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הודעה לעיתונות

כ 1500-מומחי איכות מהארץ צפויים להשתתף
בכנס הלאומי ה 13-לאיכות בתל-אביב
הכנס ,שימשך יומיים ,יתקיים השנה תחת הכותרת" :איכות מתחדשת בעידן
הטכנולוגי" .יו"ר הכנס ,עופר סגל " :כינסנו את מיטב המומחים בנושאי האיכות
והחדשנות .האתגרים של מחר שונים מהאתגרים של היום"
הכנס הלאומי ה 13-של האיגוד הישראלי לאיכות יתקיים השנה תחת הכותרת" :איכות מתחדשת בעידן
הטכנולוגי" .בכנס ,שיתקיים בין התאריכים  24-25בנובמבר במלון "דיויד אינטרקונטיננטל" בתל-אביב ,צפויים
להשתתף כ 1500-מנהלים בכירים ומומחי איכות מהארץ .בכנס יוצגו ,בין השאר ,הישגים של ארגונים ,מכוני מחקר
ואקדמיה ,שהובילו לאיכות ומצוינות.
בפתיחת הכנס יוענק תואר חבר כבוד לראש עיריית תל-אביב ,רון חולדאי .במסגרת הכנס ,בו ייטלו חלק בכירי
המשק בישראל ,יוצגו נושאים כגון :ניהול מערכות משולבות; ניהול איכות ,ניהול הבטיחות וניהול קונפליקטים;
ניהול סביבתי ,הגנת הסביבה וניהול אנרגיה; ניהול סיכונים; ניהול ידע; איכות השירות; אמינות; מצוינות אישית
וארגונית; פיתוח תוכנה; איכות בתחום המזון; אחריות תאגידית; אבטחת מידע  -סייבר; הנדסת מערכות; תעופה
וחלל; חידושים בתחום האיכות ועוד.
יו"ר הכנס ,עופר סגל ,סמנכ"ל האיכות של חברת אלוט תקשורת ,אומר כי הכנס מאפשר למשתתפים בו לפגוש
עמיתים מארגונים שונים ,לשמוע רעיונות חדשים המיושמים בארגונים אלו ולהפיק מהמידע המתקבל נוהלי ביצוע
חדשים שיעזרו להפעיל תהליכי שיפור מתמשך כחלק ממצוינות ארגונית" .כינסנו את מיטב המומחים בנושאי
האיכות והחדשנות ,האתגרים של מחר שונים מהאתגרים של היום .בכינוס השנה נפעל לחלוק את הידע והניסיון
שהצטבר ,ניתן דגש על יישום כלים ,שיטות ניהול ,שיווק איכות בארגון ואבטחת איכות המוצר".
האיגוד הישראלי לאיכות ,בראשותו של היו"ר דב פרי ,נמנה עם איגודי האיכות הנחשבים בעולם ומטרתו להטמיע
את נושא האיכות בכל המגזרים במשק ובשרות המדינה .כיום חברים בו כ 1000-מומחי איכות  -מהנדסים,
הנדסאים ,טכנאים ,רופאים ,מחנכים ומנהלים בכירים בתעשייה ובשירותיים העסקיים והציבוריים בישראל .כ100-
ארגונים מהמובילים במשק הישראלי חברים בו ובהם :צה"ל ,אלביט מערכות ,רפא"ל ,התעשייה האווירית ,אורמת
מערכות ,שטראוס-עלית ,מכון התקנים הישראלי ,הקריה למחקר גרעיני-נגב ,בתי החולים ורבים אחרים.
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