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Monday, November 15
Registration07:30-08:30

±Æ±   Opening Plenary   (Hall ABC) 
Invited Lectures:  The EFQM Model of Excellence – A Body of Knowledge for ‘Sharing What Works’
Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition Schemes, EFQM, Belgium
The Baldrige Program:  Over Two Decades of Driving Performance Excellence
Prof. Joe Alexander, Chair, Board of Directors, Malcolm Baldrige National Quality Award Foundation, USA
Panel comparing Quality Awards and Systems

08:30-10:00

Coffee/cake break10:00-10:30

                           ≤Æπ   (Hall 5)
 Quality in Health               
  Services I

                            ≤Æ∏   (Hall 4)
            
Environmental Quality I 

≤Æ∑   (Hall I)
Panel: Quality & Excellence 
in Public Service

                         ≤Æ∂   (Hall J)
                 Global Quality

Management I

                   ≤Æμ   (Hall A)
                       Design &

 Development I

                           ≤Æ¥   (Hall 3) 
Supply Chain       

                              ≤Æ≥   (Hall H)
 Workshop: Tools for         
Innovation

                            ≤Æ≤   (Hall C)
Risk Management I          

     ≤Æ±   (Hall B)          
Corporate Responsibility I

10:30-12:00

≥Æπ   (Hall 5)
       Quality in Health Services II

≥Æ∏   (Hall 4)
 Environmental Quality II

≥Æ∑   (Hall I)
Service Quality 

≥Æ∂   (Hall J)
 Global Quality
   Management II

≥Æμ   (Hall A)
Design & Development II 

≥Æ¥   (Hall 3)
Food for Thought

≥Æ≥   (Hall H)
Workshop Cont’d: Tools 
for Innovation

≥Æ≤   (Hall C)
    Risk Management II

≥Æ±   (Hall B)
Corporate Responsibility II   

12:00-13:30

Lunch 13:30-14:30

¥Æπ   (Hall 5)
 Quality in Health Services
      III

¥Æ∏   (Hall 4)
Environmental Quality III   

¥Æ∑   (Hall I)
EFQM in Public Service I

¥Æ∂   (Hall H)
 Workshop: Organizational
    Measurement

¥Æμ   (Hall C)
  Design & Development III

¥Æ¥   (Hall 3)
Packaging

¥Æ≥   (Hall J)
    Proactive Safety Climate

¥Æ≤   (Hall A)
 Enterprise Risk
    Management (ERM)

¥Æ±   (Hall B)
   Corporate Responsibility III

14:30-16:00

Coffee break16:00-16:15

μÆπ   (Hall 5)
Quality in Health Services 
IV

 μÆ∏   (Hall 4)
Environmental Quality IV

μÆ∑   (Hall I)
   EFQM in Public Service II

μÆ∂   (Hall H)
Workshop Cont’d: 
Organizational Measurement

μÆμ   (Hall A)
6 Sigma & Lean

μÆ¥   (Hall 3)
Community

μÆ≥   (Hall J)
 Safety

μÆ≤   (Hall C)
Business Continuity 
Management (BCM) I

μÆ±   (Hall B) 
    Corporate Responsibility IV

16:15-17:45

Gala Dinner  19:30

Tuesday, November 16
Registration07:30-08:30

∂Æ±  Plenary  (Hall ABC)

Invited Lectures:  Quality and Excellence in the Israeli Defense Industry
Rear Admiral Ophir Shoham, Director, Defense Research and Development, Ministry of Defense, Israel
There is more than “I” in innovation
Michael Stanleigh, CEO, Business Improvement Architects, Canada

08:30-10:00

Coffee/cake break10:00-10:30

                   ∑Æπ   (Hall 3)

 Project                       
  Management

                             ∑Æ∏   (Hall J)

  Medical Devices I          
∑Æ∑   (Hall A)

Knowledge Management I
                                ∑Æ∂   (Hall 4)

          Quality & Academics
                               ∑Æμ   (Hall H)

             Management I
                       ∑Æ¥   (Hall C)

 Investigating Air            
 Accidents

                         ∑Æ≥   (Hall I)

 Organizational               
Excellence I

                         ∑Æ≤   (Hall 5)

 Standardization:              
 Information Security

∑Æ±   (Hall B)

Corporate Responsibility V
 

10:30-12:00

∏Æπ   (Hall C)

 Seminar: National Culture
         & National Quality

∏Æ∏   (Hall J)

 Medical Devices II
∏Æ∑   (Hall A)

Knowledge Management 
II  

∏Æ∂   (Hall 4)

 Evaluating Quality of
    Higher Education

∏Æμ   (Hall H)

 Management II 
∏Æ¥   (Hall 3)

Quality in 
Pharmaceuticals

∏Æ≥   (Hall I)

Organizational Excellence II
∏Æ≤   (Hall 5)

Standardization:
 Organization Resilience
    Management

∏Æ±   (Hall B)

 Corporate Responsibility 
 VI

12:00-13:30

Lunch 13:30-14:30

πÆπ   (Hall C)

 Seminar Cont’d: National
        Culture & National Quality

πÆ∏   (Hall H)

 Seminar: Strategic   
Planning

πÆ∑   (Hall A)

Knowledge Management 
III 

πÆ∂   (Hall 4)

 Statistical Methods of
     Comparison

πÆμ   (Hall 5)

   Management III
πÆ¥   (Hall J)

Quality in Clinical Trials I
πÆ≥   (Hall I)

     Organizational Excellence III
πÆ≤   (Hall 3) 

   Audits
 

πÆ±   (Hall B)

 Corporate Responsibility
    VII

14:30-16:00

Coffee break16:00-16:15

±∞Æπ   (Hall C)

Seminar Cont’d: National 
Culture & National Quality  

 ±∞Æ∏   (Hall H)

Seminar: Innovation 
±∞Æ∑   (Hall A)

 Workshop: Body
   Language

±∞Æμ   (Hall 5)

Management IV  
±∞Æ¥   (Hall J)

Quality in Clinical Trials II
±∞Æ≥   (Hall I)

 Organizational Excellence
  IV

±∞Æ≤   (Hall 3)

Communicating to Create 
Quality

16:15-17:45

Wednesday, November 17
Registration07:30-08:30

±±Æ±  Plenary  (Hall ABC)

Invited Lecture:  On Becoming Exceptional: Pathway to Organizational Transformation
Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive Officer, SSM Health Care, USA

08:30-10:00

Coffee break10:00-10:30

                         ±≤Æπ   (Hall I)

 Organizational                 
  Measurement I

                   ±≤Æ∏   (Hall H)

 Aerospace                    
 Escapes: Awareness &
  Avoiding Costly Mistakes

±≤Æ∑   (Hall A)

Seminar: Creating a 
Culture of Accountability 
& Action

                           ±≤Æ∂   (Hall 3)

                Transportation &
Infrastructure

                             ±≤Æμ   (Hall C)

              Seminar:
Inside EFQM

                          ±≤Æ¥   (Hall 4)

 Metrology          
                                ±≤Æ≥   (Hall J)

Risk Management III       
                          ±≤Æ≤   (Hall 5)

 Human Resources             
 I

±≤Æ±   (Hall B)

Corporate Responsibility 
VIII 

10:30-12:00

±≥Æπ   (Hall I)

 Organizational
         Measurement II

±≥Æ∏   (Hall H)

Quality in UAV 
±≥Æ∑   (Hall A)

Seminar Cont’d: 
Creating a Culture of 
Accountability & Action  

±≥Æ∂   (Hall J)

 Panel: Integrating Quality
 & Sustainability in Israeli
    Transportation

±≥Æμ   (Hall C)

 Seminar Cont’d: Inside 
 EFQM

±≥Æ¥   (Hall 4)

Software Quality 
Assurance

±≥Æ≥   (Hall 3)

Business Continuity 
Management (BCM) II

±≥Æ≤   (Hall 5)

    Human Resources II
±≥Æ±   (Hall B)

 Corporate Responsibility 
 IX

12:00-13:30

Lunch 13:30-14:30

±¥Æπ   (Hall I)

 Organizational
          Measurement III

±¥Æ∏   (Hall H)

 From the Airplane Through   
 Production to AS9100

±¥Æ∑   (Hall A)

Seminar: High 
Performance Health Care

±¥Æ∂   (Hall C)

 Knowledge Management
     IV

±¥Æμ   (Hall J)

 The Culture of Quality in
   Public Education

±¥Æ¥   (Hall 4)

Software Quality 
±¥Æ≥   (Hall 3)

     Dilemmas in Reliability
±¥Æ≤   (Hall 5)

   System Engineering
 

±¥Æ±   (Hall B)

 Corporate Responsibility
    X

14:30-16:00

Coffee break16:00-16:15

 ±μÆ∏   (Hall H)

Seminar: Understanding 
& Managing Changes in 
the Aviation Industry 

±μÆ∑   (Hall A)

 Seminar Cont’d: High
   Performance Health Care

±μÆ∂   (Hall C)

Knowledge Management 
V

  ±μÆ¥   (Hall 4)

Seminar: CMMI for 
Services

±μÆ≥   (Hall 3)

 Examples in Reliability
  Engineering

±μÆ≤   (Hall J)

Workshop: Continuous 
Human Resources 
Improvement 

±μÆ±   (Hall B)

 Corporate Responsibility
    XI

16:15-17:45

Sessions marked in Color will be presented in English



    

±μÆ±±Æ±∞ ¨יום שני
הרשמה 08:30-07:30

(ABC) מושב פתיחה ±Æ±
The EFQM Model of Excellence – A Body of Knowledge for ‘Sharing What Works‘ ∫הרצאות אורח

Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition Schemes, EFQM, Belgium
   The Baldrige Program:  Over Two Decades of Driving Performance Excellence

Prof. Joe Alexander, Chair, Board of Directors, Malcolm Baldrige National Quality Award Foundation, USA
Panel comparing Quality Awards and Systems

10:00-08:30

הפסקת קפה ועוגה 10:30-10:00

                                          (5) ≤Æπ
שיפור תפיסת איכות הטיפול 

אצל מתרפאים

                                        (4) ≤Æ∏
מגמות ירוקות

                                          (I) ≤Æ∑
פאנל∫ קידום איכות ומצוינות 

בשירות הציבורי

                                          (J) ≤Æ∂
 Global Quality

Management

                                      (A) ≤Æμ
Design & Development ı

     (3) ≤Æ¥
שרשרת אספקה

(H) ≤Æ≥
סדנה∫ שימוש בכלים 
ליצירתיות ולחדשנות

(C) ≤Æ≤
תורת ניהול סיכונים

(B) ≤Æ±
פאנל∫ אחריות לוקאלית של 

חברות גלובליות

12:00-10:30

(5) ≥Æπ
גישות חדשות לשיפור 

האיכות בשירותי הבריאות

(4) ≥Æ∏
בניה ירוקה

(I)  ≥Æ∑
שירות

(J)  ≥Æ∂
ניהול איכות גלובלי

(A) ≥Æμ
Design & Development ıı

(3) ≥Æ¥
מזון למחשבה

(H) ≥Æ≥
המשך סדנה∫ שימוש בכלים 

ליצירתיות וחדשנות

(C) ≥Æ≤
יישומי ניהול סיכונים ו

(B) ≥Æ±
אחריות גלובלית של חברות 

ישראליות

13:30-12:00

ארוחת צהריים 14:30-13:30

(5) ¥Æπ
יישום מתודולגיות ניהוליות 

לשיפור איכות שירותי הבריאות

(4) ¥Æ∏
צמצום וטביעת הרגל 

הסביבתית

(I) ¥Æ∑
I במגזר הציבורי EFQM

(H) ¥Æ∂
סדנה∫ מדידה ארגונית 

וקישורה לאסטרטגיה

(C) ¥Æμ
איכות בפיתוח

(3) ¥Æ¥
אריזות

(J) ¥Æ≥
אקלים בטיחות פרואקטיבי 

≠ הלכה למעשה 

(A) ¥Æ≤
  Enterprise Risk

Management ®ERM©

(B) ¥Æ±
אחריות חברתית כחלק 

מתפיסת האיכות והמצוינות

16:00-14:30

הפסקה 16:15-16:00

(5) μÆπ
טכניקות לשיפור איכות 

ומצוינות בשירותי הבריאות

(4) μÆ∏
ניהול סביבתי ≠ הניסיון 

המצטבר

(I) μÆ∑
II במגזר הציבורי EFQM

(H) μÆ∂
המשך סדנה∫ מדידה ארגונית 

וקישורה לאסטרטגיה

(A) μÆμ
6 Sigma & Lean

(3) μÆ¥
איכות ומצוינות בקהילה

(J) μÆ≥
בטיחות 

(C) μÆ≤
ניהול המשכיות עסקית 

®BCM©

(B) μÆ±
פאנל∫ אחריות סביבתית 

בתעשיות התהליכיות

17:45-16:15

ארוחת ערב חגיגית 19:30

±∂Æ±±Æ±∞ ¨יום שלישי
הרשמה 08:30-07:30

(ABC) מושב מליאה ∂Æ±
הרצאות אורח∫ איכות ומצוינות של התעשייה הביטחונית בישראל¨ אופיר שהם¨ ראש מפא¢ת וחבר פורום המטה הכללי

 There’s more than “I” in Innovation, Michael Stanleigh, CEO, Business Improvement Architects, Canada

10:00-08:30

הפסקת קפה ועוגה 10:30-10:00

                                          (3) ∑Æπ
איכות ומצוינות בניהול 

פרויקטים

                                        (J) ∑Æ∏
Medical Devices

                                        (A) ∑Æ∑
øאיזה ידע אני צריך

                                        (4) ∑Æ∂
איכות ואקדמיה

                                        (H) ∑Æμ
I ניהול

                                   (C) ∑Æ¥
תחקיר תאונה אווירית

                                         (I) ∑Æ≥
הגורמים למצוינות הארגונית¨ 

מדידתם וניהולם

                                          (5) ∑Æ≤
  Standardization:

Information Security

(B) ∑Æ±
פאנל∫ ממעורבות קהילתית 

לאחריות תאגידית

12:00-10:30

(C) ∏Æπ
סמינר∫ תרבויות לאומיות 

ותרבות האיכות

(J) ∏Æ∏
איכות בציוד רפואי

(A) ∏Æ∑
ניהול  ידע וניהול סיכונים

(4) ∏Æ∂
הערכת איכות בהשכלה 

הגבוהה

(H) ∏Æμ
Management II

(3) ∏Æ¥
Drug Quality

(I) ∏Æ≥
טיפוח הון אנושי ותרבות ארגונית 

כמפתח למצוינות ארגונית

(5) ∏Æ≤
 Standardization Organization

Resilience Management

(B) ∏Æ±
אחריות חברתית בשרשרת 

האספקה

13:30-12:00

ארוחת צהריים 14:30-13:30

(C) πÆπ
המשך סמינר∫ תרבויות 

לאומיות ותרבות האיכות

(H) πÆ∏
Seminar:

Strategic Planning

(A) πÆ∑
ניהול איכות וניהול ידע כמנוף 

להצלחת פרויקטים

(4) πÆ∂
 Statistical Methods of

Comparison

(5) πÆμ
Management III

(J) πÆ¥
 Quality in Clinical Trials I

(I) πÆ≥
איכות ומצוינות בגישה 

חיובית

(3) πÆ≤
מבדקי איכות

(B) πÆ±
אחריות סביבתית כהתייעלות

16:00-14:30

הפסקה 16:15-16:00

(C) ±∞Æπ
המשך סמינר∫ תרבויות 

לאומיות ותרבות האיכות

(H) ±∞Æ∏
Seminar: Innovation

   (A) ±∞Æ∑
סדנה∫ שפת הגוף

(5) ±∞Æμ
  Management Iv

(J) ±∞Æ¥
 Panel: Quality in Clinical

 Trials II

 (I) ±∞Æ≥
שימוש באימון ניהולי 

למצוינות אישית וארגונית 

(3) ±∞Æ≤
 Communicating to Create

 Quality

17:45-16:15

±∑Æ±±Æ±∞ ¨יום רביעי
הרשמה  08:30-07:30

(ABC)  מושב מליאה ±±Æ±
On Becoming Exceptional: Pathway to Organizational Transformation ∫הרצאת אורח

 Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive Officer, SSM Health Care, USA

10:00-08:30

הפסקת קפה ועוגה 10:30-10:00

(I) ±≤Æπ
יישום האסטרטגיה בארגון 

≠ חשיבות וביצוע פעילות

                                      (H) ±≤Æ∏
 Aerospace Escapes

 – Awareness & Avoiding
Costly Mistakes

                                      (A) ±≤Æ∑
Seminar: Creating a 

Culture of Accountability 
& Action

                                       (3) ±≤Æ∂
תחבורה ותשתיות

                                      (C)  ±≤Æμ
Seminar: Inside EFQM

                                   (4) ±≤Æ¥
Metrology

(J) ±≤Æ≥
יישומי ניהול סיכונים וו 

                                       (5) ±≤Æ≤
העובד במרכז ≠ שיתוף 

המוביל למצוינות

(B) ±≤Æ±
אתיקה בעסקים

12:00-10:30

(I) ±≥Æπ
המיקוד בלקוח ומחוללי 
ההצלחה באסטרטגיה 

(H) ±≥Æ∏
איכות בעולם המל¢טים

(A) ±≥Æ∑
 Seminar Cont’d:

 Creating a Culture of
Accountability & Action

(J) ±≥Æ∂
פאנל∫ שילוב איכות וקיימות 

בתחבורה בישראל

(C) ±≥Æμ
 Seminar Cont’d: Inside

EFQM

(4) ±≥Æ¥
אבטחת איכות תוכנה

(3) ±≥Æ≥
ניהול המשכיות עסקית 

©BCM® ≠ יישומים

(5) ±≥Æ≤
הכשרה ופיתוח ארגוני 

לעובדים ולמנהלים

(B) ±≥Æ±
תקנים והנחיות אחראיים

13:30-12:00

ארוחת צהריים 14:30-13:30

(I) ±¥Æπ
ניהול שירות איכותי

(H) ±¥Æ∏
 From the Airplane,

 through the Production
to AS9100

(A) ±¥Æ∑
 Seminar: High

Performance Health Care

(C) ±¥Æ∂
שימוש בפורטלים ארגוניים 

וכלי ניהול מסמכים

(J) ±¥Æμ
תרבות לאיכות במערכת 

החינוך הציבורי

(4) ±¥Æ¥
איכות בתוכנה

(3) ±¥Æ≥
Dilemmas

in Reliability

(5) ±¥Æ≤
הנדסת מערכות ≠ ערובה 

לשיפור איכות המוצר

(B) ±¥Æ±
סדנה∫ דילמות אתיות ≠ 

מזיהוי ועד קבלת החלטה 
נכונה

16:00-14:30

הפסקה 16:15-16:00

(H) ±μÆ∏
 Seminar: Understanding

 and Managing Changes in
the Aviation Industry

(A) ±μÆ∑
 Seminar Cont’d: High

Performance Health Care

(C) ±μÆ∂
ניהול ידע

(4) ±μÆ¥
סמינר∫ שיפור תהליכים עם 

מודל ה≠CMMI לשירותים

(3) ±μÆ≥
 Examples in Reliability

Engineering

(J) ±μÆ≤
סדנה∫ שיפור מתמיד 

בהון האנושי ≠ הקשבה¨ 
פרואקטיביות ועוד

(B) ±μÆ±
שיתוף ציבור ושיח עם 

מחזיקי עניין

17:45-16:15



±≥

Monday, 15.11.10

∞∑∫≥∞≠∞∏∫≥∞  Registration

     

±Æ± ∞∏∫≥∞≠±∞∫∞∞   
Opening Plenary   ®Hall ABC©
Moderator: Dr. Judah L. Lando, Lando Quality 
Management & Engineering Services, Israel

Greetings:
Assaf Nattiv, Conference Chair
Chaim Kornfeld, Chair, Israel Society for Quality
Danny Goldstein, Director General, The Standards 
institution of Israel 

ISQ Recognition Award:
Charles Sheffer, Former President of Carmel Olefins 

& assistant director general of Oil Refineries to day

Invited Lectures:
The EFQM Model of Excellence – A Body of 
Knowledge for ‘Sharing What Works’
 Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition
Schemes, EFQM, Belgium

The Baldrige Program:  Over Two Decades of 
Driving Performance Excellence    
 Prof. Joe Alexander, Chair, Board of Directors,
   Malcolm Baldrige National Quality Award
Foundation, USA

Panel discussion:
 Moderator: Michael Nichols, Director of Process
Excellence, Charlotte School of Law, USA

Participants:
Prof. Joe Alexander, Chair, Board of Directors, 
Malcolm Baldrige National Quality Award 
Foundation, USA
Dr. Zigmund Bluvband, Chairman, Israeli National 
Quality Award, Israel 
Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition 
Schemes, EFQM, Belgium

ISQ Honorary Member: 
His Honor Mr. Micha Lindenstraus, Israel State 
Comptroller 

±∞∫∞∞≠±∞∫≥∞  Coffee/Cake Break

±∞∫≥∞≠±≤∫∞∞  Parallel Sessions

≤Æ± Panel: The Local Responsibility of International 

Companies    ®Hall B©
Moderator: Shuki (Joshua) Stauber, Consultant, 
Journalist and Lecturer, Israel

Participants:
Revital Bitan, CSR manager, Intel Israel
Ayala Miller, Director Global CSR, Teva 
Pharmaceutical Industries, Israel
Aimee Schutzman, BSR Manager & Ethics 

