יום שלישי 20 ,בנובמבר 2018
08:00-09:00

09:00-10:45

הרשמה וכיבוד קל
מושב פתיחה
 09:00-09:30ברכות
אלי דולב ,יו"ר הכנס ,הממונה על האיכות והמצוינות ,הקריה למחקר גרעיני-נגב
ד"ר סיגלית מודחי ,יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
ד"ר אלכס לנדאו ,סמנכ"ל הקריה למחקר גרעיני-נגב
 09:30-10:10מדיניות מאפשרת חדשנות  -אהרון אהרון ,מנכ"ל רשות החדשנות
 10:10-10:45כשהיסטוריה וניהול פרויקטים נפגשים -ניהול פרויקטים במלחמת העולם השנייה  -דן ממט ,מהנדס תעשייה וניהול

10:45-11:15

הפסקת קפה ועוגה
אולם A
2.1
International session

11:15-12:45
שעה וחצי
Guy Bar-Yosef

12:45-13:45

הנדסת מערכות מתקדמת
וחכמה -אתגרים
והזדמנויות
ד"ר אביגדור זוננשיין

אמינות ובטיחות בתכן
ובמערכת  -איך לעשות
עוד יותר טוב?
אולגה גלפנשטיין.

הזדמנויות וסיכונים של
איש האיכות בארגון
רותי הוברמן

פרויקטים בעולם של אי
וודאות
גלית יסקרביץ טיץ

מה בקנקן? על תעשייה,
מזון ומה שבינהם
אביח י גרינברג

קולו של הלקוח
אמנון מרגלית

"אז מה יוצא לנו
מזה?" – הרווח של
הטמעת מערכת איכות
במעבדות רפואיות
אריקה פינקו

ארוחת צהריים
3.1
מושב

13:45-15:15
שעה וחצי

אולם B
2.2
מושב

אולם C
2.3
מושב

אולם H
2.4
סדנה

אולם I
2.5
מושב

אולם J
2.6
מושב

אולם 5
2.7
מושב

אולם 4
2.8
מושב

אחריות חברתית –
אין זו אגדה
יעקב לאור

3.2
מושב

3.3
מושב

3.4
סדנה

3.5
מושב

3.6
סדנה

3.7
מושב

3.8
מושב

על איכות בתכן ובפיתוח
הנדסי
ד"ר מוטי לייבוביץ

הנדסת אמינות – אתגרים
וניהול יצירתי בעידן
תעשיה 4.0
ד"ר לינה טפר

יצירת  IMPACTאישי
וארגוני בניהול איכות
מודרני
משה עקרוני

עץ הדעת :כי מידע וידע
עושים את ההבדל
ד"ר מוריה לוי

טעימת סגנונות יין שונים
אור נדבך

סכונים וחידושי תאימות
גלובאליים בפיתוח ,שירות
ואספקה של מיכשור רפואי
דני אבן חן

מעבדות בדיקה וכיול
מוסמכות מובילות
איכות
עדה עברון

סדנה
"לנצח את המיילים"
ד"ר מוריה לוי

15:15-15:40

15:40-17:00

הפסקת קפה
מושב נעילה:
 15:40-16:00על ערכים ,עסקים ובני אדם  -עופר אופיר ,מנכ"ל תל בר תעשיות למוסדות בריאות
 16:00-16:20המתח שבין אחריות מקצועית לרשלנות מקצועית  -אינג' עו"ד עדי עציץ ,מנכ"ל חברת איוויקס שירותי הנדסה ,פיקוח וייעוץ בע"מ
 16:20-17:00פאנל מומחים "כשאיכות ואתיקה נפגשים  -המרחב האתי בניהול איכות בעידן גלובאלי :בהנחיית ד"ר סיגלית מודחי

יום רביעי 21 ,בנובמבר 2018
08:00-09:00

הרשמה וכיבוד קל

09:00- 10:45

מושב פתיחה
 09:00-09:30ברכות
אלי דולב ,יו"ר הכנס ,הממונה על האיכות והמצוינות ,הקריה למחקר גרעיני-נגב
ד"ר סיגלית מודחי ,יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
גיל דגן ,מנכ"ל הקריה למחקר גרעיני-נגב
אביטל וינברג ,מכון התקנים  ,יור כנס האיכות 2019
 09:30-10:10מנהיגות מדריכה ,עבודת צוות ולמידה מתמדת  -מבצע אופרה )הפצצת הכור העירקי(  -אל"מ )מיל'( זאב רז
 10:10-10:45כוחה הסמוי של ההקשבה כמנוף להצלחה  -פרופ' אברהם-נתן )אבי( קלוגר ,בית הספר למנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית

10:45-11:15

11:15-12:45
שעה וחצי

12:45-13:45

13:45-15:45
שעתיים

15:45-16:00

16:00-17:00
שעה

הפסקת קפה ועוגה
אולם A
6.1
מושב

אולם B
6.2
מושב

אולם C
6.3
מושב

אולם H
6.4
סדנה

אולם I
6.5
מושב

אולם J
6.6
מושב

אולם 5
6.7
מושב

אולם 4
6.8
מושב

ניהול איכותי ויעיל -
אפשר גם אחרת
איריס אטיאס

איכות תוכנה ותהליכי IT
ד"ר הדס חסידים

איכות וחדשנות
באקדמיה ,חינוך והדרכה
ארגונית
ד"ר שלהבת צור

תפיסת צומ"ת
צוות ,מנהיגות ,תחקיר
יוסי שוב
פרופ .מיכה פופר

זהירות ! שינוי לפניך
ליאת מילוא

 Quality 4.0כבר כאן?!
פרופ .דורית תבור

א-ב -ג מבדקי איכות
כחומות מגן
דן רוזמן

המשאב האנושי ומצוינות
ארגונית ,סיכון או
הזדמנות?
דובי גרוס

ארוחת צהריים
7.1
מושב

7.2
מושב

7.3
מושב

7.4
סדנה

7.5
מושב

7.6
מושב

7.7
מושב

7.8
מושב

איכות בעולם הביטחון
התעופה והחלל
שגיא גפני

תהליכי איכות בפיתוחים
טכנולוגיים
ד"ר אלון אוסוביצקי

איכות התכנון  -כלים
שיוצרים עתיד
אבישי קימלדורף

איך נקדם איכות ומצוינות
בתנאי מורכבות ?
מיכל זיגלמן

 Lean Sigmaוכלים
כמותיים בהנדסת האיכות
פרופ אמיל בשקנסקי.
ד"ר פבל גרבוב

מצוינות וחדשנות -
רף התעוזה להצלחה
שרון אנקר

איכות במערכת הבריאות
סלעית אזולאי כוכבי

ניהול הבטיחות בעבודה
ד"ר מרק לוגסי

הפסקת קפה
8.1
סדנה

8.3
סדנה

דמיון מודרך לפי שיטת
קולט להתמודדות עם
מתח ותסכול בעבודה
ענת קפלון

פרזנטציה ועמידה
מול קהל
ד"ר דיויד רוזנבלט

8.4
מושב חגיגי
הענקת פרסים ותארי כבוד
של האיגוד הישראלי לאיכות
אמנון מרגלית

8.6
סדנה
חדשנות ויצירתיות
חנן מלין

