
קהל יעד: אנשי איכות בתעשייה המבקשים לרכוש ידע יישומי בבקרת איכות, עובדים בתפקידי ביניים במערך האיכות, מנהלי 
מוצר, מנהלי תהליך, מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות ובעלי תפקיד בקרת איכות בחברות ומפעלי תעשייה בצפון.

מטרות הקורס: 
הכשרת אנשי האיכות בארגון 

הכרת מושגים, שיטות וכלים בבקרת האיכות
הענקת כלים יישומיים להתמודדות עם סוגיות ונושאים מעולמו מנהל האיכות

ייעול התהליכים התפעוליים בארגון באמצעות בקרת איכות
פיתוח יכולות ושיטות ניהול מתקדמות בעולם האיכות

בין נושאי הקורס:
היסטוריה ועקרונות מקצוע האיכות בעולם / בקרת תיעוד רשומות – עקרונות ודרישות התקן / מעגלי איכות / זיהוי ועקיבות / 
עלויות איכות בייצור / עלויות אי איכות מודלים וכלים יישומיים / מושגי יסוד בסטטיסטיקה / בקרת מסמכים ובקרת רשומות / 
 SPC  / ניהול מערכת איכות / נהלים וכללי בקרת התיעוד / ISO / ISO 9001 9000 / כתיבה ותחזוקה של נהלים / הוראות וטפסים
עקרונות, מטרות, שימושים / CPK- CP לימוד ותרגול /  חישוב ערך פסולים / כלי מדידה / בקרה מדגמית לפי תכונות / עקרונות 

 SWOT תוכנית האיכות / טיפול בחומר לא מתאים / פעולה מתקנת / פעולה מונעת / ניתוח
*במסגרת הקורס יתקיים באחד המפגשים יום סיורים במפעלי תעשייה

ניהול מקצועי ומרצים ראשיים:
מר איציק וינשטיין, MBA במנהל עסקים, איש הנדסת תעשיה וניהול  ומהנדס איכות מוסמך ע"י האיגוד האמריקאי לאיכות. בעל 

ניסיון של 33 שנים בייעוץ לארגונים בנושאי תעשייה וניהול. מרצה מעל ל-30 שנים במכללות ובמסגרות פנים ארגוניות.
מר אורי  יברכיהו M.Sc., מוסמך אוניברסיטת תל-אביב, מרצה בכיר במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, 

בעל ניסיון של מעל עשרים שנים בהדרכת איכות וניסיון מעשי בהקמה ותחזוקת מערכות ניהול איכות בארגונים רבים. 

עלות הקורס: 
3,600 ₪ לחברי התאחדות | לאחרים 5,600 ₪ בתוספת מע"מ כחוק

ניתן לחלוקה ל-3 תשלומים שווים | התשלום לפקודת אגודת בית התעשיינים חיפה

דמי ביטול: ביטול לאחר 1.5.16 או אי הגעה לקורס יחייבו ב-50% מעלות הקורס. 
זכאות לתעודה: לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת זכאות מטעם מכון התקנים ומטעם התאחדות

התעשיינים

8 מפגשים | ימי רביעי | 18.5.16–6.7.16 | 13:30-18:30

leor@industry.org.il | 04-8524202 לפרטים נוספים: ליאור אפלבאום, מנהל מרחב צפון

מרחב צפון

התאחדות התעשיינים-מרחב צפון | רח‘ הנאמנים 8 חיפה | קומה ג'
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