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 כנס האיכות בגליל "איכות – הלכה ומעשה" הוא מפגש העשרה המשלב הקניית ידע מקצועי והחלפת דעות 
בין עמיתים למקצוע, במיוחד בנושאים המאפיינים ארגוני פיתוח, ייצור ושירות בחבלי הארץ המרוחקים מהמרכז. 

 הכנס מהווה במה להחלפת רעיונות חדשים בין העוסקים באיכות - חוקרים, יועצים, מבקרים, מנהלי איכות 
ומהנדסי איכות, מנהלי ארגונים וחברות, מנהלי תפעול, מרצים וסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות.

לכנס הוזמנו מרצי כבוד:
Xavier Tort Martorell – Professor of  Industrial Statistics and Quality at Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), Spain. The topic of his lecture:
"The essence of improvement: from Juran’s breakthrough to Lean Six Sigma and innovation".

מהנדס דני וייסברג –מקים ומנהל מועדון היזמות של האו''פ, שותף מייסד ומנכ''ל Voiceitt, אשר זכתה בתחרות 
בינלאומית Creative Business Cup של שבוע היזמות העולמי ליזמים בתעשיות היצירתיות . נושא הרצאתו:

״Talkitt - נותנים את הקול – סיפור של מיזם טכנולוגי חברתי״
 במסגרת הכנס יתקיים טקס הענקת "כוכבי האיכות" והמלגות של תכנית מצוינות בתעשייה בצפון 

ע"ש דני רוזולויו ז"ל לשנת 2014.
להרשמה באתר הכנס:

http://www.braude.ac.il/conferences/quality15/

תכנית הכנס "איכות - הלכה ומעשה"  - 11/06/2015
9.30 – 9.00

 EF התכנסות, הרשמה וכיבודרחבת ההנצחה- בנין

9.50 – 9.30
EF-אודיטוריום

ברכות:
פרופ"ח אריה מהרשק – נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מר הנרי צימרמן, בעלים ויו"ר קבוצת טרלידור, חבר הנהלה ויו"ר הוועדה למצוינות ואסטרטגיה בהתאחדות התעשיינים- מרחב צפון.
מר דב פרי – יו''ר האיגוד הישראלי לאיכות

Plenary session I (Auditorium)

 10.45 – 10.00
EF-אודיטוריום

Guest Speakers Lecture: 
Prof. Xavier Tort Martorell, Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, Spain

"The essence of improvement: from Juran’s breakthrough to Lean Six Sigma and innovation".

 11.30 – 10.45
EF-אודיטוריום

טקס הענקת "כוכבי איכות" וחלוקת מלגות של תכנית מצוינות בתעשייה בצפון
ע"ש דני רוזליו )ז"ל( לשנת 2014-2015

מנחה -  גב' חווה שר )לשעבר סמנכ''ל איכות, רפאל וראש ועדת היגוי התוכנית(
11.50– 11.30

EFהפסקת קפה רחבת ההנצחה- בנין

הרצאות במושבי בוקר 

13.10– 11.50

 A1 מושב -  Session A1
Auditorium (EF building(

Quality Research
)Official Language - English( 

Chair –Dr. Diamanta Benson-Karhi

A2 מושב -  Session A2
VIP (EF building(

איכות במוסדות להשכלה גבוהה
)Official Language - Hebrew(

Chair –Dr. Dafna Beeri

 14.10– 13.10
EFהפסקת צהרים רחבת ההנצחה- בנין

Plenary session II (Auditorium)

14.40-14.10

הרצאת מרצה אורח
 מהנדס דני וייסברג –מקים ומנהל מועדון היזמות של האו''פ, שותף מייסד ומנכ''ל  Voiceitt, אשר זכתה בתחרות בינלאומית

Creative Business Cup של שבוע היזמות העולמי ליזמים בתעשיות היצירתיות. 
"Talkitt - נותנים את הקול – סיפור של מיזם טכנולוגי חברתי"

הרצאות במושבי אחה''צ

16.00–14.40

B1 מושב
(Auditorium(

איכות תהליכים ארגונים
)Official Language - Hebrew( 

Chair -Mrs. Chava Scher

B2 מושב
VIP (EF building(

RAMST וניתוח סיכונים
)Official Language - Hebrew(

Chair –Mr. Dov Peri

B3מושב
EF 505 חדר

Quality Tools
)Official Language - Hebrew(

Chair – Dr. Shuki Dror


