
המחלקה להנדסת איכות ואמינות - המכללה האקדמית כנרת
מזמינה אתכם ליום העיון בנושא:

בשיתוף התאחדות התעשיינים - מרחב צפון ובחסות האיגוד הישראלי לאיכות

תפקידו של מהנדס האיכות 
והאמינות בעידן הגלובלי

רישום והתכנסות

ברכות נשיא המכללה - פרופ' שמעון גפשטיין | דיקן ביה"ס להנדסה - פרופ' אברהם שיצר | 
מר ליאור אפלבאום - מנהל מרחב צפון, התאחדות התעשיינים בישראל  |  ד"ר סיגלית מודחי - 

יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות.

פתיחה - ד"ר שלהבת צור, ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות, המכללה האקדמית כנרת. 

מושב 1 - מסגרת תפקידו של מהנדס האיכות 

ד"ר סיגלית מודחי, יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות - מנהל האיכות ומהנדס האיכות - מהי רמת המקצועיות  
המתבקשת בתפקידים אלו? 

מר שרון אנקר, מנהל איכות בכיר קמ"ג - האנומליה בתפקידו של מהנדס האיכות - ראיה גלובלית.

גב' חוה שר - לשעבר סמנכ"ל איכות רפא"ל -  מיזם המצוינות בתעשיה בצפון - העצמת העוסקים באיכות.

הפסקת קפה. 

מושב 2 - משמעותם של משימות וכלים בשימושו של מהנדס האיכות 

מר שלמה ליכטנשטיין, לשעבר ראש מינהל איכות בתעשיה האוירית - משימותיו של מהנדס איכות בתהליך 
החדשנות בארגון.

מר צח אלקובי, מהנדס תהליכים ביצור GE Healthcare ובוגר המסלול להנדסת איכות במכללה - 
.GE Healthcare מערכות תמיכה טכנולוגית במערך פעילותו של מהנדס האיכות בחברת

ד"ר ענן חלבי, מהנדס אמינות - אימוץ תכנית אמינות בארגון לצרכים גלובאליים.

הפסקת צהריים.

פאנל בהנחיית ד"ר ג'קלין אשר "האם כלי האיכות העומדים לרשות מהנדס האיכות, מתאימים 
להתמודדות עם האתגרים הגלובאליים?" בהשתתפות  נציגים מהתעשיה, האקדמיה ומהמחקר.

סיכום וסיום - ד"ר שלהבת צור, ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות "האקדמית כנרת".
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ביה"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב, המכללה האקדמית כנרת
25.3.19יום שני
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