Champion, Motorola Israel

≤Æ≤ Strategic Risk and Opportunity

Management    ®Hall C©
Chair:  G. Haddan, MASSAD Quality Management 
– Business Excellence, Israel

Developing a Strategic Technology and Operational 

Risk Management (STORM) Concept

K. Vider, K.V.P Consulting, Israel

Using Probabilistic Thinking to Manage Risk and to 

Make Better Decisions

D. Strimling, DecisionAiding, Israel

Risk Management as a Part of Project Management
Y. Mordechai, Israel

Strategic Risk  and  Opportunity Management
G. Haddan, MASSAD Quality Management 
– Business Excellence, Israel

≤Æμ  Design & Development I  ®Hall A©
Chair: Elie Louzon, RAFAEL Advanced Defense 

Systems, Israel 

Structure Decision Making Based on Universal 

Generating Functions for Refrigeration System
I. Frenkel, L. Khvatskin, Sami Shamoon College of 

Engineering, A. Lisnianski,  Israel Electric Corp., Israel 

Posterior Probability Density Function in 

Simulation Processes via Bayesian Approach
R. Paggi, A. Paggi, V. Bisti, S. Bianchi, G.L. Mariotti,

S. Buzzico, ItalConsul s.r.l, Italy

Multiple Quality Improvement Systems and 
Management Tools: An Approach for Competitive 
Advantage
D. Job, Belgium, G. Falk, C. Barczyk, Purdue 
University Calumet, USA
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Process Capability Concepts in Maintenance 
Strategies
P. Lakshmikanthan, India

≤Æ∏ Green Trends   ®Hall 4©
Chair: Dr. Yossi Inbar, Director General, Ministry of 
Environmental Protection, Israel

Cradle to Cradle (C2C)
M. Braungart, EPEA International Umweltforschung 
GmbH, Germany

The New Packaging Law
Y. Inbar, Ministry of Environmental Protection, Israel

The Environmental Challenge as a Cause of 
Economic Growth
Y. Kahana, Tel-Aviv University, Israel

±≤∫∞∞≠±≥∫≥∞  Parallel Sessions

≥Æ± The Global Responsibility of Israeli Companies
Chair: Joel Weill, M&S - Management & 

Sustainability, Israel   ®Hall B©

≥Æ≤ Risk Management Implementations  ®Hall C©
Chair: Zvi Benyamini, Eshed – Management and 

Engineering Resources, Israel

GMO Contamination Risks in Conventional Seed 
Production
T. Weksler, Hazera Genetics, Israel

Implementating the ‘Swiss Cheese' Model to 
Analyze the Causes of the Sayano–Shushenskaya 
Hydroelectric Power Station Accident (August 2009)
R. Arkush, Nuclear Research Center-Negev, Israel

Beterem in the City – Children Safety Alliance in Israel
Z. Benyamini, Eshed - Management and Engineering 
Resources, S. Kislev, Beterem, Safe Kids, Israel

≥Æμ Design & Development II  ®Hall A©
Chair: Moshe Ekroni, Vernit Systems, Israel

Design for Quality
S. Kleinman, A. Strassberg, HP Scitex Division, Israel

Using Correlation/Regression Methods for 
Definition of the Dimensional Parameters
Y.K. Kovarsky, Galtronics, Israel

Statistical Analysis to Insure Quality and Data 
Integrity in the Demilitarization of Chemical 
Weapons

J.B. Archer Jr., K.C. Wilson, Battelle, USA

Values, Principles and Practices
H. Glazer, Entinex, USA

±≥∫≥∞≠±¥∫≥∞  Lunch

±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞  Parallel Sessions

¥Æ± Corporate Social Responsibility Meets Quality 

and Excellence    ®Hall B©
Chair: Jacob Laor, Si-Haeychut – Integrated 

Management Systems, Israel

Corporate Responsibility as Part of the Quality Outlook

Assaf Nattiv, Carmel Olefins – ORL, Israel

How Corporate Social Responsibility Meets Quality 

and Excellence at Strauss Group of Companies

U. Melamed, Strauss Group, Israel

Community Responsibility in RAFAEL – From Vision 

to Reality
A. Zonnenshain, Y. Levi, R. Maman, RAFAEL 
Advanced Devense Systems, Israel

¥Æ≤  Enterprise Risk Management (ERM) ®Hall A©
Chair: Gideon Haddan, MASSAD Quality 
Management - Business Excellence, Israel

Enterprise risk management (ERM) is a business 
disciple which includes the methods and processes 
used by organizations to manage risks and seize 
opportunities related to the achievement of their 
business goals. ERM provides a framework for risk 
management at all levels of business: strategy, 
finance, marketing, customer relations, technology, 
R&D, operations, project management, product 
and service delivery, operations, and more. ERM is 
a mandatory requirement in some industries, and 
a widespread customer requirement in others. The 
ISO 31000 standard institutes the common practice 
for implementing ERM.
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New Approach to ERM in Light of the ISO 31000 
Standard
A. Schwartz, Lawyer and Notary, Israel

Enterprise Risk Management - Tool for Enhancing 
Business Success
D. Goldner, RAFAEL Advanced Defense Systems, Israel

Enterprise Risk Assessment and Management
S. Alexander, R.S. Hadavale, University of Louisville, 

USA

¥Æμ  Design & Development III  ®Hall C©
Chair: Elie Louzon, RAFAEL Advanced Defense 

Systems, Israel  

Developing an Optical Filters Production Process 
for a New Evaporation System
A. Shainman, RAFAEL Advanced Defense Systems, 

Israel

Methodology of Approving Multi-Disciplinary 
Munitions for Use by the IDF

N. Barnea, IDF, Israel

All Because of a Little Bolt – Failure Analysis of 

Bolted Components

Maj. Y. Weisz, IDF, Israel

Management Model for Products Quality Through 

Severity and Interaction of Defects

R. Riechstein, Ort Braude College, Israel

±∂∫≥∞≠±∂∫±μ  Coffee Break

±∂∫±μ≠±∑∫¥μ  Parallel Sessions

μÆ± Panel: Environmental Responsibility in Process 

Industries    ®Hall B©
 Moderator: Joel Weill, M&S - Management &
Sustainability, Israel

Participants:
Yosef Goldstein, Manager, Safety & Ecology, 
Makhteshim Agan Group, Israel
Asher Grinbaum, Executive Vice President and Chief 
Operating Officer (COO), ICL, Israel
Dr. Azriel Philersdorf, Environmental Manager, 
Nesher Israel Cement Enterprizes, Israel

Dr. Eitan Zilbiger, managing director, ESC, Israel

μÆ≤ Business Continuity Management (BCM) ®Hall C©
Chair: Boris Yaniv, Byon IT Solutions, Israel

Introduction of International Business Continuity 
Standard ISO:25999
A. Rosht, Standards Institution of Israel

Applying the International BCM Standard in 
Practice Project Description in Bank Leumi
H. Kafri, Bank Leumi, Israel

Business Continuity Integrated Exercise Planning 
and Management
E. Yatziv, AIG, D. Dembinsky, Byon IT Solutions, Israel

Software Based Business Continuity Life Cycle 
Management
O. Shapir, Byon IT Solutions, Israel

μÆμc6 Sigma & Lean    ®Hall A©
Chair: Oren Nakar, Israel Aerospace Industries, Israel

Shallow Fresnel Lens Fabrication Using Grey Scale 
Lithography Made by High Energy Beam Sensitive 
Mask (HEBS) Technology and Reactive Ion Etching    
T. Nachmias, A. Ohayon , E. Louzon , RAFAEL 
Advanced Defense Systems, U. Levi, The Hebrew 
University of Jerusalem, Israel

 Top Down Lean Culture Rollout in a Global

Organisation
G. Stephens, Philips Healthcare, Israel

Win with Monte-Carlo
A. Shacham, Philips Healthcare, Israel

±π∫≥∞  Gala Dinner

Leaving from David Intercontinental lobby
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∞∑∫≥∞≠∞∏∫≥∞  Registration

 
∂Æ± Plenary    ®Hall ABC©
Moderator:  Dr. Judah L. Lando, Lando Quality 
Management & Engineering Services, Israel

Greetings:
Assaf Nattiv, Conference Chair
Chaim Kornfeld, Chair, Israel Society for Quality

Invited Lectures:
Quality and Excellence in the Israeli Defense 
Industry 
Rear Admiral Ophir Shoham, Director, Defense 
Research and Development, Ministry of Defense, 
Israel

There’s more than “I” in Innovation
Michael Stanleigh, CEO, Business Improvement 
Architects, Canada

International Greetings:
Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition 
Schemes, EFQM, Belgium
Michael Nichols, Director of Process Excellence, 
Charlotte School of Law, USA

ISQ Merit Certificate Honoring: 
Ziva Patir, ISQ for Life work Award
Michael Nichols, ISQ Fellow
Jacob Laor, ISQ Recognition Award
Eytan Sharon, ISQ Fellow

±∞∫∞∞≠±∞∫≥∞  Coffee/Cake Break

±∞∫≥∞≠±≤∫∞∞  Parallel Sessions

∑Æ± Panel: From Community Involvement to 

Corporate Responsibility   ®Hall B©
Moderator: Shuki (Joshua) Stauber, Consultant, 
Journalist and Lecturer, Israel

   
Participants:
Vered Raz, Corporate Social Responsibility 

Manager, Fishman Group
Ivri Verbin, CEO, Good Vision Corporate 
Responsibility Consultancy, Israel
Dr. Avigdor Zonnenshain, RAFAEL Advanced 

Devense Systems, Israel

∑Æ≤ Information Security – The Different Perspective
Chair: Dani Ilan, Standards Institution of Israel

®Hall 5©
Information security is usually perceived as a highly 
complicated technical area which requires a high 
degree of professional specialization.
In the interface between the security and reality 
there are a several, not commonly known aspects 
which relate to the regulative factors of information 
security.
This panels aims to shed some lights on these 
hidden factors which are strongly interlaced with 
the information security systems.

Regulation and Privacy Aspects as Reflected by 
Legislation and Standardization
A. Ashkenazi. Ministry of justice, Israel

Challenges in Determination of Information 
Security Standards
B. Dolev, eVision, Israel

The Benefits of ISO 27001 Standard for the Business 
Community: Field View
S. Price, Standards Institution of Israel

Moving the Cloud into an Azure Sky – A Security 
View
A. Fuchsberger, Microsoft

∑Æ∏  Medical Devices   ®Hall J©
Chair: Danny Even-Chen, Philips Healthcare, Israel

Medical Device industry requires being in 
compliance to very many local and global 
requirements. These requirements are changing 
very often. The challenge of the Quality and 
Regulatory leaders is to follow and to be most 
updated. This session will focus on trends and new 
attitudes in the MD Q&R area.

Risk Management Standard 14971: 2007
B.C. Craner, ASQ Biomedical Division, USA

Hurry Up and Wait? How the Food and Drug 
Administration's Potential Changes to the 510(k) 
Premarket Notification Process and Other Trends 
May Affect Medical Device Application Review
A. Minsk, Arnall Golden Gregory LLP, USA

Ambiguous Directions in the Medical Devices Risk 
Management
S. Loznen, Israel Testing Laboratories, Israel
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±≤∫∞∞≠±≥∫≥∞  Parallel Sessions

∏Æ± Implementing Corporate Social Responsibility 

in Supply Chain    ®Hall B©
Chair: Jacob Laor, Si-Haeychut – Integrated 

Management Systems, Israel

Community Responsibility in the Supply Chain – A 

Real Challenge
A. Zonnenshain, E. Strier, RAFAEL Advanced 
Devense Systems, J. Laor, Si-Haeychuti – Integrated 
Management Systems, Israel

Managing a Sustainable Supply Chain

A. Blau, BDO Ziv Haft, Israel

Extending Corporate Social Responsibility to the 
Diamond Supply Chain
J. Laor, Si-Haeychut – Integrated Management 
Systems, Israel

∏Æ≤ From Security to Organizational Resilience 

Management - The Evolution  ®Hall 5©
Chair: Isaac Akerman, Standards Institution of Israel

In light of major world calamities that have 
occurred during the last decade, governments 
realized the extent of the risk of having a major 
portion of their countries critical infrastructure 
is maintained by the private sector. In order to 
minimize this risk, a change had to be implemented 
that should bring a culture change in the way 
organizations manage their operation. The 
realization is that impassiveness should be replaced 
with awareness and preparedness which is also 
a needed investment in assuring the economic 
projection of an organization.
This session will introduce the status of the 
evolution of the Security Management System 
approach which started half a decade ago as 
a concept dealing with Security Management 
that mainly address the risk of terrorism and has 
expanded to cover all man induced (intentional 
and non-intentional) and natural incidents and 
has evolved to all aspects of the operations of an 
organization and of the communities.
This session will bring together experts involved 
in developing organizational resilience standards, 
from Israel and abroad, to present their concepts 
and the challenges to which they must content 
with and the status of their work.
M. Siegel, USA will present the work being done 
by ASIS international and its impact globally and a 

briefing on the DHS private sector regulations.
Dr. Dan Lando, Israel, will present the evolution 
of the Israeli standard – SI 24001, Security and 
continuity management and its adaptation to the 
unique Israel security environment.
Mr. Yehiel Kuperstien, Israel, whom is a consultant 
to many organizations, will speak about the 
preparedness of organizations and the way to 
assess their preparedness.
Dr. Stefan Tangen, Sweden, The secretariat of
ISO TC 223 - Societal Security will discuss the 
challenge of developing organizational awareness 
and preparedness management standard and to 

where the global standardization is headed.

∏Æ¥  Drug Quality   ®Hall 3©
 Chair: Dr. Orna Dreazen,  Nextar - Chempharma
Solutions, Israel

Quality of medicinal products is defined mainly 
by the safety and efficacy of the product. Due 
to the complexity of the issues and the trend of 
counterfeit in the world the financial burden on the 
pharmaceutical industry is increased. This session 
will be devoted to the challenges and goals of 
the pharmaceutical industry on one hand and the 
regulators on the other hand.

Quality – The Counterfeit Drug Issue – The Israeli  
Experience & Safety 
M. Arieli , E. Marom, Ministry Of Health, Israel

 (Some) Legal and Regulatory Issues to Consider
Relating to Quality Agreements
A. Minsk, Arnall Golden Gregory LLP, USA

A Fuzzy Multi-Criteria Ranking of Drugs-Relevant of 
Business Quality of Pharmaceutical Companies
D. Tadic, D. Milovanovic, University of Kragujevac,
P. Popovic, Institute of Nuclear Science Vinca,
Serbia

Periodical Quality Reviews in the Pharmaceutical 
Industry
B. Magenheim, R. Pukin, Perrigo Israel 
Pharmaceuticals (PIP), Israel

∏Æμ  Management II   ®Hall H©
Chair: Dov Peri, ECI Telecom, Israel

Process Leadership through Process Management
Opportunities and Approach
M. Nichols, Charlotte School of Law, USA
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Quality Management Implementation in the French 
Public Services: Evaluation and Perspectives
G. Barouch, Bordeaux Mananagement School, 
France

There is Nothing New Under the Sun
Y. Adler, Moscow Institute of Steel and Alloys, Russia

IT Support to Business Integration of Transport 
Services and Vehicle Maintenance at an 
Autotransport Enterprise
G. Ivanovic, S. Mirkovic, P. Mojovic, University of 
Belgrade, Serbia

±≥∫≥∞≠±¥∫≥∞  Lunch

±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞  Parallel Sessions

πÆ±  Improving Efficiency through Environmental 

Responsibility     ®Hall B©
Chair: Anat Moseinco, Maala Business for Social 
Responsibility, Israel

The Business Case of Environmental Management
A. Moseinco, Maala Business for Social 
Responsibility, Israel

Essentials of Government Descision 1057 – ”Green 
Government” – Improving Operational Efficiency of 

Government Ministries
G. Cohen, Ministry of Environmental Protection, 
Israel

Sustainable Design of Products and Processes
A. Gal, MASSAD Quality Management – Business 

Excellence, Israel

The 7 Anchors to Lead Green Revolution: A Change 

Management Model  
J. Menuhin, BDO Ziv Haft, K. Rosenberg, Shoham 
- Organizations, Managers, Learning, Israel
  

πÆ¥  Is High Quality in Clinical Trials Achievable?  

 Chair: Dr. Orna Dreazen,  Nextar - Chempharma

                  Solutions, Israel  (Hall J)

Clinical trials performed to ensure the efficacy and 
safety of the investigational medicinal products. 
As opposed to quality systems implemented 
by an organization (one legal entity) clinical 
trials are carried out by individuals belonging to 

various organizations, with other responsibilities 
and duties. This session will address the quality 
challenges of the different participants in the 
clinical trials.

The Dilemma
L. Ben David, Pharma Clinical S.A.G. (2003), Israel

Quality and the Beast
Y. Danieli, Alcobra, Israel

How Can You Improve the Quality of Clinical Trial 
Material while Saving  Your Resources? 
 S. Kiray Kuchuk, Nextar - Chempharma Solutions,
Israel

The Role of the Data Coordinating Center in 
Ensuring the Overall Quality of a Clinical Trial
N. Galai, University of Haifa, Israel

πÆμ  Management III   ®Hall 5©
 Chair: Shimon Zeierman, RAFAEL Advanced
Defense Systems, Israel

Deploying a Process Excellence Program in an 
Academic Environment - Engaging People, Process 
and Culture
M. Nichols, Charlotte School of Law, USA

Complaint Management: Can We Really Make 
Money From Service Recovery?
M. Davidow, Carmel Academic Center, Israel

Harnessing Primary Project Factors to Successful 
Project Decision Making
S. Zeierman, RAFAEL Advanced Defense Systems, 
Israel

Implementation of In-Depth Self-Assessment 
Irocess at Soreq Nuclear Research Center
Y. Haruvi, Y. David, S. Rusho-Lavi, E. Shafir, Soreq 
NRC, I. Tamuz, Consultant, Israel

πÆ∂  Which One is Better? – Statistical Methods of 

Comparison     ®Hall 4©
Chair: Dr. Emil Bashkansky, Ort Braude College, Israel

The session deals with various statistical methods 
of comparison. We begin with Cohen‘s kappa 
statistics in order to compare between two 
measuring systems referring to a known/unknown 
reference standard while dealing with ordinal 
variables. Following this, we will discuss truncated-
SPRT planning methodology for comparison of a 
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pair of items by their reliability. Two more indices 
will be presented- the Gini index and the new 
Zegna index in the context of characteristic of job 
experience and economic/income inequality.

The Comparison between Two Ordinal Measuring 
Systems
E. Bashkansky, T. Gadrich, Ort Braude College, Israel

Planning of Truncated Comparison SPRT by Relative 
Efficacy
Y.H. Michlin, D. Ingman, Technion – Israel Institute 
of Technology, V. Kaplunov, Intel, Israel

What Differentiates between Women and Men 
in the Labor Market – An Application of the 
Overlapping Measure
Y. Golan, S. Yitzhaki, Central Bureau of Statistics,
E. Schechtman, Ben-Gurion University of the Negev, 
Israel

 A New Empirical Likelihood Technique for
 Constructing Efficient Nonparametric Two-Sample
Tests
  G. Gurevich, Sami Shamoon College of Engineering,
 Israel, A.  Vexler, The New York State University at
Buffalo, USA

πÆ∏ Seminar: Strategic Quality Planning ®Hall H©
Michael Stanleigh, Business Improvement 
Architects, Canada

Organizations, regardless of whether they are 
private, public or not-for-profit, face a continuous 
barrage of requests to improve quality.  Front-
line staff are quickly thrown into quality training 
workshops in the hope that this will improve the 
management of quality.  Management attend 
quality sessions to acquaint them with the latest 
strategy.  They are exposed to Six Sigma, Lean 
Manufacturing, Process Management, Quality 
Awards and so on.  But the complaints continue. 
Are these the right strategies?  Do we even know 
what the problem is that we’re trying to fix?  This 
session will move quality beyond the notion of 
quick fixes and into the realm of solutions that 
lead to Quality Management Strategies.  In this 
presentation we’ll explore how you can, for your 
organization and/or department; 

✹ Define what Quality means

✹ Develop Quality Standards

✹ Create a Quality Vision

✹ Develop this vision into a series of strategies

✹ Gain support and commitment to realizing 
these strategies

±∂∫≥∞≠±∂∫±μ  Coffee Break

±∂∫±μ≠±∑∫¥μ  Parallel Sessions

±∞Æ≤   Communicating to Create Quality ®Hall 3©
Chair: Yan Wolfson, Israel Chemicals - Industrial 
Products, Israel

What are you wearing? Did you shave today? 
What did you offer your guest to drink? These are 
ways in which we communicate. This session is 
about communicating within a quality system. 
This session will present a rich and spicy salad 
ranging from communication of quality issues by 
a QA manager to top management in a generic 
organization to promotion of quality in a rigidly 
structured organization such as IDF (Israeli Defense 
Forces). The value of environmental audits 
will be explained and for afters, an insight into 
communication with our children, our friends and 
our quality co-conspirators.

Management Review
O. Halgoa, The Institute of Quality and Control – IQC, 
Israel

Environmental Audit with Wide-Open Eyes
Y. Shdemati, Consultant, Israel

Target Audiences – Achieve Your Targets
Y. Wolfson, Israel Chemicals – Industrial Products, 
Israel

±∞Æ¥ Panel: Quality of Clinical Trials - Are the  

Interests of All Stakeholders Identical ? ®Hall J©
Moderator: Dr. Orna Dreazen,  Nextar - 
Chempharma Solutions, Israel

Quality may be defined in a different way by 
various stakeholders in the same process. Clinical 
trials are carried out by different organizations and 
individuals each having his interests and viewpoint.
The Participants will bring their definition and point 
of view, representing the manufacturers, regulators, 
CROs and clinician.

