעילה מושב 00:50-00:00

 הממונה על האיכות והמצוינות בקמ"ג., אלי דולבמר  -יו"ר  
 .במפעלי שב"סאיכות ומצוינות  ,תעשיות שב"ס, נסים קשי 08:10-09:00
מבבל ורומא לג'ינגיס חאן  -בעת העתיקה האיכות  ,אינדיגו ישראל HP, לאוניד לדין 09:00-09:80

   .והממלוכים
 .יניהול חיוב ,יועץ ,יהודה בידרמן 09:80-09:10
 .סקר השוואתי -השיטה התהליכית בהנדסת איכות  ,אינדיגו HP ,ויודביר ר 09:10-01:00
 .מגמות חדשניות בניהול איכות בעולם מודרני, ורינט מערכות, משה עקרוני 01:00-01:80
 .אפשר גם אחרת -נהלים , ROM, מוריה לוי 01:80-01:10
 סיכום הכנס. 01:10-00:00
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