
 
 

 תכנית הכנס
 

 .התכנסות ורישום 08:30-09:00
 

  
  )אודיטוריום מינקוף( ברכות  09:00-09:20

 SCE, יו"ר הכנס, פרופ' דורית תבור 
 SCE, נשיא יהודה חדדפרופ'  
 ראש עיריית באר שבע ,דנילוביץ קמר רובי 
 ג"קמההמשנה למנהל , לנדאו ר אלכס"ד 
 יו"ר מרחב דרום בהתאחדות התעשייניםמר אמיר הדס,  
 האיגוד הישראלי לאיכות בדרום, נציג שרון אנקרמר  

 
 

 )אודיטוריום מינקוף( מושב פתיחה  09:20-10:40
 SCE ,פרופ' דורית תבור -יו"ר  

  הענקת אות הנגב למצוינות באיכות 09:20-09:40
 אתמול, היום ומחרתיים -ניהול סיכונים , ALD ,בלובנד דזיגמונ 10:00-09:40
 פאניקה מול ניהול סיכונים מחושב –הגנת סייבר , התעשייניםהתאחדות , אסף טורנר       10:20-10:00

  אתגרי האיכות בארגון בעידן הדיגיטלי ,חיל האוויר, רובי רוזן 10:40-10:20
 

 .הפסקת קפה 10:40-11:20

 
 מושבים מקבילים. 11:20-12:40

 
 (100 חדר ספרא, )בניין איכות ותוכנהכלי 

 ונציג ג"קמ ,אנקר שרון מר ;בדרום התעשיינים התאחדות ,חצבני אביב מר - ר"יו 
 ודהאיג

 .בדרום לאיכות הישראלי 
 אקטיביים של פעילויות בטיחות ואיכות בבנייה-פרוויישום  הטמעה,, קמ"ג, רמי ארקוש :2011-:0411
ניהול סיכונים כבסיס להבטחת איכות , המעבדה הארצית לבריאות הציבור, זאב דביירין :00:21-0411

 התוצאות במעבדות רפואיות
 Industry-ו Data Integrityמה בין , Data Integrity Consulting Gal.IT ,גלית ליסאי 00:21-:0212

4.0  
  data science באמצעות דפוסים חריגים אבחון ,Datalert, אדית אורי :0212-:0412
 

 (101 , חדרספרא )בניין מצויינות באיכות
 SCE, פרופ' ברוך קרן –יו"ר  

תפקידו של מנהל איכות  ,המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות ,שלמה ליכטנשטיין :2011-:0411
   החדשנות הארגוניבתהליך 

הסדרת ההפקה של  -הטמעת תהליך שיפור  ,רשות המיסים, דיקלה אקסול טובול :00:21-0411
  אישורי תושב לצורך קבלת זיכוי במס הכנסה

הקשר בין ההשכלה והותק של העובדים , פרמצבטיקה פואמיקס ,ספיר-ג'וזפין יוסף 00:21-:0212
 בארגון לבין תמיכתם בשינוי ארגוני

  לשיפור איכות ההוראה בלימודי ההנדסה שילוב האקתונים ,SCE, גלי נווה :0212-:0412
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http://sce.ac.il/filestock/file/1566735296454-0.pdf
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http://sce.ac.il/filestock/file/1566823060115-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566996479391-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566996479391-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566996479391-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566983135116-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566983135116-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566983200035-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566983200035-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566983200035-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566734661769-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566734661769-0.pdf


 .ארוחת צהריים קלה 12:40-13:30

 
 )אודיטוריום מינקוף( - נעילה מושב 13:30-14:40

 , הממונה על האיכות בקמ"ג.מר אלי דולב -יו"ר  
 מה ניתן ללמוד מהלקוחות אם רק היה לנו אומץ לשמוע? ,ורינט מערכות, משה עקרוני 05:31-03:31
המהפכה  מהעת העתיקה, דרך –תורת המדידה  ,HP Indigo Israel ,לאוניד לדין 01:41-05:31

 הצרפתית למערכת היחידות הבינלאומית
 מיתוג האיכות בארגון -לחשוב בתוך הקופסה , מילוא מיקסום יכולות בע"מ ,ליאת מילוא :0114-:0314
 
 סיכום הכנס. 04:41-03:41

  

http://sce.ac.il/filestock/file/1566735390827-0.pdf
http://sce.ac.il/filestock/file/1566735390827-0.pdf
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