תוכנית כנס –  23בנובמבר 2021
08:00-09:00

הרשמה  ,התכנסות וכיבוד בוקר
 1.1מושב פתיחה  -מליאה

09:00-10:40

09:00-09:30

09:30-10:05
10:05-10:40

10:40-11:10

ברכות:
ד"ר סיגלית מודחי ,יו"ר הכנס השנתי
ד"ר יוג'ין גולדפרכט ,יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
פרופ' אהוד דודסון ,מנכ"ל שירותי בריאות כללית
גדי כהן  ,סמנכ"ל ראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות ,שירותי בריאות כללית
הגנת סייבר בתעשייה בכלל ובתעשיית החומרים המסוכנים בפרט ,מתודולוגיה חדשה לניהול סיכוני סייבר בתעשייה  -יוסי שביט ,ראש יחידת סייבר בתעשייה ,אגף חירום וסייבר ,המשרד לאיכות
הסביבה
בין איכות לשחיקה  -ממשבר להזדמנות  -ד"ר דרור דולפין ,סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה

הפסקת קפה ועוגה

11:10-12:45

מושבים מקבילים
מושב 2.1
אולם A
חשיבה יצירתית ואיכות  -שילוב
מנצח
אלי דולב
הקריה למחקר גרעיני – נגב
(עד )12:50

12:45-13:45

מושב 2.2
אולם B
גישות מערכתיות והוליסטיות
לאיכות בעולם החדש = איכות
4.0
ד"ר אביגדור זוננשיין

מושב 2.3
אולם C
אתגרים בלוגיסטיקה ושרשרת
אספקה
גיא בר יוסף
רפאל

מושב 2.4
אולם H
ממשבר למציאות חדשה
בועז יערי
שירותי בריאות כללית
(עד )12:50

אולם J
"להגדיר את עצמי מחדש
כמנהל איכות"
מירית זימן שומר

הטכניון

ארוחת צהריים

13:45-15:15

15:15-15:45

סדנה יומית ממוקדת
(בהרשמה מראש)

מושבים מקבילים
מושב 3.1
אולם A
אחריות תאגידית וחברתית בימי
קורונה
ויטה אליאסון

מושב 3.2
אולם B
אתגרי ניהול איכות בעולם
התעופה ,חלל וביטחון
שגיא גפני

מושב 3.3
אולם C
כשהמחר מפתיע והעתיד לא
ברור  -איכות היא התשובה
ד"ר מיכל דלויה ,ד"ר דפנה בארי

מבדקי אחריות חברתית

תעשיה אווירית

אוניברסיטת חיפה

מושב  – 3.4סדנה
אולם H
אתיקה בזמני משבר
דניאל מילוא ,המרכז לאתיקה
סהר ליבוביץ שירותי בריאות כללית

סדנה ימית חלק ב

הפסקת קפה
 4.1מושב סיום – פאנל מומחים

15:45-17:00

פאנל מומחים :הביטחון לדבר על כישלון
מנחה :ד"ר סיגלית מודחי ,שירותי בריאות כללית

17:00

סיום

סדנה יומית חלק ג'

תוכנית כנס –  24בנובמבר 2021
08:00-09:00

הרשמה  ,התכנסות וכיבוד בוקר
 5.1מושב פתיחה  -מליאה

09:00-10:40
09:00-09:30
09:30-10:05

ברכות:
ד"ר סיגלית מודחי ,יו"ר הכנס השנתי
ד"ר יוג'ין גולדפרכט ,יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
פרופ' אהוד דודסון ,מנכל שירותי בריאות כללית
מערכות מידע וחדשנות ברפואה בעידן קורונה – ד"ר שלומי קודיש ,מנהל המרכז הרפואי סורוקה

10:05-10:40

יצירות האמנות היקרות ביותר בעולם  -יהונתן אולמן ,אמן פעיל ,מרצה על תולדות האמנות ,מתמחה באמנות מודרנית ועכשווית ואוצר עצמאי.

10:40-11:10

הפסקת קפה ועוגה

11:10-12:45

סדנה יומית ממוקדת
(בהרשמה מראש)

מושבים מקבילים
מושב 6.1
אולם A
טכנולוגיות בכיול ,בדיקה ואכיפה
– מבט מצד הלקוח
יוליה לרמן

מושב 6.2
אולם B
היבטי איכות בניהול פרויקטים
אלון שונברגר

מושב 6.3
אולם C
הנדסת אמינות במאה ה21-
אולגה גלפנשטיין

רפאל

מידבאר21

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

12:45-13:45
13:45-15:15

המכון הטכנולוגי חולון

מושבים מקבילים
מושב 7.3
מושב 7.2
אולם C
אולם B
עוברים לנהל ב 4D -
תחקור ,שיפור והפקת לקחים
משה עקרוני
ד"ר מרק לוגסי
הקריה למחקר גרעיני -נגב

ורינט

מושב  – 7.4סדנה
אולם H
קורונה כמנוף לבנייה
ד"ר קרן הולצמן  ,בית חולים וולפסון
ד"ר אילה קובו-גרינהוט ,יועצת לחדשנות

סדנה ימית חלק ב

הפסקת קפה

15:45-17:00
מושב  - 8.1סדנה
אולם A
אומניות עתיקות וסודות מועילים
לאיכות בחיים המודרניים
נועם דאקוסטה
הומאופת קלאסי

17:00

IQC

"פתרון בעיות בתעשיות
התעופה והבטחון"
דן רוזמן

ארוחת צהריים
מושב 7.1
אולם A
איכות המידע בעולם המקוון
ד"ר אריאל בניס

15:15-15:45

מושב 6.4
אולם H
על הדבש ועל העוקץ של ניהול
איכות בתשתיות
ד"ר אמיתי אור

אולם J

סיום

מושבים מקבילים
מושב  - 8.3סדנה
מושב 8.2
אולם C
אולם B
שיווק ניהול האיכות להנהלת
מושב חגיגי :הענקת פרסים ותארי
הארגון
כבוד של האיגוד הישראלי לאיכות

חנן מלין
שיא האיכות

מושב  - 8.4סדנה
אולם H
ביצוע פרויקט במתודולוגית
שש סיגמא
ד"ר פבל גארבוב
יועץ שש סיגמא

סדנה יומית חלק ג'