Participants:
Prof. Noya Galai, University of Haifa, Israel
Prof. Jacques Michel, Hadassah Medical
Organization, Israel
Dr. David Shrem, CEO, Healthcare Risk
Management, Israel 
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Dr. Yafit Stark, Vice President and Chief Clinical
Officer, TEVA Pharmaceutical Industries

±∞Æμ  Management IV   ®Hall 5©
Chair: Dov Peri, ECI Telecom, Israel

Developing an Integrated Management System in 
the Military Medical Academy Belgrade – A Road to 
Business Excelence
N. Jovic , M. Jevtic , Military Medical Academy 
– Belgrade, P. Popovic , Institute of Nuclear Sciences 
Vinca, Serbia

The Crisis is Here...What Next?
Y. Adler, V. Shper, Moscow Institute of Steel and 
Alloys, Russia

Use DPMO and Non-Quality Cost for Continuous 
Improvement
I. Dembus, Galil Medical, Israel

Reduce Cost But Maintain Quality

Y. Greenberg, Veraz Networks, Israel

±∞Æ∏ Seminar: There’s More Than “I” in Innovation
Michael Stanleigh, Business Improvement 

Architects, Canada   ®Hall H©

Most individuals have read about innovation, 
heard about innovation and maybe even tried to 
be innovative.  But few understand exactly what 
the process of innovation really is.  Innovation 
is not the result of a lone genius; rather it is a 
collaborative process where people from many 
different parts of the organization contribute to 
the creation and implementation of new ideas.    
Organizations that are characterized as innovative 
focus on both theirs, and their customer’s, needs 
and opportunities.  They focus on achieving 
and maintaining profitable operations.  These 
organizations are constantly looking for ways to 
reinvent themselves and constantly introduce new 
varieties and generations of products and services. 
Many of the world’s most successful innovators, 
from Thomas Edison to choreographer Twyla 
Tharp, concede that innovation cannot be forced, 
but it can be developed.  That is, we can enhance 
our capacity to generate innovation, and adopt 
what Tharp calls the “creative habit.”  Developing 
the understanding and practice of these creative 
habits is the foundation for a contemporary 
process that fosters innovation in the workplace.  
In this presentation we’ll explore how to foster 

the culture required to develop these creative 
habits.  We’ll discuss how to overcome some of 
the challenges and grab the opportunities that a 
culture of innovation will generate.  We’ll explore 
how innovation is affected by generational and 
cultural differences and how to work with these 
differences to create a strong culture of innovation.  
You will hear about organizations and individuals 
that continue to manage and succeed through 
these challenging economic times, keeping quality 
and customers at the forefront, and how they are 
doing it.  You’ll leave energized and equipped with 
the tools, techniques and knowledge necessary 
to go back into your organizations and begin the 
Innovation journey.

±π∫≥∞  Night Tour of Tel-Aviv 

Leaving from David Intercontinental lobby
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∞∑∫≥∞≠∞∏∫≥∞  Registration

±±Æ± Plenary    ®Hall ABC©
Moderator: Dr. Judah L. Lando, Lando Quality 
Management & Engineering Services, Israel

Greetings:
Assaf Nattiv, Conference Chair
Chaim Kornfeld, Chair, Israel Society for Quality

Calling for the 11th National Conference of the 
Israel Society for Quality, 2011
Danny Even-Chen, Chair, The 11th National 
Conference of the Israel Society for Quality

Greetings:
MK Zeev Bielski, Member of Knesset

Presentation of the National Award for Excellent 
Auditors 

Presentation of the National Award for Excellent 
Quality Professional (Maariv)

Greetings:
Minister Michael Eitan, Ministry of Improvement of 
Government Services 

Invited Lecture:
On Becoming Exceptional: Pathway to 
Organizational Transformation
Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive 
Officer, SSM Health Care, USA

±∞∫∞∞≠±∞∫≥∞  Coffee/Cake Break

±∞∫≥∞≠±≤∫∞∞  Parallel Sessions

±≤Æ± Business Ethics   ®Hall B©
Chair: Aner Berger, Adv., Israel

Ethics - From Theory to Practice
A. Berger, Adv., Israel

Bringing Business Ethics to Life
B. Andersen, Norwegian University of Science and 
Technology, Norway

A Program of Quality and Ethics
G. Sagy, Shvil (Transparency International) Israel

±≤Æ¥ Metrology    ®Hall 4©
Chair: Dr. Ilya Kuselman, The National Physical 
Laboratory of Israel

Measurement results provide information 
necessary for practically every quality task, since 
characterization of objects and processes is based 
on measured values of their parameters. 
Metrology is science of measurement and its 
application including theoretical and practical 
aspects of measurement. Some of such 
applications in the fields of chemistry of materials, 
time and frequency, and interpretation of semi-
quantitative measurement results will be reported 
at the Metrology Session of the Conference. 
Quality managers, project leaders, metrologists 
and other representatives of calibration, testing 
and chemical analytical laboratories are welcome 
to take part in this session!

Metrological Aspects of Ordinal Data
E. Bashkansky, T. Gadrich, Ort Braude College, Israel

The Increased Importance of Trace Components in 

the Petroleum Industry
N. Brodsky, A. Groweiss, ORL Oil Refineries, Israel

Accuracy Control of Chemical Results by the Joint 
Use of Analytical Methods
Y.A. Karpov, V.B. Baranovskaya, GIREDMET, Russia

Commutability of Certified Reference Materials
I. Kuselman, The National Physical Laboratory of 
Israel

±≤Æμ Seminar: Inside EFQM  ®Hall C©
Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition 
Schemes, EFQM, Belgium

We will start with defining the word ‘excellence’ 
as such and cover the origins of the now 20 year 
old EFQM Foundation, and how the subsequent 
versions of the EFQM model have played a central 
role in supporting on one hand the organisations 
with the ambition to be amongst the ‘best in 
class’, and on the other hand as a vehicle to 
promote and share that excellence can be a real 
life experience for a wide diversity in size and type 
of organisations.
The most recent and older winners of the EEA 
(EFQM Excellence Awards) will be used to illustrate 
this point to start from in a very practical and real 
life way.
From this we will uncover ‘the secret’ of the 
formula for sustainable excellence in a visual 
way, resulting in the first dimension of the EFQM 
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model, the so called ‘fundamental concepts’. As 
these 8 concepts are kept up to date with what 
is on the agenda of the Leaders of organisations 
that deserve our admiration, they in fact together 
function as a unique definition of what constitutes 
‘being excellent’ as an organisation.
The centre piece of this seminar will then give 
a send of the many insight embedded into the 
model within the structure of the 9 criteria, this to 
get a feeling on how this ‘body of knowledge’ is 
structured and covers the full spectrum of up to 
date practices that ‘make the difference’ for our 
EFQM members.  
To close the workshop we will explain and 
discuss how the well-known PDCA cycle has now 
transformed into the unique RADAR tool used 
across the two other dimensions of the EFQM 
model, this to bring it all into motion and act as 
the engine for both incremental and breakthrough 
improvements aligned to the strategic ambitions 
of an organisation and it leaders. 
There will be room for questions and answers and 
if time allows to give a concise overview of how 
our members use the current portfolio of EFQM 
services in their journey to excellence, and why the 
principle of ‘members for members’ will become 
even more important as it is today.

±≤Æ∑ Seminar: Creating a Culture of Accountability 

& Action    ®Hall A©
Paula Friedman, Senior Vice President Strategic 
Development
Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive 
Officer, SSM Health Care, USA

In today’s competitive landscape, it is more 
important than ever to focus on achieving high 
performance.   This learning session has 2 parts: 
In the first part of the session, Sister Mary 
Jean Ryan, FSM will discuss how, as CEO, she 
holds leaders accountable for organizational 
performance (including cost and quality) across 
SSM Health Care, a $3.6 billion dollar not-for-profit 
health care system in 4 mid-Western states within 
the U.S.   She shares how she inspires leaders at 
all levels of the organization to understand what 
they must do to deliver care breathtakingly better 
than it’s ever been done before.  In the second 
part of the session, Paula Friedman, Senior Vice 
President, SSM Health Care, will provide detailed 
examples of SSM Health Care’s results-oriented 
approach to achievement of organizational goals 
and share lessons learned in creating a culture of 

accountability and action.

±≤Æ∏ Risk Mitigation in Special Processes/Aerospace 
Escapes - Awareness & Avoiding Costly Mistakes  
Chair: Shlomo Lichtenstein, Chair, Aerospace & 

Defense Industries Sector/ISQ, Israel ®Hall H©

Escapes can have a major impact on cost – or 
worse, safety!  In the highly regulated aerospace 
manufacturing industry, delivering a defective 
product, or an escape, must be identified and 
avoided.  In the worst possible scenario, aerospace 
manufacturing quality escapes related to flight-
critical components and systems have the 
potential to cause loss of human life.
This session will consider the impact of product 
escapes on the aerospace industry and will offer 
perspectives from both suppliers and the prime 
customers and provide vital information regarding 
valuable tools to prevent escapes and reduce costs.

Escapes Awareness: Avoiding Costly Mistakes 
S.E Revers, Performance Review Institute, USA

Utilizing Nadcap as a Subscriber to Manage Risks  
and Reducing Escapes
R.N. Goldrich, The Boeing Company, Israel

Benefits Derived from Preparing for Special 
Process Audits and Long-term Impact 
G. Roth, Cabiran (1991), E. Warter, Carmel-Forge, 
Israel

Q & A / Panel Discussion

 
±≤∫∞∞≠±≥∫≥∞  Parallel Sessions

±≥Æ± Responsible Standards and Instructions

Chair: Tina Englehard, Institute of Quality and 

Control - IQC, Israel   ®Hall B©

About Responsibility, Society and Quality
T. Zilberg, ICSR, Israel Center for Social 

Responsibility, Israel

SA 8000:2008 The Standard for the People who 

Really Care
T. Engelhard, The Institute of Quality and Control 

- IQC, Israel

The Role of Social Responsibility in Sustainable 
Corporate Success
T. Chirosca, IQNet Association, Switzerland
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OECD Guidelines for International Projects
L. Zeiger, Ministry of Industry, Trade and Labor, 

Israel

 

±≥Æμ Seminar Cont’d: Inside EFQM ®Hall C©
See ±≤Æμ

±≥Æ∑ Seminar Cont’d: Creating a Culture of 

Accountability & Action   ®Hall A©
See ±≤Æ∑

±≥∫≥∞≠±¥∫≥∞  Lunch

±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞  Parallel Sessions

±¥Æ± Workshop: Dilemmas in Ethics – From 

Identification to the Correct Decision ®Hall B©
Moderators: Dr. Jonathan Menuhin, BDO Ziv Haft
Kobi Rosenberg, Shoham - Organizations, 
Managers, Learning, Israel

±¥Æ≥ Dilemmas in Reliability Engineering ®Hall 3©
Chair: Felix Barmoav, Motorola Israel

MIL-HDBK-217: A Favorite Target and its Actual 

Status

N. Bernstein, RelSafe, Israel

The TSCSTF Start-up Demonstration Procedure 
with Dependent Tests

A.E. Gera, ELTA Systems, Israel

Reduced Bias Factor Distribution to Reduce the 
Likelihood Estimate Bias of Small Sample Sizes

F. Barmoav, Motorola Israel

“Failure Rate Calculation” -  False or Truth?
O. Nakar, Israel Aerospace Industries, F. Barmoav, 
Motorola Israel

±¥Æ∑ Seminar: High Performance Health Care - 

Achieving and Sustaining Performance Excellence
Paula Friedman, Senior Vice President Strategic 
Development
Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive 

Officer, SSM Health Care, USA  ®Hall A©

What does it take to achieve high performance?  Is 
it talent identification? Persistence? Consistency of 
strategy development or implementation?  Or is it 
the tools we use to assess ourselves and improve 
across the entire organization?
Nearly two decades ago, SSM Health Care looked 
for a way to ensure consistent, positive outcomes 
throughout its large and complex organization. 
Continuous quality improvement (CQI) was hailed 
as a way to improve systems and processes. 
Several years later, the organization bolstered 
its improvement efforts by using the Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
performance excellence criteria. These tools have 
been mainstays in helping SSM make remarkable 
strides to improve care and service across 20 
hospitals and related businesses in 4 mid-Western 
states within the U.S. In 2002, SSM became the first 
health care system in the United States to earn 
the prestigious Baldrige Award and it continues to 
use the framework for performance excellence to 
sustain high performance.
In this session, Paula Friedman and Sr. Mary Jean 
Ryan, FSM will talk about the journey to excellence 
that SSM Health Care has pursued for nearly 
20 years and describe the use of the MBNQA 
performance excellence criteria as a means to 
evaluate and improve organizational effectiveness.  
The session includes a plain-language overview 
of the criteria and examples of application within 
SSM Health Care, a $3.6 billion, not-for-profit 
Catholic health care system.  Lessons learned from 
SSM Health Care’s 20+ hospitals will be shared 
with participants in an interactive exchange of 
ideas on how to improve across all aspects of an 
organization.  In a presentation filled with true 
stories, these presenters will illustrate what it 
takes to lead change and achieve organizational 
transformation. 
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±¥Æ∏ From AS9100 to the Airplane with Safety and 

Airworthiness    ®Hall H©
Chair: Tina Englehard, Institute of Quality and 
Control - IQC, Israel

Presented by: Pete Kucan, Director, PRI Registrar, 
USA
Ofer Halgoa, Institute of Quality and
Control – IQC, Israel

The AS-9100 standard Emphasis on Design 
Control, Process Control, Purchasing, Inspection & 
Testing and Control of Non-conformances, these 
are all areas that have the greatest impact on 
safety and reliability for aerospace products.
In this case studies we will review aircraft accidents 
that their cause of failure was determined by the 
NTSB as failures in the design, manufacturing or 
purchasing. We will discuss how relevant is full 
implementation of the AS9100 requirements to 
the cause of failure and how it could be prevented.

±∂∫≥∞≠±∂∫±μ  Coffee Break

±∂∫±μ≠±∑∫¥μ  Parallel Sessions

±μÆ± Dissection with Stake Holders and the Public 
– A Necessary Element of Corporate Responsibility

Chair: Liad Ortar, BeyondBusiness, Israel ®Hall B©

Public Discussion as a Necessary Element of 

Corporate Responsibility and Risk Management
L. Ortar, BeyondBusiness, Israel

How Corporations Manage their Discussion with 

Stake Holders

E. Cohen, BeyondBusiness, Israel

Discussion with Stake Holders in Maccabi Health 

Services

N. Friedman, Maccabi Health Services, Israel

Panel: Why are We Afraid to Talk?

Participants:
Shlomo Katz, Director, Northern Region, Ministry 
of Environmental Protection, Israel
Bilha Givon, Executive Director, Sustainable 
Development for the Negev, Israel
Dr. Azriel Philersdorf, Environmental Manager, 
Nesher Israel Cement Enterprizes, Israel

Audience Discussion

±μÆ≥ Examples in Reliability Engineering ®Hall 3©
Chair: Boris Zaets, RAMCRAFT, Israel

Reliability Model Prediction - Weibull Parameters 
Estimation with Heavy and Random Censored 
Data 
A. Halabi, HP Scitex, Israel

Failure Modes Effects and Criticality Analysis of 
Dormant Failures Results in Design Changes
L. Boim, Elbit Systems, Israel

New And Improved Board FMEcA Process

M. Valdman, ECI Telecom, Israel

±μÆ∑ Seminar Cont’d: Getting Better Faster ®Hall A©
See ±¥Æ∑

±μÆ∏ Seminar: Understanding and Managing 

Changes in the Aviation Industry  ®Hall H©
Chair: Shlomo Lichtenstein, Chair, Aerospace & 
Defense Industries Sector/ISQ, Israel
Presented by: Dr. Michael J. Dreikorn, President, 
The IPL Group, LLC, USA

This session is co-sponsored by the Aviation, Space 
& Defense division of ASQ, by The IPL Group, 
Institute for Quality and Control (Israel) the and 
Aviation, Space & Defense sector of ISQ. 
During the session, the pending and near term 
changes and challenges in the aviation industry 
requirements environment will be addressed.  
Dr. Michael J. Dreikorn will go into detail of the 
various requirements and discuss methods for 
effectively monitoring change and integrating 
change into organizational systems.  Additionally, 
the challenges of culture and leadership are a 
common thread throughout this seminar.
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∞≤∫∑∞≠∞≤∫∏∞ הרשמה

     ±∞∫∞∞≠∞∏∫≥∞
®ABC אולם© ±Æ± מושב פתיחה   

מנחה∫ ד¢ר יהודה לנדו¨ לנדו שירותי ניהול והנדסת 
איכות

ברכות∫
אסף נתיב¨ יו¢ר הכינוס

חיים קורנפלד¨ יו¢ר האיגוד הישראלי לאיכות
דני גולדשטיין¨ מנכ¢ל¨ מכון התקנים הישראלי

הענקת כתב הערכה של האיגוד הישראלי לאיכות   
למנכ¢ל¨ למר צßרלי שפר¨ לשעבר נשיא כרמל אולפינים 

וכיום המשנה למנכ¢ל בזן 

 הרצאות אורח∫

The EFQM Model of Excellence – A Body of 
Knowledge for ‘Sharing What Works’
 Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition
Schemes, EFQM, Belgium

The Baldrige Program:  Over Two Decades of 
Driving Performance Excellence    
 Prof. Joe Alexander, Chair, Board of Directors,
  Malcolm Baldrige National Quality Award Fo
undation, USA

Panel discussion:
 Moderator: Michael Nichols, Director of Process
Excellence, Charlotte School of Law, USA

Participants:
 Prof. Joe Alexander, Chair, Board of Directors,
 Malcolm Baldrige National Quality Award
Foundation, USA
 Dr. Zigmund Bluvband, Chairman, Israeli National
 Quality Award, Israel
 Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition
Schemes, EFQM, Belgium

הענקת תואר חבר כבוד של האיגוד הישראלי לאיכות 
לכבוד השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס¨ מבקר 

המדינה

∞∞∫∞±≠∞≤∫∞± הפסקת קפה ועוגה

∞≤∫∞±≠∞∞∫≥± מושבים מקבילים

±Æ≥ פאנל∫ אחריות לוקאלית של חברות
®B אולם© גלובליות    

מנחה∫ שוקי שטאובר¨ מחבר ספרי ניהול ועיתונאי

חברות שונות זו מזו בתרבותן הארגוניתÆ לתופעה 
זו משמעות מיוחדת בחברות רב לאומיות הפועלות 

בארצות שונות שיש ביניהן הבדלים תרבותיים 
מובהקיםÆ על≠כן חברות אלו צריכות לתמרן כל העת 

בין הרצון לבסס מדיניות גלובליות לבין הצורך בביצוע 
 Æהתאמות ברמה הלוקאלית

בפאנל תבחן הסוגייה בהקשר היישום הלוקאלי של 
Æמדיניות אחריות תאגידית במדינות שונות

משתתפים∫ 
רויטל ביתן¨ מנהלת אחריות תאגידית¨ אינטל
איילה מילר¨ מנהלת אחריות תאגידית¨ טבע

אמה שוצמן¨ מנהלת אחריות תאגידית¨ מוטורולה 
ישראל

ונציגים מחברות נוספות 

®C אולם© ≥Æ≥ תורת ניהול סיכונים   
יו¢ר∫ גדעון הדן¨ מסד האיכות ≠ מצוינות עסקית

ניהול סיכונים הוא תחום מתפתח התורם באופן 
משמעותי לביצועים העסקיים של הארגון ולהגנת 
האינטרסים החיוניים של הלקוחותÆ מסלול ¢ניהול 

סיכונים¢ בכנס זה מטפל בהיבטים השונים של ניהול 
סיכוניםÆ מושב זה פותח את המסלול ומתרכז בהיבטיים 

Æהתורתיים והתחיקתיים של ניהול סיכונים

 Developing a Strategic Technology and

Operational Risk Management (STORM) Concept

K. Vider, K.V.P Consulting, Israel

 Using Probabilistic Thinking to Manage Risk and

to Make Better Decisions
D. Strimling, DecisionAiding, Israel

ניהול סיכונים בניהול פרויקט
יÆ מרדכי

שיקולים אסטרטגיים בניהול סיכונים
גÆ הדן¨ מסד האיכות ≠ מצוינות עסקית
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≤Æ≥ סדנה∫ שימוש בכלים ליצירתיות ולחדשנות 
מנחים∫ יורם רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה 

ובביצועים
®H לאה יסעור¨ מאמנת אישית ועסקית            ©אולם

אנחנו נמצאים כיום בעידן שבו שם המשחק בעסקים 
הוא חדשנותÆ חדשנות בארגון יכולה להיות לא רק לגבי 
מוצרים¨ אלא גם בשיווק¨ בתהליכים ובניהולÆ יותר ויותר 
חברות בארץ ובעולם גילו בשנים האחרונות¨ כי לקוחות 
מצפים מהם לחידושים¨ למוצרים חדשניים¨  לשירותים 

ייחודייםÆ כשמדובר על יצירתיות בעסקים מדובר על 
יכולתך לעצב ולפתח רעיונות חדשיםÆ שימוש בכלים 
ליצירתיות וחדשנות המסייעים לחדשנות בארגונים 

ולהשגת התוצאות האסטרטגיות ומתן אפשרות למצב 
דינמי של שינוי¨ העצמת החשיבה היצירתית¨ הסתכלות 

מחוץ לקופסה ולעידוד חדשנות גם בתחומי תהליכי 
העבודה והצורה הניהוליתÆ הסדנה עוסקת במסר נושאים 

עיקריים ברמת ßטעימהÆß הנושאים שיוצגו הם פתרון 
 Mind© בעיות בצורה יצירתית¨ שימוש במיפוי המחשבה

Mapping® ככלי מסייע לניהול ולקבלת החלטות מאוזנת  

ושימוש במתודולוגיה של ∂ הכובעים ©דה בונו® לניהול 
Æנושאים שונים ע¢י מיקוד קבוצתי ואישי בתהליך מונחה

©אולם ≤® ¥Æ≥ שרשרת אספקה   

יו¢ר∫ שלמה ליכטנשטיין¨ יו¢ר מגזר AS&D באי¢א

ניהול איכותי של שרשרת האספקה הינו אחד 
מהמכשירים העיקריים לשיפור הפרמטרים התפעוליים 

 Æבארגון
ההרצאות במושב תתמקדנה בתהליכים הנהוגים 

בארגונים שונים¨ פתרונות מקומיים כמו גם הערכת 
Æיעילות הביצועים של שרשרת האספקה

משרשרת אספקה לרשת אספקה
דÆ פרי¨ איÆסיÆאיי טלקום

 Jobbers and Quality a Fact of Life in the Telecom

Industry

J. Mandel, Teledata Networks, Israel

שיפור שרשרת האספקה כמכשיר לשיפור תפעולי
דÆ פישר¨ אלביט מערכות

ניהול ומדידת ביצועים בשרשרת האספקה בארגון
יÆ רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה ובביצועים

®A אולם©   Design & Development I  ≤Æμ
 Chair: Elie Louzon, RAFAEL Advanced Defense

 Systems, Israel

 Structure Decision Making Based on Universal

Generating Functions for Refrigeration System
 I. Frenkel, L. Khvatskin, Sami Shamoon College of

 Engineering, A. Lisnianski,  Israel Electric Corp., Israel

 Posterior Probability Density Function in

Simulation Processes via Bayesian Approach
R. Paggi, A. Paggi, V. Bisti, S. Bianchi, G.L. Mariotti,

S. Buzzico, ItalConsul s.r.l, Italy

 Multiple Quality Improvement Systems and
 Management Tools: An Approach for Competitive
Advantage
 D. Job, Belgium, G. Falk, C. Barczyk, Purdue
University Calumet, USA

 Process Capability Concepts in Maintenance
Strategies
P. Lakshmikanthan, India

®J אולם ©              Global Quality Management ≤Æ∂ 
Chair: Danny Even-Chen, Philips Healthcare, Israel

Global Quality Management is a new practice that 
is challenging international businesses since the 
late 90’s. The challenge for senior management is 
to find a way how local and global quality systems 
can work together to support the business 
success. Presenters in this session will share 
expertise and new ideas about Global Quality 
Management.

