
איכות - הלכה ומעשה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לאיכות, 
התאחדות התעשיינים - סניף צפון, הקבוצה הישראלית ליישומי סטטיסטיקה בתעשייה 

ובעסקים isENBIS- מארגנים כנס האיכות התשיעי בגליל:
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התכנסות, הרשמה וכיבוד בוקר 

ברכות
פרופ‘ אריה מהרשק, נשיא המכללה 

מר טובי בכר, יו“ר התאחדות התעשיינים בצפון ומנכ“ל חברת צ.ד.פ מדיקל
ד“ר סיגלית מודחי, יו“ר האיגוד הישראלי לאיכות 

הופעת האנסמבל 
מושב פתיחה

PROF. JEROEN de MAST •

Diagnostic quality problem solving: conceptual framework and six strategies

הופעת האנסמבל 
טקס הענקת “כוכבי איכות” וחלוקת מלגות של תכנית “מצוינות בתעשייה בצפון”

ע“ש דני רוזליו )ז“ל( לשנת 2016-2015
מנחה: גב‘ חוה שר, ראש ועדת ההיגוי

הפסקת התרעננות
 

הרצאות מליאה
• ד“ר יצחק שפס

מעבר מאיכות מוצר לאיכות של ארגון להשגת הצלחה לאורך זמן 
• מר דב פרי

אתגרי כלכלה מעוטת פחמן 
• ד“ר אביגדור זוננשיין וד“ר גילי פורטונה

גישה מערכתית לשדרוג המערכת הכלכלית בצפון

ארוחת צהרים

האירוע/ההרצאהמיקוםשעות

מושב מליאה 
מנחה: מר דב פרי

הרצאות מליאה:
• ד“ר מיכאל אסנהיימר

Symbiosis of Business, Innovation and Quality at HP Indigo
• מר משה עקרוני

פריצת דרך בניהול איכות מודרני על בסיס נוכחות קשובה
• גב‘ ליאורה שושני, גב‘ אינה פבזנר

הטמעת איכות מחוץ לקופסה
• גב‘ רבקה צדוק

צוותי שיפור זה משחק ילדים
• מר רונן שדה

חיזוי אמינות ספק מתח מורכב
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נשמח לארח אתכם במכללה!

שיתקיים ביום ה', 2 ביוני 2016, במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל

כנס האיכות בגליל הוא מפגש העשרה המשלב הקניית ידע מקצועי והחלפת דעות בין עמיתים למקצוע, במיוחד בנושאים 
המאפיינים ארגוני פיתוח, ייצור ושירות. הכנס יהיה במה להחלפת רעיונות חדשים בין העוסקים באיכות - חוקרים, יועצים, 

מבקרים, מנהלי איכות ומהנדסי איכות, מנהלי ארגונים וחברות, מנהלי תפעול, מרצים וסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות.

ROUND TABLE (VIP)
Replicability, Repeatability and Reproducibility 
Problem in Industry and Quality Engineering
(ENGLISH) MODERATOR: PROF. EMIL BASHKANSKY

PARTICIPANTS:

• PROF. JEROEN DE MAST

• PROF. DAVID STEINBERG

• PROF. YOAV BENYAMINI

• PROF. ILYA GERTZBAKH

• DR. PAVEL GRABOV

• DR. JACQUELINE ASSCHER

• DR. SIGALIT MUDAHI

• DR. YARIV MARMOR

• DR. YUVAL COHEN

• AND MORE...