Leading Quality Management in Global Organizations
M. Ekroni, Verint Systems, Israel

 Adapting Quality Management Models in Global
Organizations to Different National Cultures
R. Cohen, University of Haifa, Israel

שינויים עיקריים במודל ה≠EFQM שנת ∞±∞≥
יÆ שלג

™ מוגש ביוזמת נציבות שירות המדינה
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∑Æ≥ פאנל∫ קידום איכות ומצוינות בשירות הציבורי ™
מנחה∫ מאיר אהרונוב¨ סגן נציב שירות המדינה ©איכות 
  ®I אולם© ומצוינות®     

משתתפים∫
ד¢ר ©ניצב בדימוס® אלכסנדר איש≠שלום¨ מומחה 

למינהל¨ ביקורת ואתיקה
מוטי שפירא¨ מנכ¢ל להב¨ לשעבר ראש מטה 

הרפורמה במגזר הציבורי
דורון שוחט¨ מנהל הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות 

במגזר הציבורי ±±∞≥¨ לשעבר מנכ¢ל משרד ההסברה
פרופß שאול שאשא¨ לשעבר מנכ¢ל המרכז הרפואי 

לגליל המערבי ≠ נהריה
מיכל גולדשטיין¨ מנהלת האגף הבכיר למינהל 

מוניציפאלי¨ משרד הפנים
צבי רובוביץ¨ סמנכ¢ל וראש אגף¨ משרד הביטחון

©אולם ¥® ∏Æ≥ מגמות ירוקות   
יו¢ר∫ ד¢ר יוסי ענבר¨ מנכ¢ל¨ המשרד להגנת הסביבה

Cradle to Cradle (C2C)
 M. Braungart, EPEA International
Umweltforschung GmbH, Germany

חוק האריזות החדש
יÆ ענבר¨ המשרד להגנת הסביבה

האתגר הסביבתי כמוביל לצמיחת הפירמות והמשק 
הישראלי

יÆ  כהנא¨ אוניברסיטת תל≠אביב

Æπ≥ יישום כלים ושיטות לשיפור תפיסת איכות 
®μ אולם© הטיפול אצל המתרפאים   

יו¢ר∫ פרופß צבי פיירמן¨ המרכז הרפואי הלל יפה

 Our Quality Pump- Implementation of Nursing
 Quality Indicators' Scale and Quality Improvement
in Dialysis
 M. Khaskiya, D. Shuhandler, R. Wagner, R. Cohen,
M. Fish, I. Kagan, Rabin Medical Center, Israel

פיתוח מדדי איכות קליניים ככלי לקידום העשייה 
הסיעודית בחדרי ניתוח

יÆ לרמן¨ בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין≠כרם

בקרת איכות וניהול במכון גסטרואנטרולוגי הלל יפה ™
צÆ פיירמן¨ עÆ גזית¨ המרכז הרפואי הלל יפה

øהסכמה מדעת ≠ מה באמת היית רוצה לדעת
מÆ שילר¨ וÆ גנס¨ וÆ סבית¨ גÆ קאסם¨ רÆ רשף¨

בית החולים לגליל המערבי ≠ נהריה

∞∞∫≥±≠∞≤∫≤± מושבים מקבילים

±Æ≤ אחריות גלובלית של חברות ישראליות
®B אולם© יו¢ר∫ יואל ווייל¨ M&S ניהול וקיימות  

מספר הולך וגדל של חברות ישראליות מחזיקות 
סניפים גדולים¨ כולל מפעלי ייצור¨ מחוץ לישראל¨ 

ובפרט במדינות מתפתחות¨ בהן החקיקה¨ האכיפה 
והמודעות הציבורית לאחריות תאגידית הנן מוגבלות 

מאודÆ במושב יוצג הניסיון בקיום אחריות גלובלית של ≤ 
חברות ישראליות השייכות לענפים שונים¨ ע¢י המרצים 

הבאים∫
דניאלה פרוסקי≠שיאון¨ מנהלת אחריות תאגידית   ●

של קבוצת ¢שטראוס¢ ©מזון®
אהרן חורש¨ סמנכ¢ל לתפעול תחנות כוח של   ●

קבוצת ¢אורמת ¢ ©אנרגיה®
ענבל סינמן¨ מנהלת אחריות תאגידית של קבוצת   ●

¢נס¢ ©תוכנה®

 ®C אולם© ≥Æ≤ יישומי ניהול סיכונים ו  

יו¢ר∫  צבי בנימיני¨ אשד משאבי ניהול והנדסה

מושב זה ממשיך את מסלול ניהול סיכונים ומתמקד 
ביישומים שונים של התחוםÆ היישומים מפגינים את 

מיגוון הכלים והשיטות של ניהול סיכונים ≠ גילוי¨ הערכה 
ובקרת סיכוניםÆ תחומי היישומים מגוונים ≠ פיתוח¨ 

Æתיפעול וניהול

הערכת ומניעת סיכונים בכל הנוגע לאפשרות זיהומי 
GMO בעת ייצור זרעים קונבנציונליים

תÆ וקסלר¨ הזרע גßנטיקס

יישום מודל ה¢גבינה השוויצרית¢ בניתוח והבנת 
הגורמים להתרחשות האסון בתחנת הכוח 
®≤∞∞π ההידרואלקטרית בסיביר ©באוגוסט

רÆ ארקוש¨ קמ¢ג

ברית ßבטרם בעירß ≠ שילוב בין תחומי למניעת היפגעות 
ילדים במרחב העירוני∫ ניהול סיכונים¨ ניהול איכות וניהול 

בטיחות
צÆ בנימיני¨ אשד משאבי ניהול והנדסהÆ שÆ כסלו¨ בטרם
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≤Æ≤ המשך סדנה∫ שימוש בכלים ליצירתיות 
®H אולם© ולחדשנות    

≤Æ≥ ראה

©אולם 3® ¥Æ≤ מזון למחשבה   
IQC ≠ יו¢ר∫ טינה אנגלהרד¨ המכון לבקרה ואיכות

מושב ¢מזון למחשבה¢ נותן הזדמנות להציג נושאים 
Æמעניינים המשיקים למזון

במושב נציג נושא עכשוי∫  טביעת רגל פחמניתÆ חברת 
מהדרין תנופורט ליצוא מסמנת את תוצרתה בערך 

הפחמן הדו חמצני של כל מוצרי פרי ההדר ©עם לוגו 
טביעת הרגל®Æ נשמע על סביבה טעימה ≠ השפעות 

הסביבה על המזון וכן לתוכנית שיפור והעשרה בריאה 
  Æשל המזון המוגש בבתי החולים ושיפור השירות לחולים

טביעת הרגל הפחמנית ≠ בפרי הדר
 EcoFinance - Consulting & ¨שמואלי Æל

Responsibility Investments

°øסביבה טעימה
שÆ פיגנבוים¨ יועץ סביבתי עסקי

 Government Hospitals in Israel: Trends And
Innovations of Food Operations
E. Almog, Western Galilee Hospital - Nahariya, Israel

מצוינות גלובלית בתעשיות היין ושמן הזית
IQC ≠ גמסון¨ המכון לבקרה ואיכות Æר

®A אולם©   Design & Development II ≥Æμ
 Chair: Moshe Ekroni, Verint Systems, Israel

Design for Quality

S. Kleinman, A. Strassberg, HP Scitex Division, Israel

 Using Correlation/Regression Methods for
Definition of the Dimensional Parameters

Y.K. Kovarsky, Galtronics, Israel

 Statistical Analysis to Insure Quality and Data
 Integrity in the Demilitarization of Chemical
Weapons

J.B. Archer Jr., K.C. Wilson, Battelle, USA

Values, Principles and Practices
H. Glazer, Entinex, USA

®J אולם© ∂Æ≤ ניהול איכות גלובלי   
Philips Healthcare ¨יו¢ר∫ דני אבן≠חן

ניהול מערכות איכות גלובליות הינה פרקטיקה חדשה 
יחסית שהצורך בה נוצר עם הרחבת מושג הגלובליזציה 

בעשור האחרוןÆ המושב ידון בשיטות¨ רעיונות¨ יישומים 
ואתגרים של ניהול מערכת איכות בחברות גלובליות 

על≠ידי מנהלים ויועצים מארגונים שונים שעסקו בנושא 
Æחדשני זה

Made in China, איכות בסין

טÆ רשף¨ סין ≠ תרבות ועסקים

ניהול ידע בסביבה גלובלית
ROM Knowledgeware ¨סטון Æנ

ניהול האיכות כאשר הייצור או הרכש מתבצעים 
במדינות מתפתחות

יÆ טראו¨ יÆ בן אבא¨ הליוס סחר בינלאומי

®I אולם© ∑Æ≤ שירות     
יו¢ר∫ ד¢ר ©ניצב בדימוס® אלכסנדר איש≠שלום¨ מומחה 

למינהל¨ ביקורת ואתיקה

דינמיקה של שינוי במשרד לקליטת העלייה∫ תפיסת 
שירות לעולה ≠ תהליך מתמשך¨ מותאם¨ מתרחב 

ומשלב ™
בÆ ראובני גוניקמן¨ המשרד לקליטת העלייה

תהליך שיפור השירות במערכת בתי המשפט ™
שÆ לוי≠לביא¨ יÆ אמיתי¨ הנהלת בתי המשפט

 IQ of a County (Innovation & Quality Combined

to Upgrade Public Services)
B. Nachman, Management School, Center for 
Academic Studies in Management, Social Sciences 
and Humanities, Israel 

פיתוח כלים ישומיים במערכות איכות למימשק הקשר 
בין ספק≠לקוח במגזר החקלאי ™

יÆ רז¨ משרד החקלאות ופיתוח הכפר

©אולם 4® ∏Æ≤  בניה ירוקה    
יו¢ר∫ שרון ראובני¨ שר ייעוץ והדרכה

התקינה כמנוף לבנייה בת קיימא בישראל
הÆ עטרות¨ מכון התקנים הישראלי
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מגה בניינים והבניה ¢ירוקה¢
יÆ אולנדר¨ עמותה הישראלית לייזום בנייה ירוקה ובת 

קיימא

Indoor Air Pollution ≠ זיהום אוויר בחללים סגורים
שÆ ראובני¨ שר יעוץ והדרכה

øהתו הירוק בבניה ≠ איך מיישמים ומהי תרומתו לתעשיין
אלי כהן¨ תרמוקיר

Æπ≤ גישות חדשות לשיפור האיכות בשירותי הבריאות
©אולם 5®  יו¢ר∫ נעמי לבני¨ משרד הבריאות  

 
השפעת תוכנית התערבות המבוססת על צורכי ידע של 

נשים בסיכון גבוה ללידה מוקדמת¨ על רמות החרדה 
ועל סיפוק צורכי הידע

קÆ שפר¨ בÆ עובדיה¨ יÆ פדלון¨ מÆ גורן¨ יÆ רון שבת¨
תÆ גבאי¨ יÆ סלובודנסקי¨ מרכז רפואי הדסה

 Attitudes of Health Care Providers Toward Family
Presence while Treating Family Members
S. Gottesman, Hadassah Medical Center, Israel

 Pain Assessment and Intervention in Hospital
Wards - Adherence to Guidelines
 Y. Kerner, Y. Plakht, Soroka University Medical
Center, Israel

פרויקט הפחתת פגיעות אנשי צוות מתוקפנות מטופלים ™
שÆ הירשמן¨ חÆ קוסטיצקי¨ תÆ סבי¨ יÆ עטאמנה¨ המרכז 

לבריאות הנפש שער מנשה

∞≤∫≤±≠∞≤∫¥± ארוחת צהריים

∞≤∫¥±≠∞∞∫∂± מושבים מקבילים

±Æ¥ אחריות חברתית כחלק מתפיסת האיכות 
®B אולם© והמצוינות בארגון   
יו¢ר∫ יעקב לאור¨ שÆיÆא האיכות ≠ מערכות ניהול משולבות

במושב יציגו נציגי החברות כרמל אולפינים¨ קבוצת 
שטראוס וחברת רפאל את החשיבה¨ ההתלבטויות 

והשיטות בהן כל אחת מהן נקטה כדי לחבר בין 
הפעילויות למען האיכות והפעילויות למען יישום 

 Æאחריות חברתית

אחריות תאגידית כחלק מתפיסת האיכות
אÆ נתיב¨ כרמל אולפינים ≠ בזן

אחריות חברתית כחלק מתפיסת האיכות והמצוינות 
בקבוצת שטראוס

אÆ מלמד¨ קבוצת שטראוס

אחריות חברתית ברפאל ≠ מחזון למציאות
אÆ זוננשיין¨ יÆ לוי¨ רÆ ממן¨ רפאל ≠ מערכות לחימה 

מתקדמות

®A אולם©  Enterprise Risk Management (ERM)  ¥Æ≤
 Chair: Gideon Haddan, MASSAD Quality

Management - Business Excellence, Israel

Enterprise risk management (ERM) is a business 
disciple which includes the methods and 
processes used by organizations to manage 
risks and seize opportunities related to the 
achievement of their business goals. ERM provides 
a framework for risk management at all levels of 
business: strategy, finance, marketing, customer 
relations, technology, R&D, operations, project 
management, product and service delivery, 
operations, and more. ERM is a mandatory 
requirement in some industries, and a widespread 
customer requirement in others. The ISO 31000 
standard institutes the common practice for 
implementing ERM.

 New Approach to ERM in Light of the ISO 31000
Standard
A. Schwartz, Lawyer and Notary, Israel

 Enterprise Risk Management - Tool for Enhancing
Business Success
D. Goldner, RAFAEL Advanced Defense Systems, Israel

Enterprise Risk Assessment and Management
 S. Alexander, R.S. Hadavale, University of Louisville,
USA

≤Æ¥ אקלים בטיחות פרואקטיבי ≠ הלכה למעשה
יו¢ר∫ ד¢ר אביגדור זוננשייןÆ רפאל ≠ מערכות לחימה מתקדמות
®J אולם© 

כל עוד מה שמניע אותנו הם תאונות¨ תקלות¨ כשלים¨ 
נפגעים¨ נזקים¨ בזבוזים ואובדנים נתקשה עד מאוד 

לקיים ßאקלים פרואקטיבי מונע הלכה למעשהÆß זה לא 
שיש לנו אפשרות בחירה בין גישה ריאקטיבית≠תגובתית 

לבין גישה פרואקטיבית≠מקדימה¨ זה כי אין לנו ברירה 
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אלא לבחור באחרונהÆ שאם לא כן¨ נעסוק עד אחרית 
Øימינו במי נושא באחריות ≠¢מי אשם°¢¨ ועדות חקירה

בדיקה¨ בהסברים ותירוצים° המרצים במושב הינם 
מנהלים חלוצים מרפאל ©שנתיים®¨ נשר ©∑ שנים® ואסם 

נסטלה ©∂ שנים® שהפנימו זאת ומיישמים פרקטיקות 
מגוונות המושתתות על יסודות מדעיים¨ המחוללות 

ßאקלים פרואקטיבי מונע ≠ הלכה למעשהÆß המשתתף 
במושב יזכה לקבל ממקור ראשון מבט הוליסטי נדיר 

על תפיסת עולמם¨ עשייתם¨ השפעתם על עיצוב 
Æוהתהוות האקלים ותוצאה שקשה להתווכח עליה

מה בין ¢אפקט הפרפר¢ לאקלים בטיחות פרואקטיבי
צÆ בר≠דרור¨ פרו מיינד בר≠דרור

∑ השנים הטובות ≠ הגישה הפרואקטיבית בנשר
רÆ גילאון¨ נשר מפעלי מלט ישראליים

¢המודל הקפילארי¢ כמחולל אקלים בטיחות פרואקטיבי
יÆ כהן≠ארזי¨ רפאל ≠ מערכות לחימה מתקדמות

מנהיגות מעצבת ואמונה בדרך ≠ מחוללים מרכזיים 
ביישום אקלים בטיחות פרואקטיבי

אÆ פלג¨ אסם נסטלה בונזßור

פאנל המרצים עונה לשאלות הקהל

©אולם 3® ¥Æ¥ אריזות    
יו¢ר∫ ד¢ר אסתר סגל¨ הטכניון ≠ מכון טכנולוגי לישראל

נושא אריזות למזון ומוצרי צריכה שונים מקבל בשנים 
Æאחרונות התעניינות רבה

מה שהיה פעם פגםØקלקול של מזון מקבל היום זווית 
Æאחרת כאשר בוחנים את מקור האריזה ותכונותיו

הארכת חיי מדף והקפדה על איכות שרשרת האספקה¨  
Æמהווה תרומה חיובית לאיכות הסביבה

במושב האריזות ניתנת הזדמנות להיכרות עם  חוק 
האריזות המתהווה¨ ומה חדש בפיתוח האריזות 
החדשות והחכמות על ידי מרצים מהאקדמיה 

Æמהטכניון ושנקר® וכן מהתעשייה©

 Intelligent Packaging: Incorporation of Sensors
and Biosensors
 E. Segal, Technion - Israel Institute of Technology,
Israel

 Biobased and Biodegradable Polymers - the Future
of the Plastics Industry
 A. Dotan, Shenkar College of Engineering and
Design, Israel

אריזות

יÆ ערבות¨ צÆלÆפ ≠ קבוצת תדביק
חוק האריזות

גÆß פדרסן¨ המשרד להגנת הסביבה

®C אולם© Æμ¥ תכן ופיתוח    
יו¢ר∫ אלי לוזון¨ רפאל ≠ מערכות לחימה מתקדמות  

פיתוח תהליך יצור מסננים אופטיים עבור מערכת נידוף 
חדשה

אÆ שיינמן¨ רפאל ≠ מערכות לחימה מתקדמות

אישור תחמושות לשימוש בצה¢ל
סרן נÆ ברנע¨ צה¢ל ≠ חט¢ל

הכל בגלל בורג קטן ≠ ניתוח אופני כשל ברכיבים 
מתוברגים

רס¢ן יÆ וייס¨ צה¢ל ≠ חט¢ל

מודל לניהול איכות מוצרים באמצעות חומרה 
ואינטראקציה עם פגמים

רÆ רייכשטיין¨ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

∂Æ¥ סדנה∫ ניהול ומדידת יישום האסטרטגיה ע¢י 
טיפול בגורמים הקריטיים להצלחה האסטרטגית 

מנחים∫ ד¢ר שוש שגיא¨ מכון גאוס
יורם רביב¨ יÆ רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות ואסטרטגיה 

®H אולם© וביצועים     

המדידה בארגון חשובה מאד כי ≠ ¢מה שלא נמדד לא 
מנוהל ¢Æ בהרבה מאד מקרים אנו רואים כי התהליך  

האסטרטגי מסתיים עם גיבוש החזון¨ היעוד¨ הערכים 
והמטרות ומיד עם סיום גיבוש תוכנית שיווקית כל 

מנהל הולך לדרכו  ומיישם את מה שהוא מביןÆ ברוב 
הארגונים¨ עם סיום תהליך התכנון¨ הנחת היסוד היא 

שהיישום יתנהל כי מה שכתוב באסטרטגיה ברורÆ בפועל 
•∞π מהאסטרטגיות נכשלות¨ •μ∑ מיוזמות השיפור 

אינן מצליחות¨ הנהלות מקדישות כשעה בחודש בלבד 
בדיונים על האסטרטגיה ויישומה¨ •πμ מהעובדים אינם 

יודעים מה הקשר בין מה שהם עושים  לאסטרטגיה 
ובכ≠•≥π מהארגונים הביצועים אינם מנוהלים בצורה 

סדורהÆ חלק מהגורמים הקריטיים לחוסר ההצלחה הם∫ 
חוסר שותפות בתוך הארגון ©Collaboration® וחוסר 
 Æ®Alignment≠יישור של הארגון מול האסטרטגיה ©ה

בסדנה נראה איך מיישמים אסטרטגיה ע¢י מדידה 
נכונה ©כמותית ואיכותית® על מנת לתמוך ולבחון האם 
הגורמים הנמדדים משפיעים  על  ההצלחות שהארגון 

 Æרוצה ליצור



±μÆ±±Æ±∞  ¨È  ̆ ÌÂÈ

≥∞

®I אולם© ∑EFQM ¥Æ במגזר הציבורי ו ™   
יו¢ר∫ דורון שוחט¨ מנהל הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות 

במגזר הציבורי ±±∞≥¨ לשעבר מנכ¢ל משרד ההסברה

הטמעת עקרונות המערכת למצוינות ארגונית עפ¢י
ה≠EFQM בתפיסה הניהולית של המרכז הרפואי סורוקה 

 ®EFQM≠זוכה הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות עפ¢י ה©
≤∞∞π במגזר הציבורי ע¢ש רבין לשנת

מÆ שרף¨ המרכז הרפואי סורוקה

ניהול האיכות בבית המכס חיפה 
רÆ בר סיני¨ בית המכס ≠ חיפה

הטמעת EFQM במנהל ומשק במרכז לבריאות הנפש 
מזרע

נÆ אסולין¨ המרכז הרפואי לבריאות הנפש ע¢ש 
פליגלמן¨ מזרע

 EFQM≠הטמעת המערכת למצוינות ארגונית עפ¢י ה
ביחידת מאקרו≠כלכלה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

©מבדק רביעי®
סÆ פלג¨ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

©אולם 4® ∏Æ¥ צמצום טביעת הרגל הסביבתית 
יו¢ר∫ ד¢ר נצן איל¨ מכון התקנים הישראלי 

תהליך חישוב טביעת רגל פחמנית לחברה ישראלית 
Case Study -

דÆ רוזנבלט¨ שר ייעוץ והדרכה

הצד האפל של הנפט
אÆ אגרנט¨ שר ייעוץ והדרכה

μ∞∞∞± התקן החדש לניהול אנרגיה ≠ת¢י
נÆ איל¨ מכון התקנים הישראלי

ניצול פסולת קפה לייצור אנרגיה
עÆ שור¨ קבוצת שטראוס

Æπ¥ יישום מתודולוגיות ניהוליות לשיפור איכות 
©אולם 5® שירותי הבריאות    

יו¢ר∫  פרופß שאול שאשא¨ לשעבר מנכ¢ל המרכז 
הרפואי לגליל המערבי ≠ נהריה

מערכת איכות בבית ספר לסיעוד ככלי לשיפור איכות 
אחות תחילית ™

מÆ בן נתן¨ גÆ בונשטיין¨ ביה¢ס האקדמי לסיעוד ע¢ש פט 

מתיוס¨ מרכז הרפואי הלל יפה¨ בÆ סבו¨ יועצת
הטמעתה של תפיסת ניהול איכות חדשה במשרד 

הבריאות ™       
מÆ שורץ¨ נÆ לבני¨ משרד הבריאות

Safety Management: A CEO Point of View
 Y. Dlugacz, Krasnoff Quality Management Institute, USA

™ øהסמכה לאן
עÆ גזית¨ משרד הבריאות

∞∞∫∂±≠μ±∫∂± הפסקה

μ≠±∂∫±μ¥∫∑± מושבים מקבילים

±μÆ פאנל∫ אחריות סביבתית בתעשיות התהליכיות
®B אולם© מנחה∫ יואל ווייל¨ M&S ניהול וקיימות  

בתעשייה התהליכית קיימים סיכוני זיהום משמעותיים¨ 
ולכן הדאגה לאיכות הסביבה מהווה חלק חשוב ביותר 

מהאחריות התאגידיתÆ המושב יתנהל בצורת פאנל 
בו נציגים בכירים של חברות ישראליות מובילות יציגו 

וידונו ביניהם ועם הקהל¨ על היעדים והדרכים למימוש 
Æאחריותם הסביבתית

משתתפים∫
אשר גרינבאום¨ משנה למנכ¢ל¨ קבוצת כי¢ל

ד¢ר איתן זילביגר¨ מנכ¢ל¨ החברה לשירותי איכות הסביבה
ד¢ר עזריאל פילרסדורף¨ מנהל איכות הסביבה¨ נשר 

מפעלי מלט ישראליים
יוסי גולדשטיין¨ מנהל בטיחות ואקולוגיה¨ קבוצת מכתשים

®C אולם©  (BCM) ניהול המשכיות עסקית μÆ≤
BYON IT Solutions ¨יו¢ר∫ בוריס יניב

הצגת התקן הבינלאומי לניהול המשכיות עסקית ≠ 
ISO 25999:2008

אÆ רושט¨ מכון התקנים הישראלי

 ≤μπππ הבינלאומית לפי תקן BCM יישום מתודולוגיית
הלכה למעשה ≠ תאור פרויקט BCM מקיף בבנק לאומי

חÆ כפרי¨ בנק לאומי לישראל

תכנון וניהול תרגיל BCM אינטגרטיבי בארגון 
BYON IT Solutions ¨דמבינסקי Æד ,AIG ¨יציב Æע

ניהול מחזור חיים של מערך BCM ע¢ב פלטפורמה ייעודית
BYON IT Solutions ¨שפיר Æא
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®J אולם© ≤μÆ בטיחות    
יו¢ר∫ ד¢ר אמיר פרי¨ אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב

שיפור רמת הבטיחות בעבודה במעבדת תנאי סביבה 
באלאופ

וÆ קלימוביצקי¨ אלביט מערכות אלקטרו≠אופטיקה 
אלאופ

האם קיים קשר בין איכות לבטיחות וכיצד קשר זה בא 
 øלידי ביטוי במערכת לניהול בטיחות

אÆ פרי¨ אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב

שילוב גישת P5 בתהליך ¢מצויינות תפעולית¢ בשטראוס 
תוך שיפור התנהגויות ותרבות הבטיחות בארגון

דÆ רודנסקי¨ IE&P Group¨ גÆ מאור¨ קבוצת שטראוס

בטיחות ובריאות בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות∫ פרויקט 
חדש בייזום ובמימון קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי 

שÆ זמיר¨ המוסד לבטיחות ולגיהות

©אולם 3® ¥μÆ  איכות ומצוינות בקהילה  
יו¢ר∫ שחר בן≠נון¨ ייעוץ ניהול איכות ופיתוח עסקי

 Æ¢בחלק הראשון של המושב תוצג עמותת ¢עתידים
העמותה הוקמה על≠ידי משפחת סטף ורטהיים¨ 

ויעודה לתמוך ולאפשר לימודים אקדמאיים  לנוער 
מהפריפריהÆ נציג את עמותה ודרך פעולתה וכמו כן 

Æתציג בוגרת את הפרויקט
העמותה השנייה צÆאÆלÆהÆ¨ הינה עמותה כלל ארצית 

Æבנושא צוותי שיפור
במושב תוצג העמותה ודרכי פעולתה¨ וכמו≠כן יוצג צוות 

Æשיפור לדוגמה

הצגת עמותת ¢ידידי עתידים¢ ותוכנית עתידים 
לתעשייה ולמגזר העסקי¨ המשלבת סטודנטים 

מוכשרים להנדסה ומדעים מן הפריפריה בתעשייה 
אÆ יגודה¨ עמותת ¢ידידי עתידים¢

עתידים לתעשייה ≠ ¢איכות ומצוינות בקהילה¢
שÆ סרניי¨ המרכז הרפואי ע¢ש ברזילי¨ אשקלון

¢צÆאÆלÆהÆ¢ ≠ מיזם התנדבותי חדש להבראת החברה 
באמצעות צוותי שיפור

רÆ סטויצקי¨ צÆאÆלÆהÆ ≠ צוותי אזרחים לשיפור החברה

צוות שיפור חברתי מטעם צÆאÆלהÆ ≠ צוותי אזרחים 
לשיפור החברה בנושא∫ רמת התעסוקה הנמוכה של 

אנשים עם צרכים מיוחדים בחברות היי≠טק
רÆ סטויצקי¨ דÆ ולד¨ סÆ גוטרזון¨ אÆ בן יצחק קלוטש¨ 
אÆ צבר¨ וÆ רוטמן¨ יÆ הנלדסמן¨ נÆ מושקוביץ¨ אÆ צור¨ 

אÆ חולי¨ לÆ סרפוס¨ צÆאÆלÆהÆ ≠ צוותי אזרחים לשיפור 
החברה

®A אולם©     c6 Sigma & Lean    μÆμ
Chair: Oren Nakar, Israel Aerospace Industries, Israel

 Shallow Fresnel Lens Fabrication Using Grey Scale
 Lithography Made by High Energy Beam Sensitive
    Mask (HEBS) Technology and Reactive Ion Etching
 T. Nachmias, A. Ohayon , E. Louzon , RAFAEL
 Advanced Defense Systems, U. Levi, The Hebrew

University of Jerusalem, Israel

 Top Down Lean Culture Rollout in a Global

Organisation
G. Stephens, Philips Healthcare, Israel

Win with Monte-Carlo
A. Shacham, Philips Healthcare, Israel

∂μÆ המשך סדנה∫ ניהול ומדידת יישום האסטרטגיה 
ע¢י טיפול הגורמים הקריטיים להצלחה האסטרטגית 
®H אולם©      ¥Æ∂ ראה

®I אולם© ∑EFQM  μÆ במגזר הציבורי וו ™  
יו¢ר∫ מוטי שפירא¨ מנכ¢ל להב¨ לשעבר ראש מטה 

הרפורמה במגזר הציבורי

 EFQM≠הטמעת המערכת למצוינות ארגונית עפ¢י ה
בשירות המבחן לנוער במשרד הרווחה

רÆ ארזי שיף¨ משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 EFQM≠הטמעת המערכת למצוינות ארגונית עפ¢י ה
במחוז צפון במערכת בתי המשפט

דÆ זינתי¨ הנהלת בתי המשפט

יישום המערכת למצוינות ארגונית של ה≠EFQM במע¢מ 
נצרת

תÆ יעקובוביץ‘¨ רשות המיסים בישראל
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©אולם 4® ∏μÆ ניהול סביבתי ≠ הנסיון המצטבר 
יו¢ר∫ ד¢ר נצן איל¨ מכון התקנים הישראלי

מנהל הגנת הסביבה
סא¢ל אÆ פז¨ צה¢ל ≠ אט¢ל

øהאם עלי לצבוע את הספקים שלי בירוק
AudioCodes ¨גלעד Æי 

הטמעת תקן ±∞∞¥± ISO מערכת ניהול סביבתי בחיל 
האוויר ≠ הצלחת האפליקציה למערכת צבאית

סרן מÆ מורגנשטרן¨ צה¢ל ≠ חיל האוויר

μÆπ טכניקות לשיפור איכות ומצוינות בשירותי הבריאות
יו¢ר∫ ד¢ר שמואל הירשמן¨ המרכז לבריאות הנפש שער 

©אולם 5® מנשה     

מחלקה ∏ ≠ תופעת ¢הדלת המסתובבת¢ ≠ צוות שיפור 
™ DMAIC בגישת

חÆ פולק¨ סÆ עבאס¨ המרכז הרפואי לבריאות הנפש 
ע¢ש פליגלמן¨ מזרע

הטמעה של איכות ומצוינות ארגונית באגף המעבדות 
בביה¢ח זיו בצפת ™

עÆ מוסא¨ מÆ צוקר¨ נÆ חדיד¨ מרכז רפואי זיו צפת¨
דÆ פרל¨ יועץ

שימוש בטכנולוגיות מידע רפואיות במסגרת פריסת 
בית חולים השדה של חיל הרפואה של צה¢ל בהאיטי

סא¢ל גÆ לוי¨ צה¢ל ≠ אט¢ל

 Specifically Tailored Medications - Implementation
 of Unit Dose Medication System in the Internal

    Medicine Department in the Hillel Yaffe Medical

      Center, Israel ™
 E. Schwartzberg, K. Amarney, Y. Eli, A. Ben-Moshe,
M. Oren, Hillel Yaffe Medical Center, Israel

∞≤∫π± יציאה לארוחת ערב חגיגית
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∞≤∫∑∞≠∞≤∫∏∞ הרשמה

   ±∞∫∞∞ ≠∞∏∫≥∞
®ABC אולם© ±Æ∂ מושב מליאה  

מנחה∫ ד¢ר יהודה לנדו¨ לנדו שירותי ניהול והנדסת 
איכות

ברכות∫
אסף נתיב¨ יו¢ר הכינוס

חיים קורנפלד¨ יו¢ר האיגוד הישראלי לאיכות

הרצאות אורח∫
איכות ומצוינות של התעשייה הביטחונית בישראל
אופיר שהם¨ ראש מפא¢ת ©מינהל מחקר¨ פיתוח 

אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון® 
וחבר פורום המטה הכללי

There’s more than “I” in Innovation
 Michael Stanleigh, CEO, Business Improvement
Architects, Canada

International Greetings:
Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition 
Schemes, EFQM, Belgium
Michael Nichols, Director of Process Excellence, 
Charlotte School of Law, USA

הענקת תארי כבוד של האיגוד הישראלי לאיכות∫
זיוה פתיר¨ מפעל חיים

מייקל ניקולס¨ עמית האיגוד
יעקב לאור¨ כתב הערכה
איתן שרון¨ עמית האיגוד

∞∞∫∞±≠∞≤∫∞± הפסקת קפה ועוגה

∞≤∫∞±≠∞∞∫≥± מושבים מקבילים

±Æ∑ פאנל∫ ממעורבות קהילתית לאחריות תאגידית
מנחה∫ שוקי שטאובר¨ מחבר ספרי ניהול ועיתונאי

®B אולם©      
העולם התאגידי חווה בעשור האחרון שינוי מיוחד 

≠ מעבר מתרומה פילנתרופית חד≠פעמית או תרומה 
לקהילה לאורך זמן¨ לטיפול והשקעה במארג היחסים 

עם כלל מחזיקי העניין של הארגוןÆ זאת¨ לא רק 
כפעילות אקראית אלא כחלק ממדיניותו הכוללת של 

הארגון¨ ובכלל זה קביעת יעדים וגיבוש דרכי ניהול 
 Æומערכות מדידה לבחינת אפקטיביות הניהול

במסגרת המושב יבחנו הסיבות לשינוי והתהליכים 
שחוו חברות בישראל בדרך לאימוצם של תפיסות של 

 Æאחריות תאגידית

משתתפים∫ 
עברי ורבין¨ Good Vision, יועצים לאחריות תאגידית 

ד¢ר אביגדור זוננשיין¨ רפאל ≠ מערכות לחימה 
מתקדמות

ורד רז¨ מנהלת אחריות תאגידית¨ קבוצת פישמן
ונציגים מחברות נוספות

 Information Security – The Different   ∑Æ≤
©אולם 5®     Perspective

Chair: Dani Ilan, Standards Institution of Israel

Information security is usually perceived as a 
highly complicated technical area which requires a 
high degree of professional specialization.
In the interface between the security and reality 
there are a several, not commonly known 
aspects which relate to the regulative factors of 
information security.
This panels aims to shed some lights on these 
hidden factors which are strongly interlaced with 
the information security systems.

Regulation and Privacy Aspects as Reflected by 
Legislation and Standardization
A. Ashkenazi. Ministry of justice, Israel

Challenges in Determination of Information 
Security Standards
B. Dolev, eVision, Israel

The Benefits of ISO 27001 Standard for the 
Business Community: Field View
S. Price, Standards Institution of Israel

Moving the Cloud into an Azure Sky – A Security 
View
A. Fuchsberger, Microsoft

≤Æ∑ הגורמים למצוינות הארגונית מדידתם וניהולם
יו¢ר∫ יורם רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה 

®I אולם© ובביצועים    

במסלול של מצוינות אישית וארגונית נבחן נושא 
שמדובר רבות בארגונים ובשיטות של התייעלות ועבודה 

אפקטיביתÆ האם המצוינות היא מטרה או אמצעיø מה 
משיגים בעזרת מצוינותø כיצד יש קשר בין המצוינות לבין 

øההישגים האישים והאסטרטגיים של ארגונים ואנשים
המושב יסקור זוויות שונות של על מצוינות בארגונים 

שוניםÆ בכל הרצאה נשמע על תפיסת המצוינות 
ממחקרים על גורמים למצוינות דרך שימוש  

במתודולוגיה ארגונית בצבאÆ בהרצאה השלישית 
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תוצג ההגעה למצוינות בעולם רווי טכנולוגיות  ונסכם  
בהרצאה על ניסיונו של מנהל בחברות רב לאומיות על 

תפיסות מתודולוגיות ובניית תרבות ניהולית תומכת 
Æמצוינות אישית וארגונית

גורמי ההצלחה הקריטיים של ארגונים עם ביצועים 
מצטיינים

יÆ רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה ובביצועים

מתודולוגיה ארגונית כמנוף לשיפור
רס¢ן מÆ אגמון¨ צה¢ל ≠ חט¢ל

הנעה למצוינות בעולם שטוח רווי טכנולוגיות
יÆ גולן¨ אלביט מערכות אלקטרו≠אופטיקה אלאופ

BSC יישום מוצלח של האסטרטגיה על≠ידי מתודולוגיית
דÆ בונדי¨ מנכ¢ל של חברות שונות לשעבר

®C אולם© ¥Æ∑ תחקיר תאונה אווירית  
®±ππ±© יו¢ר∫ גדעון רוט¨ כבירן

מרצה∫ יצחק רז¨ החוקר הראשי¨ משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים

®H אולם© Æμ∑  ניהול ו    

יישום תקן איכות חיל האוויר ¢מקצה לקצה¢ בראיית  
EFQM

אל¢מ הÆ להב¨ מÆ בסיס¨ צה¢ל ≠ חיל האוויר¨ מÆ דב¨ 
המרכז ללימודים אקדמיים¨ אור יהודה

ניהול לאיכות ואיכות בניהול
אל¢מ רÆ כהן¨ רמ¢ח תואר¨ צה¢ל ≠ אט¢ל

עמדות כלפי שירותי ממשל בישראל ≠ מתוך הסקר 
החברתי ∑∞∞≥ ™

נÆ דוברין¨ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

©אולם 4® ∂Æ∑ איכות ואקדמיה    
יו¢ר∫ ד¢ר תמר גדריך¨ המכללה האקדמית להנדסה 

אורט בראודה

במושב זה נדון בגשר שבין איכות לאקדמיהÆ האם 
ללכת בעקבות המגמה הגלובלית ולאפשר פיקוח על 

 øההשכלה הגבוהה או  לאמץ את גישת השוק החופשי
בהמשך נשמע על תפיסת האיכות של מוסדות 

אקדמיים שונים בישראל והפעילויות המתבצעות על ידן 
Æלהשגת שיפור באיכות וקידום המצוינות

הקשר בין מנגנוני רגולציה לאיכות בהשכלה הגבוהה 
≠ על חקיקה¨ מדיניות¨ כוחות שוק ואיכות ≠ במערכת 

האקדמית בישראל
נÆ דוידוביץ¨ המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה זוכת הפרס 
הלאומי לאיכות ומצוינות לשנת π∞∞≥ במסלול החינוך ™   

תÆ גדריך¨ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תהליך הערכת איכות שנתית לחברי הסגל במכללת 
אורט בראודה∫ יעדים¨ מבנה ותוצאות ראשוניות

אÆ הפטר¨ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

אינטגרציה של אידיאולוגיה¨ תיאוריה וגישה מעשית 
לקידום מצוינות במערכת מורכבת ≠ גישת מכון טכנולוגי 

חולון
  H.I.T. ≠ פלג¨ מכון טכנולוגי חולון Æד

®A אולם©    øאיזה ידע אני צריך ∑Æ∑
יו¢ר∫ ליאת מילוא¨ מילוא מיקסום יכולות

אנו נדרשים לקבל אלפי החלטות ביום¨ 
מספר שלבים הובילו אתכם להחלטה להיכנס למושב 

øכיצד החלטתם שמדובר בצעד נכון Æזה
אנשים יודעים לרוב מה מטרותיהם ©עסקיותØאישיות® 
ולאן הם שואפים להגיע¨ אך בעידן מאגרי הידע¨ כמות 
המידע עצומה כ¢כ שלעיתים קשה להגדיר מה דרוש 

Æלנו למשוואת ההצלחה
תחום האיכות ניחן במתודולוגיות רבות האמונות על 

Æניהול המידע¨ הידע וההצלחות הארגוניות
חשוב מאוד לנתב ידע זה בדרך הנכונה ביותר לשיפור 

Æמתמיד והצלחה
במושב זה ננסה לשים אור על הידע אותו אנו צריכים 

כדי לקבל החלטה נכונה וכיצד לאתר אותו¨ האם נתונים 
הם שם המשחקø האם ישנן דרכים נוספות לקבלת 

החלטות ø איזה ידע חשוב לשם כך וכיצד הופכים אותו 
øוכיצד נהלי העבודה קשורים לכל זה øלנחלת הכלל

בסוף המושב יתנסו המשתתפים בתרגיל אישי בתחום 
קבלת ההחלטות אותו יוכלו ליישם אח¢כ בחיי היום יום 

Æובמקום עבודתם

השפעות ה≠WEB2.0 על דפוסי צריכת הידע
ROM Knowledgeware ¨לוי Æמ

øכיצד נהפוך למומחים בקבלת החלטות
דÆ פלייסיג¨ פסיכולוגיה קוגניטיבית

נהלים והידע המסתתר
לÆ מילוא¨ מילוא מקסום יכולות
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 The Role of Attention in the Productivity of
 Knowledge Workers in an Information-Overloaded
Environment
 A. Rozenberg, IDF, S. Rafaeli, University of Haifa
Israel

®J אולם©     Medical Devices  ∑Æ∏
Chair: Danny Even-Chen, Philips Healthcare, Israel

Medical Device industry requires being in 
compliance to very many local and global 
requirements. These requirements are changing 
very often. The challenge of the Quality and 
Regulatory leaders is to follow and to be most 
updated. This session will focus on trends and new 
attitudes in the MD Q&R area.

Risk Management Standard 14971: 2007
B.C. Craner, ASQ Biomedical Division, USA

 Hurry Up and Wait? How the Food and Drug
 Administration's Potential Changes to the 510(k)
 Premarket Notification Process and Other Trends
May Affect Medical Device Application Review
A. Minsk, Arnall Golden Gregory LLP, USA

 Ambiguous Directions in the Medical Devices Risk
Management
S. Loznen, Israel Testing Laboratories, Israel

©אולם 3® Æπ∑ איכות ומצוינות בניהול פרויקטים 

OK Management Consulting ¨יו¢ר∫ אורנה קמין

ניהול פרויקטים איכותי הוא מרכיב קריטי בהצלחת 
הפעילות העסקית של ארגוניםÆ אחוז גדול של 
פרויקטים  מסתיים באי עמידה באחד או יותר 

מהפרמטרים∫ ביצועים¨ עלות¨ או לו¢זÆ המציאות 
העסקית בה נמצאים ארגונים כיום מחייבת פיתוח 

פרויקטים בזמני סבב קצרים¨ במשאבים פחותים¨ יחד 
עם עליית הדרישות והצרכים של הלקוחותÆ בתנאים 
אלה¨ האתגר הוא לספק את התוצרת באיכות גבוהה 
ביותרÆ המושב יתמקד בגיוס שיטות מוכחות מתחום 

Æהאיכות שיכולות לסייע להצלחת ניהול פרויקטים

Quality: Trapped in the Trade-Off Triangle - Or 
- How Schedule Management Best Practices 
Improves Product Quality?
M. Dery Samana, RSA, The Security Division of 
EMC, Israel

Systematic Project Management Combined with 
Best Practices from the Quality Discipline, Will 
Provide Very High Benefits
A. Markman, BDA Projects, Israel

Excellence in Project Management Based on EFQM
D. Perl, Shefer, A. Zonnenshain, Z. Glikman, RAFAEL 
Advanced Defense Systems, Israel

Optimization of Resource Allocation
A. Katz, M-BIOS, Israel

∞∞∫≥±≠∞≤∫≤± מושבים מקביליּם

±Æ∏ יישום והטמעה של אחריות תאגידית בשרשרת 
®B אולם© האספקה    

יו¢ר∫ יעקב לאור¨ שÆיÆא האיכות ≠ מערכות ניהול משולבות

במושב הזה יוצגו פתרונות מעשיים של יישום והטמעה 
של אחריות חברתית בשרשרת האספקה בתעשיות 

שונות ומגוונות¨ כגון תעשיות ביטחוניות¨ תעשיית 
Æßיהלומים¨ המגזר העסקי וכד

אחריות חברתית בשרשרת האספקה ≠ אתגר אמיתי
אÆ זוננשיין¨ אÆ שטייר¨ רפאל ≠ מערכות לחימה 

מתקדמות¨ יÆ לאור¨ שÆיÆא האיכות ≠ מערכות ניהול 
משולבות

ניהול שרשרת אספקה מקיימת
אÆ בלאו¨ BDO זיו האפט

יישום והטמעת אחריות חברתית בשרשרת האספקה 
בתעשיית היהלומים

יÆ לאור¨ שÆיÆא האיכות ≠ מערכות ניהול משולבות

 From Security to Organizational Resilience ∏Æ≤
©אולם 5®   Management - The Evolution
Chair: Isaac Akerman, Standards Institution of Israel

In light of major world calamities that have 
occurred during the last decade, governments 
realized the extent of the risk of having a major 
portion of their countries critical infrastructure 
is maintained by the private sector. In order 
to minimize this risk, a change had to be 
implemented that should bring a culture change 
in the way organizations manage their operation. 
The realization is that impassiveness should 
be replaced with awareness and preparedness 
which is also a needed investment in assuring the 
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economic projection of an organization.
This session will introduce the status of the 
evolution of the Security Management System 
approach which started half a decade ago as 
a concept dealing with Security Management 
that mainly address the risk of terrorism and has 
expanded to cover all man induced (intentional 
and non-intentional) and natural incidents and 
has evolved to all aspects of the operations of an 
organization and of the communities.
This session will bring together experts involved 
in developing organizational resilience standards, 
from Israel and abroad, to present their concepts 
and the challenges to which they must content 
with and the status of their work.
M. Siegel, USA will present the work being done 
by ASIS international and its impact globally and a 
briefing on the DHS private sector regulations.
Dr. Dan Lando, Israel, will present the evolution 
of the Israeli standard – SI 24001, Security and 
continuity management and its adaptation to the 
unique Israel security environment.
Mr. Yehiel Kuperstien, Israel, whom is a consultant 
to many organizations, will speak about the 
preparedness of organizations and the way to 
assess their preparedness.
Dr. Stefan Tangen, Sweden, The secretariat of
ISO TC 223 - Societal Security will discuss the 
challenge of developing organizational awareness 
and preparedness management standard and to 
where the global standardization is headed.

≤Æ∏ טיפוח ההון האנושי והתרבות הארגונית כגורמי 
®I אולם© מפתח למצוינות ארגונית   

יו¢ר∫ ד¢ר גדי רביד¨ המכללה האקדמית נתניה

תפקיד מערך מש¢א בארגון הוא קריטי להצלחה 
האסטרטגיתÆ ברוב הארגונים המשאב האנושי הוא בעל 

חשיבות רבה ותרומתו צריכה לבוא לידי ביטוי בדברים 
הקשורים ליכולת היישום של האסטרטגיה בנושאים 
 Æכגון∫ מקצועיות¨ פיתוח יכולות¨ תרבות ארגונית ועוד
במושב זה נציג יישום של חברה גדולה שבמסגרתו 

נראה את התפקיד שמערך מש¢א נוטל על עצמו וכיצד 
הדברים משפיעים על השותפות שבין מש¢א¨ ההנהלה 

והמנכ¢ל וכן נלמד את הקשר אל התוצאות העסקיות 
Æוהאסטרטגיות

ערכים ומנהיגות אישית כגורמי מפתח למצוינות בניהול 
איכות

מÆ עקרוני¨ ורינט מערכות

ששה נדבכים הנדרשים לשיפור מתמיד
רÆ הוברמן¨ ייעוץ לאיכות

היכול לגור זאב עם כבשø הטיפול בקונפליקט המובנה 
בין היעילות והאפקטיביות בניהול השירות ואיכותו

מÆ דוידוב¨ המרכז האקדמי כרמל

טיפוח ההון האנושי בארגון כמפתח למצוינות
שם המרצה יפורסם בהמשך

©אולם 3®    Drug Quality  ∏Æ¥
 Chair: Dr. Orna Dreazen,  Nextar - Chempharma

Solutions, Israel

Quality of medicinal products is defined mainly 
by the safety and efficacy of the product. Due 
to the complexity of the issues and the trend of 
counterfeit in the world the financial burden on 
the pharmaceutical industry is increased. This 
session will be devoted to the challenges and 
goals of the pharmaceutical industry on one hand 
and the regulators on the other hand.

  Quality – The Counterfeit Drug Issue – The Israeli

Experience & Safety ™
M. Arieli , E. Marom, Ministry Of Health, Israel

 (Some) Legal and Regulatory Issues to Consider
Relating to Quality Agreements
A. Minsk, Arnall Golden Gregory LLP, USA

 A Fuzzy Multi-Criteria Ranking of Drugs-Relevant
of Business Quality of Pharmaceutical Companies
D. Tadic, D. Milovanovic, University of Kragujevac, 
P. Popovic, Institute of Nuclear Science Vinca,
Serbia

 Periodical Quality Reviews in the Pharmaceutical
Industry
B. Magenheim, R. Pukin, Perrigo Israel 
Pharmaceuticals (PIP), Israel

®H אולם©    Management II  ∏Æμ
Chair: Dov Peri, ECI Telecom, Israel

Process Leadership through Process Management
Opportunities and Approach
M. Nichols, Charlotte School of Law, USA

 Quality Management Implementation in the
 French Public Services: Evaluation and
Perspectives
 G. Barouch, Bordeaux Mananagement School,
France



≥∑

±∂Æ±±Æ±∞ ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

There is Nothing New Under the Sun
Y. Adler, Moscow Institute of Steel and Alloys, Russia

 IT Support to Business Integration of Transport
 Services and Vehicle Maintenance at an
Autotransport Enterprise
 G. Ivanovic, S. Mirkovic, P. Mojovic, University of
Belgrade, Serbia

©אולם 4® ∂Æ∏ הערכת איכות בהשכלה הגבוהה 
יו¢ר∫ חיים קורנפלד¨ קמ¢ג

במושב זה תוצג המערכת שהקימה המועצה להשכלה 
גבוהה ©מל¢ג® להערכת איכותÆ תהליך הערכת האיכות 

מבוסס על תהליך ההערכה העצמית שמבצעות 
המחלקות השונות במוסדות האקדמיים בישראל 

ובשלב הבא הערכה חיצונית על ידי ועדות מעריכות 
בינלאומיותÆ במושב נשמע כיצד השפיעØישפיע תהליך 

הערכת איכות עצמית על המחלקה המוערכת ועל 
הנעשה במוסד וכן נשמע ממקור ראשון על פעילות 

 Æהוועדות המעריכות הבינלאומיות

מערכת להערכת איכות והבטחתה במל¢ג
נÆ פינגר¨ המועצה להשכלה גבוהה

Experiencing the Evaluation Process of Higher 
Education – The View from the Technion's 
Chemical Engineering Department
Y. Cohen, Technion – Israel Institute of Technology, 
Israel

 Program Evaluation: A Committee Member’s
Perspective
A. Henik, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

פאנל בשיתוף הקהל

∑Æ∏ ניהול ידע וניהול סיכונים והממשקים ההדדיים 
®A אולם© ביניהם     

BYON IT Solutions ¨יו¢ר∫ דורית כספי

ניהול ידע וניהול סיכונים הינן שתי דיסציפלינות בעלות 
נקודות חיתוך רבותÆ אחת מנקודת החיתוך הינה 

העובדה שהיעדר ניהול ידע הופך להיות גורם סיכון 
קריטי לביצועי הארגוןÆ היעדר ידע זמין¨ היעדר שיתוף 

בידע ואף אובדן ידע או בריחת ידע מן הארגון¨ מכשילים 
את הארגון וגורמים לפגיעה קשה בכל מדדיו∫ עמידה 
בדרישות איכות¨ מתן שירות¨ קיום תהליכים יעילים או 

 Æהתמודדות עם זמני אספקה תחרותיים
ארגונים הופכים להיות מודעים למציאות זו ומאמצים 

כלים שונים על מנת להתמודד עם סיכונים אלה 
 Æוהשלכותיהם

במושב זה נחשף לארגונים ממגזרים שונים ונתאר 
 Æאת האתגרים כמו גם את הפתרונות שיושמו בהם

מקרי הבוחן שנציג¨ ימחישו את הבעייתיות והקריטיות 
של היעדר ניהול ידע במסגרת תהליכים ופרויקטים 

ארגוניים ואת המחיר אשר ארגונים משלמים כתוצאה 
מאי הכללתו של ניהול ידע בניהול מכלול הסיכונים 
בפעילויותיהםÆ הפתרונות שיוצגו ימחישו את דרכי 

מניעה וטיפול בסיכוני הידע הן כחלק ממתודולוגיית 
Æניהול סיכונים והן בשיטות של ניהול ידע

המשכיות הידע ©Knowledge Continuity® לצורך 
השגת יעדי היחידה הארגונית

אÆ קדם¨ התעשייה האווירית לישראל

סיכוני יעילות ואיכות כתוצאה מהיעדר ניהול ידע ≠ 
תיאור מקרה במשרד ממשלתי

BYON IT Solutions ¨כספי Æד

הידע וסיכונים בניהול משא ומתן
,A.L.D. Advanced Logistics Development ¨חסון Æמ

אÆ שיש¨ המכון הישראלי לנוטריפונקטורה

ניהול ידע באגף הבינוי  במשרד הביטחון ™
אÆ רביב¨ משרד הביטחון

®J אולם© ∏Æ∏ ציוד רפואי    
Philips Healthcare ¨יו¢ר∫ דני אבן≠חן

תעשיית ציוד רפואי מאופיינת בדרישות איכות ורגולציה 
 Æמורכבות הדורשות ידע נרחב המשתנה לעיתים קרובות

המושב יסקור חידושים בנושאי רגולציה גלובליים וכן 
יציג גישות חדשות לתיכון לבטיחות בתהליכי פיתוח 

Æובקרת יצור בתחום מכשור רפואי
 

החבות המשפטית ככלי עבודה בתפקידו של הרגולטור
שÆ גל≠רום גלברט¨ הÆמÆדע יעוץ ופיתוח

 Integrated Software Solutions for Managing a
Medical Device Quality System
G. Shtepel, Consultant, Israel

מתודולוגיה של הערכה ובחירת ספקים עבור יצור ציוד 
רפואי ≠ מודל של חברה גלובלית
Philips Healthcare ¨בן יעקב Æא
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 Quality Improvements and Supplier Capability
 Process in Critical Manufactured Parts – Medical
Device Company
S. Levav, Orex Computed Radiography, Israel

Æπ∏ סמינר∫ תרבויות לאומיות ותרבות האיכות
 A.L.D. Advanced Logistics ¨ד¢ר זיגמונד בלובבנד

 ®C אולם©     Development

 

בסמינר ד¢ר זיגמונד בלובבנד מנתח את התרבות 
העולמית מזוויות שונות ≠ הגדרות כלליות ובחינת 

מרכיביה∫ מוסדות¨ שפות¨ דת¨ ערכים¨ אמונות¨ 
Æהיסטוריה¨ אומנויות וסגנונות חיים

ד¢ר בלובבנד משווה את המדדים של תרבות לאומית 
במדינות שונות ומלווה את הניתוח הזה בדוגמאות 
ציוריות המסבירות את המשותף והשונה בתרבויות 

Æהעולם
ד¢ר בלובבנד מראה כי תרבות ארגונית ותרבות 

תעסוקתית הן נגזרות של תרבויות לאומיות וכך הוא 
קושר בין סוגי התרבות האלה בעזרת דוגמאות חיות 

Æואור≠קוליות
בחלק השני של הסמינר מדבר ד¢ר בלובבנד על 
השוואת ההיבטים של תרבות האיכות הארגונית 

ומקשט את דבריו בדוגמאות שמצא וØאו בנה במהלך 
Æהכנת החומר

∞≤∫≤±≠∞≤∫¥± ארוחת צהריים

∞≤∫¥±≠∞∞∫∂± מושבים מקבילים

®B אולם© ±πÆ  אחריות סביבתית כהתייעלות  
יו¢ר∫ ענת מוסנקו¨ מעלה ≠ עסקים מנהיגים אחריות 

חברתית

ההתפתחויות בשנים האחרונות הביאו לכך שלא ניתן 
 Æלהפריד בין הנושאים הסביבתיים לנושאים הכלכליים

אין כמעט יום שנושא סביבתי לא מופיע בעיתונות 
 Æהכלכלית ונקשר לרוב להתייעלות וחסכון

לניהול האחריות הסביבתית בפירמה יתרונות רבים¨ 
עסקיים¨ כלכליים¨ חברתיים ושיווקייםÆ הטמעת אחריות 

סביבתית בעסקים נתפסת כיום ככדאית וכלכלית¨ הן 
בעקבות התייעלות וחסכון והן בעקבות כניסה לשווקים 

חדשים¨ פיתוח מוצרים בעלי השפעות סביבתיות 
נמוכות יותר¨ בידול מסחרי וכיו¢בÆ בנוסף¨ ניתן למנות 

את היתרונות הגלומים בהטמעת יתר תחומי האחריות 
התאגידית וביניהם הימנעות מסיכונים¨ הכנה טובה 

יותר לרגולציה¨ אטרקטיביות פיננסית¨ חיזוק קשרים 
עם מחזיקי עניין וכיו¢בÆ גם ציפיות הצרכנים בעולם 

משתנותÆ הצרכנים מבקשים מחברות לקחת אחריות 
על נושאים סביבתיים¨ ומחקרים שונים מראים שלאופן 

ניהול הנושא בחברות יש משקל בבחירת הקנייה של 
הצרכןÆ  בישראל¨ מתחילה להתגבש מודעות צרכנית 

שתקבל ביטוי בעלייה בדרישות צרכנים ללקיחת 
אחריות בנושאים אלה¨ אין ספק שחברות ישראליות 

Æיגיבו בהתאם

אחריות סביבתית כהתייעלות
עÆ מוסנקו¨ מעלה ≠ עסקים מנהיגים אחריות חברתית

עיקרי החלטת ממשלה ∑μ∞± ≠ ¢ממשלה ירוקה¢ ≠ ייעול 
התפעול של משרדי ממשלה

גÆ כהן¨ המשרד להגנת הסביבה

תכן בר≠קיימא ©Sustainable Design® של מוצרים 
ותהליכים

עÆ גל¨ מסד האיכות ≠ מצוינות עיסקית

הובלת שינוי ירוק בארגונים
יÆ מנוחין¨ BDO זיו האפט¨ קÆ רוזנברג¨ שהם ≠ ארגונים¨ 

מנהלים¨ למידה

©אולם 3® ≥πÆ  מבדקי איכות   
יו¢ר∫ שחר בן≠נון¨ ייעוץ ניהול איכות ופיתוח עסקי

Æמבדק איכות הוא כלי ניהולי ממדרגה ראשונה
בשני המושבים אנו מציגים היבטים ואמצעים להפקת 

Æתועלת מרבית  מהמבדק
במושב זה נראה איך המבדק משמש  כמנוף לשיפור 

Æהגוף הנסקר
במושב ארבע הרצאות¨ החל ממבדק פנימי מחולל 

שינוי¨ דרך מערכות ממוחשבות לניהול המבדקים 
הערכות לתחרויות איכות¨ ושיחה חופשית של חנן 

Æ¢בנוסח ¢הכה את המומחה

מבדק פנימי כמחולל שינוי ארגוני
רÆ דר¨ מילוא מקסום יכולות

מערכת ממוחשבת לניהול ועריכת מבדקים
גÆ ניסימוב¨ אלביט מערכות

הערכות למבדק פנימי לקראת פרס איכות לאומי 
לאיכות בתעשייה

שÆ וכמן¨ צה¢ל ≠ ע¢צ

הכה את המומחה
חÆ מלין¨ שÆיÆא האיכות ≠ מערכות ניהול משולבות
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®I אולם© ≤πÆ איכות ומצוינות בגישה החיובית 
יו¢ר∫ ליאת מילוא¨ מילוא מקסום יכולות  

חלק מהשיטות לשיפור איכות ומצוינות בארגונים 
מסתמכות על בקרות וביקורות שעל בסיסם בונים 

 Æתכנית עבודה לשיפור ליקויים ולשיפור תהליכים
השימוש בגישה חיובית לניהול האיכות ולגישה 

למצוינות מדגיש את חצי הכוס המלאה ואת הצורך 
להגיע ליעדים בהתבסס על החזקות ועל הדברים 

 Æהחיובים הקיימים ברמה האישית וברמה הארגונית
במסגרת זו¨ בשנים האחרונות¨ אמנות המשוב מדברת 

על משוב בגישה חיובית ועל טיפוח מצוינות מתוך 
 Æהדגשת החוזק והחיוב

במושב יוצגו נקודות מבט שונות להגעה למצוינות 
בשירות ובאיכות ע¢י שימוש בגישה חיובית  ומועילה 
©Æ®Appreciative Inquiry במסגרת זו יוצג גם ניסיונם 

Æשל ארגונים שונים בשימוש בשיטה

איכות בהרגשה חיובית
לÆ מילוא¨ מילוא מקסום יכולות

øכיצד חשיבה חיובית מקדמת הטמעת איכות בארגון
יÆ בודואן¨ פירמה ≠ פיתוח ארגונים

PCMM בסביבה מרובת פרויקטים

עÆ ולנסי¨ יÆוÆ גליל הנדסה

תחקיר מוקיר
יÆ עזר¨ אוניברסיטת חיפה

Is High Quality in Clinical Trials Achievable?  πÆ¥
 Chair: Dr. Orna Dreazen,  Nextar - Chempharma

®J אולם©     Solutions, Israel

Clinical trials performed to ensure the efficacy and 
safety of the investigational medicinal products. 
As opposed to quality systems implemented 
by an organization (one legal entity) clinical 
trials are carried out by individuals belonging to 
various organizations, with other responsibilities 
and duties. This session will address the quality 
challenges of the different participants in the 
clinical trials.

The Dilemma
L. Ben David, Pharma Clinical S.A.G. (2003), Israel

Quality and the Beast
Y. Danieli, Alcobra, Israel

How Can You Improve the Quality of Clinical Trial 
Material while Saving  Your Resources? 
 S. Kiray Kuchuk, Nextar - Chempharma Solutions,
Israel

 The Role of the Data Coordinating Center in
Ensuring the Overall Quality of a Clinical Trial
N. Galai, University of Haifa, Israel

©אולם 5®    Management III  πÆμ
 Chair: Shimon Zeierman, RAFAEL Advanced

Defense Systems, Israel

 Deploying a Process Excellence Program in an
 Academic Environment - Engaging People, Process
and Culture
M. Nichols, Charlotte School of Law, USA

Complaint Management: Can We Really Make 
Money From Service Recovery?
M. Davidow, Carmel Academic Center, Israel

 Harnessing Primary Project Factors to Successful
Project Decision Making
 S. Zeierman, RAFAEL Advanced Defense Systems,
Israel

 Implementation of In-Depth Self-Assessment
Irocess at Soreq Nuclear Research Center
 Y. Haruvi, Y. David, S. Rusho-Lavi, E. Shafir, Soreq
NRC, I. Tamuz, Consultant, Israel

 Which One is Better? – Statistical Methods of  πÆ∂
©אולם 4®      Comparison

Chair: Dr. Emil Bashkansky, Ort Braude College, 
Israel

The session deals with various statistical methods 
of comparison. We begin with Cohen‘s kappa 
statistics in order to compare between two 
measuring systems referring to a known/unknown 
reference standard while dealing with ordinal 
variables. Following this, we will discuss truncated-
SPRT planning methodology for comparison of a 
pair of items by their reliability. Two more indices 
will be presented- the Gini index and the new 
Zegna index in the context of characteristic of job 
experience and economic/income inequality.

The Comparison between Two Ordinal Measuring 
Systems
E. Bashkansky, T. Gadrich, Ort Braude College, Israel
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 Planning of Truncated Comparison SPRT by
Relative Efficacy
 Y.H. Michlin, D. Ingman Technion – Israel Institute
of Technology, V. Kaplunov, Intel, Israel

 What Differentiates between Women and Men
 in the Labor Market – An Application of the
Overlapping Measure
Y. Golan, S. Yitzhaki, Central Bureau of Statistics
 E. Schechtman, Ben-Gurion University of the
Negev, Israel

 A New Empirical Likelihood Technique for
 Constructing Efficient Nonparametric Two-Sample
Tests
 G. Gurevich, Sami Shamoon College of
 Engineering, Israel, A. Vexler, The New York State
University at Buffalo, USA

∑πÆ ניהול איכות וניהול ידע כמנוף להצלחת פרויקטים
 A.L.D. Advanced Logistics ¨יו¢ר∫ מירב חסון

®A אולם©     Development

פרויקטים הנדסיים מורכבים מתאפיינים באתגרי ידע 
מסוגים שונים ומחייבים לנהל ידע מקצועי¨ ידע הנדסי¨ 
ידע פיננסי¨ ידע על הלקוחות וידע על הספקיםÆ כאשר 
מדובר בפרויקט גלובלי¨ המורכבות אף גדלה¨ ונדרשת 

התייחסות להבדלים בין תרבותיים באופן בו עובדים 
מבינים¨ מתקשרים ומתנהלים ביחס למידע ולידע 

Æבפרויקט
תפקיד מערך האיכות בפרויקטים הנדסיים מורכבים 

הינו לספקØלוודא תשתית לאיסוף¨ תיעוד¨ ניהול הידע¨ 
הצגת הידע והפצתו לגורמים הרלוונטים הנדרשים 

Æלבצע פעילויות ולקבל החלטות
במושב הזה יוצגו מספר פרויקטים הנדסיים מורכבים 
חלקם בינלאומיים¨ והאופן שבו גוף האיכות ניהל את 

הידע למינוף הצלחת הפרויקטÆ במושב יוצגו תפיסות 
Æוכלים שייושמו בפרויקטים הללו

מערך איכות לשדה תרמו≠סולארי בספרד ≠ אתגרי ידע 
ואתגרים תרבותיים

 A.L.D. Advanced  ¨סקלן Æי ¨CSP הוד¨ סימנס Æא
Logistics Development

TLCC – כלים כלכליים לקבלת החלטות הנדסיות 

וניהוליות
 A.L.D. Advanced Logistics ¨יקßוילנצ Æחסון¨ י Æמ

Development

From Numbers to Figures ≠ לראות את התמונה

  A.L.D. Advanced Logistics Development ,בר≠אילן Æא

תמיכה בתהליכי בחירה¨ התקשרות וניהול ספקים 
באמצעות כלי ניהול ידע

BYON IT Solutions ¨כספי Æד

Seminar: Strategic Quality Planning πÆ∏
 Michael Stanleigh, Business Improvement

®H אולם©    Architects, Canada

Organizations, regardless of whether they are 
private, public or not-for-profit, face a continuous 
barrage of requests to improve quality.  Front-
line staff are quickly thrown into quality training 
workshops in the hope that this will improve the 
management of quality.  Management attend 
quality sessions to acquaint them with the latest 
strategy.  They are exposed to Six Sigma, Lean 
Manufacturing, Process Management, Quality 
Awards and so on.  But the complaints continue. 
Are these the right strategies?  Do we even know 
what the problem is that we’re trying to fix?  This 
session will move quality beyond the notion of 
quick fixes and into the realm of solutions that 
lead to Quality Management Strategies.  In this 
presentation we’ll explore how you can, for your 
organization and/or department; 

✹ Define what Quality means

✹ Develop Quality Standards

✹ Create a Quality Vision

✹ Develop this vision into a series of strategies

✹ Gain support and commitment to realizing 
these strategies

 πÆπ המשך סמינר∫ תרבויות לאומיות ותרבות האיכות

®C אולם©      ∏Æπ ראה

∞∞∫∂±≠μ±∫∂±  הפסקה

μ≠±∂∫±μ¥∫∑± מושבים מקבילים

©אולם 3®  Communicating to Create Quality   ±∞Æ≤
 Chair: Yan Wolfson, Israel Chemicals - Industrial

Products, Israel

What are you wearing? Did you shave today? 
What did you offer your guest to drink? These are 
ways in which we communicate. This session is 
about communicating within a quality system. 
This session will present a rich and spicy salad 
ranging from communication of quality issues by 
a QA manager to top management in a generic 
organization to promotion of quality in a rigidly 
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structured organization such as IDF (Israeli 
Defense Forces). The value of environmental 
audits will be explained and for afters, an insight 
into communication with our children, our friends 
and our quality co-conspirators.

Management Review
 O. Halgoa, The Institute of Quality and Control – IQC,
Israel

מבדק סביבתי ©איכות הסביבה® עיניים פקוחות לרווחה
יÆ שדמתי¨ יועץ

Target Audiences – Achieve Your Targets
 Y. Wolfson, Israel Chemicals – Industrial Products,
Israel

מינוף תהליכי הבקרה כתהליך לשיפור האיכות
סא¢ל עÆ יורמן¨ צה¢ל ≠ חיל הים הישראלי

≤Æ∞± תרומת המתודולוגיה של אימון ניהולי וארגוני 
®I אולם© למצוינות האישית והארגונית  

יו¢ר∫ מדי נבון¨ גßנבה

במושב יוצגו תפיסות ודוגמאות של אימון אישי וארגוני 
ויכולתם להביא למצוינות הן בהיבט האישי והן בהיבט 

הארגוניÆ השימוש באימון בארץ עדיין בחיתוליו 
והחשיבות של לימוד מניסיון של אחרים יוכל לקדם את 
הכרת הארגונים את הנושא ומימוש של מטרות ויעדים 

Æאסטרטגיים

מצוינות בגיבוש אסטרטגיה ארגונית ואישית
רÆ תשובה¨ מכבי צעיר

מצוינות בהכשרת מנהלים ב≠U בנק
מÆ גורן מילר¨ U בנק

ייעוץ אישי ואימון מנהלים ≠ המסלול המהיר למצוינות 
בשיפור ביצועים

מÆ נבון¨ גßנבה

מצוינות מנהלים במגזר השלישי ≠ מצטיינים ללא 
תגמולים כספיים

חÆ סטניצקי¨ עזר מציון

  Panel: Quality of Clinical Trials - Are the ±∞Æ¥
®J אולם©  Interests of All Stakeholders Identical ?l

Moderator: Dr. Orna Dreazen,  Nextar - 
Chempharma Solutions, Israel

Quality may be defined in a different way by 
various stakeholders in the same process. Clinical 
trials are carried out by different organizations and 
individuals each having his interests and viewpoint.
The Participants will bring their definition and 
point of view, representing the manufacturers, 
regulators, CROs and clinician.

Participants:
Prof. Noya Galai, University of Haifa, Israel
Prof. Jacques Michel, Hadassah Medical
Organization, Israel
Dr. David Shrem, CEO, Healthcare Risk
Management, Israel 
Dr. Yafit Stark, Vice President and Chief Clinical
Officer, TEVA Pharmaceutical Industries

©אולם 5®    Management IV  ±∞Æμ
Chair: Dov Peri, ECI Telecom, Israel

 Developing an Integrated Management System in
 the Military Medical Academy Belgrade – A Road
to Business Excelence
 N. Jovic , M. Jevtic , Military Medical Academy –
 Belgrade, P. Popovic , Institute of Nuclear Sciences
Vinca, Serbia

The Crisis is Here...What Next?
Y. Adler, V. Shper, Moscow Institute of Steel and 
Alloys, Russia

Use DPMO and Non-Quality Cost for Continuous 
Improvement
I. Dembus, Galil Medical, Israel

Reduce Cost But Maintain Quality
Y. Greenberg, Veraz Networks, Israel

®A אולם© ∑Æ∞± סדנה∫ שפת גוף   
מנחה∫ מיכאל ניר¨ ספיר ניהול תהליכים וסביבה

משחר האנושות שפת גוף היוותה מרכיב עיקרי בקשר 
בין אנשים∫ אנשים ייחסו משמעויות להתנהגויות שפת 

גוף יותר מאשר למיליםÆ עם זאת¨ מדע שפת הגוף 
הוא צעיר יחסית וגילו כחמישים שנה מאז המחקרים 

 Æהראשונים של אקמן



אנו מבססים את התגובות שלנו לאנשים יותר על מה 
שאנו מרגישים מאשר על המילים שאנו שומעיםÆ יש 
שקוראים להרגשה זאת ≠ חוש שישי או אינטואיציה 

אשר מכוונת את פעילותנו ביחסינו עם אחריםÆ אחרים 
מבטלים לחלוטין את החוש הזה ומתייחסים לשפת 

Æהגוף כאל פסדו≠מדע
לא משנה מה דעתנו האישית בנדוןª שפת גוף מהווה 
כלי עוצמתי בארסנל הכישורים הבין אישיים וכישורי 

התקשורת שלנוÆ יתרה מזאת¨ ניתן להשתמש בשפת 
גוף על מנת להשפיע על סיטואציה¨ ליצור אהדה¨ 

Æלהגדיל את הסיכויים לשכנוע ועוד
בסדנה שלפנינו נלמד ונחווה מספר מרכיבים של שפת 

Æהדגש יהיה על היבטים עסקיים של שפת הגוף Æגוף
נשוחח על לחיצות ידיים¨ אחד הכלים המשמעותיים 

 Æליצירת זיקה עסקית בין שותפים פוטנציאליים
נתאמן בלחיצות ידיים¨ נזהה את ההעדפות שלנו ונדון 

 Æבהבדלים תרבותיים
נראה מה מותר ומה אסור במחוות ידיים הן ברמה 

אוניברסלית והן בהקשרים בין≠תרבותיים¨ נראה כיצד 
אפשר להראות חכמים¨ האם אנו יודעים לתפוס 

שקרנים¨ איפה לשבת כאשר מעוניינים למכור¨ איך 
Æסופרים ביפן עד חמש¨ וכיצד לא להצביע באיטליה

נחתום בטיפים לשינוי סיטואציה¨ ושינויØהשפעה על 
Æתפיסות כדי להשיג יתרון עסקי

Seminar: There’s More Than “I” in Innovation ±∞Æ∏
 Michael Stanleigh, Business Improvement

®H אולם©    Architects, Canada

Most individuals have read about innovation, 
heard about innovation and maybe even tried to 
be innovative.  But few understand exactly what 
the process of innovation really is.  Innovation 
is not the result of a lone genius; rather it is a 
collaborative process where people from many 
different parts of the organization contribute to 
the creation and implementation of new ideas.    
Organizations that are characterized as innovative 
focus on both theirs, and their customer’s, needs 
and opportunities.  They focus on achieving 
and maintaining profitable operations.  These 
organizations are constantly looking for ways to 
reinvent themselves and constantly introduce new 
varieties and generations of products and services. 
Many of the world’s most successful innovators, 
from Thomas Edison to choreographer Twyla 
Tharp, concede that innovation cannot be forced, 
but it can be developed.  That is, we can enhance 
our capacity to generate innovation, and adopt 
what Tharp calls the “creative habit.”  Developing 
the understanding and practice of these creative 

habits is the foundation for a contemporary 
process that fosters innovation in the workplace.  
In this presentation we’ll explore how to foster 
the culture required to develop these creative 
habits.  We’ll discuss how to overcome some of 
the challenges and grab the opportunities that a 
culture of innovation will generate.  We’ll explore 
how innovation is affected by generational 
and cultural differences and how to work with 
these differences to create a strong culture of 
innovation.  You will hear about organizations and 
individuals that continue to manage and succeed 
through these challenging economic times, 
keeping quality and customers at the forefront, 
and how they are doing it.  You’ll leave energized 
and equipped with the tools, techniques and 
knowledge necessary to go back into your 
organizations and begin the Innovation journey.

Æπ∞± המשך סמינר∫ תרבויות לאומיות ותרבות 
®C אולם© האיכות     

∏Æπ ראה
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∞≤∫∑∞≠∞≤∫∏∞ הרשמה

  ±∞∫∞∞≠∞∏∫≥∞
®ABC אולם© ±Æ±± מושב מליאה  

מנחה∫ ד¢ר יהודה לנדו¨ לנדו שירותי ניהול והנדסת 
איכות

ברכות∫
אסף נתיב¨ יו¢ר הכינוס

חיים קורנפלד¨ יו¢ר האיגוד הישראלי לאיכות

דבר יו¢ר הכינוס הלאומי ה≠±± של האיגוד הישראלי 
לאיכות¨ ±±∞≥

דני אבן≠חן¨ יו¢ר הכינוס הלאומי ה≠±± של האיגוד 
הישראלי לאיכות 

ברכות∫
ח¢כ זאב בילסקי

הענקת פרס האיגוד הישראלי לאיכות לסוקר מצטיין

הענקת פרס עובד הבטחת איכות מצטיין במסגרת 
תוכנית ¢עובד ישראל¢ של ¢מעריב¢

ברכות∫
השר מיכאל איתן¨ השר המופקד על שיפור השירות 

הממשלתי לציבור

הרצאת אורח∫
 On Becoming Exceptional: Pathway to

Organizational Transformation
 Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive

Officer, SSM Health Care, USA

∞∞∫∞±≠∞≤∫∞± הפסקת קפה ועוגה

∞≤∫∞±≠∞∞∫≥± מושבים מקבילים

®B אולם© ±Æ≥± אתיקה בעסקים   
יו¢ר∫ ענר ברגר¨ עו¢ד

בשנים האחרונות מושם דגש על ההתנהגות האתית 
של החברות העסקיותÆ בארץ ובעולם מוקמים בזה אחר 
זה גופי הדרכה מעקב ובקרה אחר ההתנהגות האתית¨ 

הושקו מדדי אתיקה¨ מוקמות קרנות המתמקדות 
בהשקעה בחברות אתיות  ©ונמנעות מהשקעה בחברות 

שאינן אתיות® ועודÆ התנהגות אתית נהפכת לדרישה 

של כל מחזיקי העניין בסביבת התאגיד ≠ בעלי המניות¨  
 Æהלקוחות¨  הרגולטורים והקהילה

במושב זה נעמוד על ההתפתחויות בעולם ובארץ 
בנושא ונביא לצד תיאור המצב גם צרור דוגמאות 

ועצות ממומחים¨ הן מהאקדמיה והן מחיי המעשה¨ איך 
משיקים ואיך מיישמים ואוכפים  תכנית אתית  ≠ כולל 

Æבהיבטי ניהול האיכות של התכנית

אתיקה ≠ מהלכה למעשה
עÆ ברגר¨ עו¢ד

Bringing Business Ethics to Life
 B. Andersen, Norwegian University of Science and
Technology, Norway

תוכנית אß אß ≠ איכות ואתיקה
גÆ שגיא¨ שבי¢ל ©שקיפות בינ¢ל® ישראל ©ע¢ר®

≥Æ≥± העובד במרכז ≠ שיתוף המוביל למצוינות
יו¢ר∫ ד¢ר גדי רביד¨ המכללה האקדמית נתניה 

©אולם 5®

שיתוף עובדים מבטיח בצועים טובים יותרÆ  יחד 
עם זאת¨ ארגונים נוטים להמעיט בשיתוף ולהרבות 

בהוראות ובכלליםÆ  בכדי לשתף עובדים יש לראות בהם 
Æאת מרכז העשייה ותשומת הלב

מסלול זה יראה וידגיש כיוונים שונים של ניהול המשאב 
האנושי השמים את העובד במרכז ומובילים אגב כך 

Æלמצוינות ולהישגים יוצאי דופן

מאפייני ניהול ידע בישראל בהשוואה לעולם
ROM Knowledgeware ¨לוי Æמ

על החוק השמיני של דמינג ועל מצוינות
אÆ מאירי¨ ניהול אפקטיבי

קלפים טיפוליים
נÆ בן אריה¨ ססמוקלף

שיתוף במצוינות ≠ הטמעה צומחת איכותית של 
לימודים בארגונים עסקיים

גÆ רביד¨ המכללה האקדמית נתניה

®J אולם© ≤Æ≥±  יישומי ניהול סיכונים וו  
יו¢ר∫ גדעון הדן¨ מסד האיכות ≠ מצוינות עסקית

מושב זה ממשיך את מסלול ניהול סיכונים ומתמקד 
ביישומים ברמה ארגונית ופרויקטליתÆ היישומים כוללים 
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שיטות וכלים התומכים בניהול סיכונים¨ בצד דוגמאות 
Æשל יישומי ניהול סיכונים מתחומים שונים

ניתוח השפעה עסקית ©BIA® ≠ כלי עוצמתי בניהול 
סיכונים ארגוני וניהול המשכיות עסקית
גÆ הדן¨ מסד האיכות ≠ מצוינות עסקית

AS9100-2009 ניהול סיכונים בהתאם לדרישות התקן
חÆ בר¨ מכון התקנים הישראלי

חקר פורנסי באמל¢ח
סא¢ל עÆ תובל¨ צה¢ל ≠ חט¢ל

ניהול תחקירים
חÆ קורנפלד¨ עÆ קורן¨ קמ¢ג

©אולם 4®     Metrology ±≤Æ¥
 Chair: Dr. Ilya Kuselman, The National Physical

Laboratory of Israel

Measurement results provide information 
necessary for practically every quality task, since 
characterization of objects and processes is based 
on measured values of their parameters. 
Metrology is science of measurement and its 
application including theoretical and practical 
aspects of measurement. Some of such 
applications in the fields of chemistry of materials, 
time and frequency, and interpretation of semi-
quantitative measurement results will be reported 
at the Metrology Session of the Conference. 
Quality managers, project leaders, metrologists 
and other representatives of calibration, testing 
and chemical analytical laboratories are welcome 
to take part in this session!

Metrological Aspects of Ordinal Data
E. Bashkansky, T. Gadrich, Ort Braude College, Israel

 The Increased Importance of Trace Components in

the Petroleum Industry
N. Brodsky, A. Groweiss, ORL Oil Refineries, Israel

 Accuracy Control of Chemical Results by the Joint
Use of Analytical Methods
Y.A. Karpov, V.B. Baranovskaya, GIREDMET, Russia

Commutability of Certified Reference Materials
 I. Kuselman, The National Physical Laboratory of
Israel

 

®C אולם©   Seminar: Inside EFQM ±≤Æμ
 Paul Gemoets, Head-Awards and Recognition

Schemes, EFQM, Belgium

We will start with defining the word ‘excellence’ 
as such and cover the origins of the now 20 year 
old EFQM Foundation, and how the subsequent 
versions of the EFQM model have played a central 
role in supporting on one hand the organisations 
with the ambition to be amongst the ‘best in class’, 
and on the other hand as a vehicle to promote 
and share that excellence can be a real life 
experience for a wide diversity in size and type of 
organisations.
The most recent and older winners of the EEA 
(EFQM Excellence Awards) will be used to illustrate 
this point to start from in a very practical and real 
life way.
From this we will uncover ‘the secret’ of the 
formula for sustainable excellence in a visual 
way, resulting in the first dimension of the EFQM 
model, the so called ‘fundamental concepts’. As 
these 8 concepts are kept up to date with what 
is on the agenda of the Leaders of organisations 
that deserve our admiration, they in fact together 
function as a unique definition of what constitutes 
‘being excellent’ as an organisation.
The centre piece of this seminar will then give 
a send of the many insight embedded into the 
model within the structure of the 9 criteria, this to 
get a feeling on how this ‘body of knowledge’ is 
structured and covers the full spectrum of up to 
date practices that ‘make the difference’ for our 
EFQM members.  
To close the workshop we will explain and 
discuss how the well-known PDCA cycle has now 
transformed into the unique RADAR tool used 
across the two other dimensions of the EFQM 
model, this to bring it all into motion and act as 
the engine for both incremental and breakthrough 
improvements aligned to the strategic ambitions 
of an organisation and it leaders. 
There will be room for questions and answers and 
if time allows to give a concise overview of how 
our members use the current portfolio of EFQM 
services in their journey to excellence, and why the 
principle of ‘members for members’ will become 
even more important as it is today.

©אולם 3® ∂Æ≥± תחבורה ותשתיות   
יו¢ר∫ ד¢ר שלהבת צור¨ ניהול איכות ובטיחות

המושב יעסוק בהיבטי איכות שונים המיושמים 
הלכה למעשה בתחומי התחבורה והתשתיותÆ בשנים 
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האחרונות¨ ניכר כי ישום שיטות איכות שונות בניהול 
תעבורה בארגונים אכן מביאות לירידה באירועי בטיחות 

בתעבורה ובכך נחסכים חיי אדם והוצאות רבות של 
הארגונים בתחום זהÆ במושב יוצגו דוגמאות מניהול 

האיכות בתעבורה בארגונים מהמגזר הציבורי והעסקי¨ 
יוצגו שיטות לביצוע מבדקים פנימיים בארגונים 

המטמיעים תהליכי תקינה שוניםÆ כמו כן¨ תעסוקנה 
חלק מההרצאות בהצגת טכנולוגיות חדשות המיושמות 

Æבציי רכב בארגונים

מערכת הבטחת האיכות ההנדסית במעצ ≠ החברה 
הלאומית לדרכים בישראל

טÆ אבידן¨ מעצ ≠ החברה הלאומית לדרכים בישראל

SerVision’s Mobile CCTV Solution for School Buses
 Y. Dayan, T. Alush, Lev HaSharon Regional Council,

Israel

סביבה פתוחה לשיתופי פעולה רב תחומיים בפיתוח 
מערכות תבוניות לתחבורה

אל¢מ ©מילß® אÆ רוזנברג¨ PMI¨ יÆ פלדמן¨ אילטם ≠ ארגון 
משתמשים¨ עÆ ראובני¨ ITS ישראל

מבדקים פנימיים כמנוף לשיפור העסקיות ≠ איך 
מיישמים תקן ±∞≤π למערכות בטיחות ואיכות במערך 

התעבורה בחברה שאינה חברת ליסינג או חברת 
היסעיםø יישום התקן בחברת סלקום

שÆ אביבי¨ הÆ אמסטרדם¨ סלקום ישראל¨ מÆ זימן≠שומר¨ 
ייעוץ והדרכה לניהול ואיכות

מהפכת שירות ≠ מחזון למציאות ™
עÆ יצחקי¨ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

Seminar: Creating a Culture of Accountability ±≤Æ∑
®A אולם ©   & Action

 Paula Friedman, Senior Vice President Strategic
Development

 Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive
Officer, SSM Health Care, USA

In today’s competitive landscape, it is more 
important than ever to focus on achieving high 
performance.   This learning session has 2 parts:  In 
the first part of the session, Sister Mary Jean Ryan, 
FSM will discuss how, as CEO, she holds leaders 
accountable for organizational performance 
(including cost and quality) across SSM Health 
Care, a $3.6 billion dollar not-for-profit health 
care system in 4 mid-Western states within the 
U.S.   She shares how she inspires leaders at all 
levels of the organization to understand what 

they must do to deliver care breathtakingly better 
than it’s ever been done before.  In the second 
part of the session, Paula Friedman, Senior Vice 
President, SSM Health Care, will provide detailed 
examples of SSM Health Care’s results-oriented 
approach to achievement of organizational goals 
and share lessons learned in creating a culture of 
accountability and action.

 Risk Mitigation in Special Processes/Aerospace ±≤Æ∏
  Escapes - Awareness & Avoiding Costly Mistakes

Chair: Shlomo Lichtenstein, Chair, Aerospace & 

H©          Defense Industries Sector/ISQ, Israel אולם®

Escapes can have a major impact on cost – or 
worse, safety!  In the highly regulated aerospace 
manufacturing industry, delivering a defective 
product, or an escape, must be identified and 
avoided.  In the worst possible scenario, aerospace 
manufacturing quality escapes related to flight-
critical components and systems have the 
potential to cause loss of human life.
This session will consider the impact of product 
escapes on the aerospace industry and will offer 
perspectives from both suppliers and the prime 
customers and provide vital information regarding 
valuable tools to prevent escapes and reduce costs.

 Escapes Awareness: Avoiding Costly Mistakes
S.E Revers, Performance Review Institute, USA

  Utilizing Nadcap as a Subscriber to Manage Risks
and Reducing Escapes
R.N. Goldrich, The Boeing Company, Israel

 Benefits Derived from Preparing for Special
 Process Audits and Long-term Impact
 G. Roth, Cabiran (1991), E. Warter, Carmel-Forge,
Israel

Q & A / Panel Discussion

 

Æπ≥± יישום האסטרטגיה בארגון ≠ חשיבות וביצוע 
®I אולם© פעילות     

יו¢ר∫ יורם רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה 
ובביצועים

במושב יוצגו דוגמאות של יישום אסטרטגיה בארגונים 
 Æמובילים בארץ ויוצגו דוגמאות מניסיון ארגונים בעולם

בהרצאות השונות נוכל לבחון את ההצלחות והאתגרים 
Æשל הארגונים בפרספקטיבה של מספר שנות יישום
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השימוש בכלים ניהוליים כאמצעי למצוינות ולשיפור 
ÆÆÆÆלא עוד אופנות חולפות Æהביצועים

יÆ רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה ובביצועים

היישום האסטרטגי בפרספקטיבה של ∞± שנות יישום
אÆ גולדשטיין¨ סלקום

מיקוד בלקוח כמפתח להצלחה באסטרטגיה
אÆ שרון¨ DHL ישראל

יישום אסטרטגיה חובק ארגון
נÆ פרידמן¨ מכבי שירותי בריאות

∞∞∫≥±≠∞≤∫≤± מושבים מקבילים

®B אולם© ±Æ≤± תקנים והנחיות אחראיים  
IQC ≠ יו¢ר∫ טינה אנגלהרד¨  המכון לבקרה ואיכות

אחריות חברתית באה לידי ביטוי בהטמעה של התחום 
במכלול שגרות העבודהÆ ישנם מספר שיטות ותקנים 

להטמעת אחריות תאגידית בארגוניםÆ במסגרת המושב 
תהיה הזדמנות לסקור דרכי הטמעה ותקנים לאחריות 

חברתית על מנת להתעדכן מקרוב על ההתפתחויות 
נכון להיוםÆ המושב יכלול דיון הן על הציפיות מהתכנים 

של תוכנית אחריות תאגידית והן מתהליך הניהול 
 Æהאפקטיבי של התחום

על אחריות¨ חברה ואיכות
תÆ זילברג¨ קיימות ≠ ייעוץ והטמעה

 SA 8000:2008 The Standard for the People who

Really Care
 T. Engelhard, The Institute of Quality and Control

- IQC, Israel

 The Role of Social Responsibility in Sustainable
Corporate Success

T. Chirosca, IQNet Association, Switzerland

קווים מנחים של ארגון ה≠OECD למיזמים רב לאומיים
לÆ זייגר¨ משרד התעשייה¨ המסחר והתעסוקה

≥Æ≤± הכשרה ופיתוח ארגוני לעובדים ולמנהלים
יו¢ר∫  ד¢ר גדי רביד¨ המכללה האקדמית נתניה

©אולם 5®
שפת האומנות כמרחב למידה ליצירת שינוי

אÆ שלף¨ שלף יועצים

הקמת מרכז ¢מעוף¢ ≠ מרכז הכשרה ופיתוח עובדי 
מערכת בתי המשפט ™

שÆ לוי≠לביא¨ נÆ בנימיני¨ הנהלת בתי המשפט

אימון מנהלים במערכת בתי המשפט ™
הÆ אגוזי≠פרקש¨ פסיכולוגית¨ נÆ בנימיני¨ הנהלת בתי 

המשפט

≤Æ≤± ניהול המשכיות עסקית (BCM) ≠ יישומים
©אולם 3®    G4S Israel ¨יו¢ר∫ אייל נאור

מושב זה ממשיך את מסלול ניהול סיכונים וניהול 
המשכיות עיסקיתÆ המושב מתמקד בהיבטים יישומיים 

של ניהול המשכיות עסקית ©Æ®BCM כמו≠כן יוצגו תוכניות 
Æהמשכיות עיסקית בתחום מערכות המידע

תוכנית המשכיות עיסקית של G4S ≠ חברת שירותים 
רב≠לאומית

  Israel G4S ¨נאור Æא

Information Security in Business Process

N. Golan, ECI Telecom, Israel

הפן האנושי של התאוששות עסקית ≠ הכשרת האוכלוסיה 
להתמודדות עם אפר¢ן ©אסון פתע רב נפגעים®

יÆ לאור¨ שÆיÆא האיכות ≠ מערכות ניהול משולבות

Quality Team Leads the Business Continuity
R. Braverman, ECI Telecom, Israel

- Software Quality Assurance (SQA) ±≥Æ¥
מתודולוגיות לדגימה¨ בקרה ומניעת באגים בתוכנה

יו¢ר∫ שלומית מורד¨ אילטם ≠ איגוד משתמשים ©אולם 4®

בשיתוף עם אילטם ≠ איגוד משתמשים  

אבטחת איכות תוכנה ©SQA® כוללת מתודולוגיות¨ 
שגרות עבודה וכלים בשלוש קטגוריות שונות∫ גילוי 
באגים¨ מניעת באגים¨ דגימה ובקרהÆ שיטות לגילוי 
באגים ידועות ומקובלות בתהליך הפיתוחÆ המושב 

יעסוק במתודולוגיות למניעת באגים בתוכנה ושיטות 
  Æשל דגימה ובקרה לשיפור מתמיד של איכות התוכנה
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Software Quality Assurance (SQA)

S. Morad, ILTAM User's Association, Israel

Software Quality Engineering Model – Quality 

Planning and Implementation

D. Cherkovsky, Consultant, Israel

Evaluating SW Maturity - A Practical Model
Y. Zamri, M4T Management for Technology, Israel

Using Defect-based Metrics for Quality Evaluation
T. Pe'er, Consultant, Israel

 Static Analysis for String Manipulation Errors:
Challenges, Techniques and Limitations

N. Dor, Panaya. C. Koshizky, ESL, Israel

 

®C אולם©  Seminar Cont’d: Inside EFQM ±≥Æμ
See ±≤Æμ

∂Æ≤± פאנל∫ שילוב איכות וקיימות בתחבורה בישראל
 Better ¨מנחה∫ זיוה פתיר¨ סגן נשיא לתקינה בינלאומית

 ®J אולם©      Place

ביחד עם המגמה הבינלאומית¨ גם סקטור התחבורה 
בישראל ניצב בפני אתגר הקיימות ≠ הצורך בהפחתת 
התלות בנפט וזיהום האוויר¨ פרישת תשתיות נגישות 

לרשות האזרח וקידום התחבורה הציבורית בישראל¨ כל 
אלה מאפשרים קידמה תחבורתית הדורשת בצידה גם 

את ההתמודדות עם ה¢איך¢ ≠ איך להוציא פרויקטים 
תחבורתיים לפועל¨ שיש בהם גם מחויבות להגנת 

הסביבה ולאיכות תשתיתית ושירותיתø המושב מעלה 
כיצד מטופלים הנושאים הללו בחברות כמו רכבת 

ישראל¨ כביש חוצה ישראל ו≠Better Place, וכל זאת 
Æבהשוואה לנעשה בעולם

משתתפים∫
שילוב איכות ואיכות סביבה בפעילות רכבת ישראל

עמוס גלרט¨ סמנכ¢ל בטיחות¨ ביטחון¨ איכות ואיכות 
הסביבה ברכבת ישראל

היבטי איכות וקיימות בפרויקט התשתיות לתחבורה 
הגדול בתולדות המדינה ≠ כביש ∂

ראובן לבאון¨ מהנדס ראשי ומנכ¢ל בפועל¨ חברת 
כביש חוצה ישראל

מגמות בתחבורה העולמית בהקשר של איכות וקיימות
פרופß יהודה כהנא¨ ראש מכון אקירוב לעסקים 

וסביבה¨ אוניברסיטת תל≠אביב

ניהול אינטגרטיבי של איכות¨ בטיחות ואיכות הסביבה 
בזירת תחבורה בת≠קיימא

Better Place ¨ענבל פריד¨ מנהלת תחום איכות הסביבה

 Seminar Cont’d: Creating a Culture of ±≥Æ∑
®A אולם©    Accountability & Action

See ±≤Æ∑

®H אולם© ∏Æ≤± איכות בעולם המל¢טים  
יו¢ר∫ שגיא גפני¨ התעשייה האווירית לישראל

התפתחות כלי הטיס הבלתי מאוישים כדוגמה של 
הטמעת עקרונות איכות בעולם של יזמה ופיתוח

תא¢ל רÆ לוי¨ רלצ¢ד¨ צה¢ל ≠ חיל≠האוויר 

נקודות מבט ולקח נלמד מהניסיון המתמשך של 
התע¢א לרישוי ואישור כשירות לטיסה של מערכות 

מוטסות בלתי מאויישות
זÆ שמלה¨ התעשייה האווירית לישראל

תיכון¨ ייצור ותפעול של מערכות מוטסות בלתי 
מאויישות בסביבה מתפתחת של תקנות

שם המרצה יפורסם בהמשך¨ אלביט מערכות

Æπ≤± המיקוד בלקוח ומחוללי ההצלחה באסטרטגיה 
יו¢ר∫ יורם רביב¨ ©ESP® יÆ רביב מצוינות באסטרטגיה 

®I אולם© ובביצועים    

המיקוד הנכון בלקוחות הוא מפתח הצלחה מהותי 
וחשוב באסטרטגיה של כל ארגוןÆ בהרצאות יוצגו 

פתרונות אפשריים לאסטרטגיה של מיקוד בלקוחות 
משלב של גיבוש אסטרטגיה¨ דגשים במיקוד בלקוחות¨ 
לימוד מניסיונן של חברות רב לאומיות לשיפור ביצועים 

 Æואחרות Lean ,Six Sigma במתודולוגיות של

כשכל המתחרים שלך מתמקדים בלקוח ≠ היכן היתרון 
øשלך

דÆ הרמן¨ יתרונות תחרותיים

מדידת התרבות הארגונית וקישורה להצלחה האסטרטגית
אÆ צור¨ תנועת הנוער ה¢מכבי הצעיר¢

ההדרכה ופתוח הארגוני ותרומתו להנהלה 
ולאסטרטגיה ≠ מכבי שירותי בריאות 

דÆ אפלר¨ מכבי שירותי בריאות
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∞≤∫≤±≠∞≤∫¥± ארוחת צהריים

∞≤∫¥±≠∞∞∫∂± מושבים מקבילים

±Æ¥± סדנה∫ פוגשים דילמות אתיות∫ מזיהוי ועד 
®B אולם© קבלת ההחלטה נכונה   

מנחים∫ ד¢ר יונתן מנוחין¨ מנהל המחלקה לאחריות 
תאגידית¨ BDO זיו האפט

קובי רוזנברג¨ מנכ¢ל¨ חברת שהם ≠ ארגונים¨ מנהלים¨ 
למידה

 Æאנשים בארגונים נתקלים לא אחת בדילמות בפעילותם
דילמה הינה מצב בו מספר תפיסות או מחויבויות 

עומדות בסתירה זו לזוÆ פתרון הסתירה מתבסס על 
בחירה בין חלופות¨ אשר אף אחת מהן אינה מובילה 

 Æלתוצאה מספקת לחלוטין
לדוגמה∫ מנהלי איכות נדרשים לא פעם להכריע 

 Æבדילמות שבין עלות לאיכות
דילמה אתית הוא מצב בו נדרש האדם להכריע בין 

מספר חלופות רלוונטיות כאשר כל חלופה שתיבחר 
מגשימה כלל או ערך חשוב ומאלצת לוותר על חלופה 

Æאחרת שמאחוריה כלל או ערך חשוב לא פחות
דילמות מסוג זה מאופיינות במתחים וקונפליקטים 
  øפנימיים¨ ומעוררות שאלות כגון∫ מה עלי לעשות

מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות 
העומדות בפניø מי ירוויח ומי יפסיד במידה ואנקוט 

øבפעולה כזו או אחרת
במהלך הסדנה נדון בסוגיות∫

מהי אתיקה   ●

 Æכיצד היא משפיעה על תהליך קבלת ההחלטות  ●

נציג דילמות אתיות אופייניות לניהול איכות   ●

בארגונים 
  Æנציג מתודולוגיה לפתרון דילמות מסוג זה

≥Æ¥± הנדסת מערכות ≠ ערובה לשיפור איכות המוצר
©אולם 5®  INCOSE_IL ¨יו¢ר∫ ד¢ר דרורה גושן≠מסקין

     
INCOSE_IL בשיתוף עם

התהליך המובנה של הנדסת מערכות ©המוגדר בדרך 
כלל לפי CMMI® תורם באופן ישיר לאיכות המוצר∫ 

התהליך מחייב בניית מודלים מערכתיים שהשלמתם 
מבטיחה הגדרה מלאה של הפונקציות המערכתיות¨ 

 Æתת≠המערכות הפיסיות וכל הממשקים ביניהם
מודלים שלמים אלה¨ שעל בסיסם מוגדרות הבדיקות 

המערכתיות ברמות השונות¨ והראיה המערכתית 
הנלווית עליהם משפרים את התוצרים הסופיים של 

תהליך הפיתוח מחד אך דורשים זמן ומשאביםÆ המושב 
ידון בגישה של ¢פיתוח זריז“ ©Agile® מול הפיתוח 
הקלאסי המובנה וכן בתרומת הגישה המערכתית 

 Æלניתוח תקלות המערכת

 System Viewpoint on Failure Investigation Process
Management
 I. Tsur, ELTA Systems, Israel

מהפכת האיכות בהנדסת מערכות
עÆ אוריון¨ אלביט מערכות

 Love and Marriage: CMMI® and Agile Need Each

Other

H. Glazer, Entinex, USA

תהליכי הנדסת מערכות ותוכנה ≠ תקינה משולבת 
ומחודשת

עÆ תומר¨ המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

©אולם 3®  Dilemmas in Reliability Engineering ±¥Æ≥
Chair: Felix Barmoav, Motorola Israel

תחום הנדסת האמינות¨ הניסיון לתכנן אמינות ולחזותה 
בעולם של מערכות ההולכות והופכות למורכבות מייצר 

דילמות רבותÆ במושב זה נשמע על מספר דילמות 
בתחום הנדסת האמינות והניסיון להתמודד עימןÆ לאחר 

הפסקת עדכון בסיס נתוני האמינות העיקרי לרכיבי 
האלקטרוניקה¨ MIL-HDBK-217F לפני כ≠μ± שנים¨ נעשו 
מספר ניסיונות למלא את החסרÆ הרצאה אחת במושב 
Æתעסוק בניסיונות לרוויזיה במדריך זה ובגישות נוספות

תחום נוסף המייצר דילמות רבות הינו הוכחת האמינות 
למערכת∫ כמה ניסויים נדרשים¨ האם הסדר משנה 

וכדומהÆ ההרצאה השנייה תעסוק בפיתוח גישה 
Æלהדגמת אמינות מערכת

נשמע גם מה עושים כאשר לצורך הוכחת האמינות 
עומד לרשותנו מדגם קטן וכיצד מקטינים את הטיית 

התוצאותÆ לבסוף¨ ההרצאה האחרונה תתמקד ב≠≤ 
גישות לחישוב קצבי תקלות בשיטות מקובלות ומציעה 

Æשיטת חישוב מתקדמת יותר

 MIL-HDBK-217: A Favorite Target and its Actual

Status

N. Bernstein, RelSafe, Israel

 The TSCSTF Start-up Demonstration Procedure
with Dependent Tests

A.E. Gera, ELTA Systems, Israel
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 Reduced Bias Factor Distribution to Reduce the
Likelihood Estimate Bias of Small Sample Sizes

F. Barmoav, Motorola Israel

“Failure Rate Calculation” -  False or Truth?
O. Nakar, Israel Aerospace Industries, F. Barmoav, 
Motorola Israel

©אולם 4® ¥Æ¥± תוכנה    
יו¢ר∫ אביטל ויינברג¨ מכון התקנים הישראלי

Requirements Management

A. Yuval, Methoda Computers, Israel

SW Estimation – Method to Reduce Uncertainty
I. Sharfer, ECI Telecom, Israel

±Æ≥ גרסה CMMI≠מה חדש ב
תÆ זמל¨ טנגרם פתרונות היי≠טק

Æμ¥± תרבות לאיכות במערכת החינוך הציבורי
יו¢ר∫ מירית זימן≠שומר¨ ייעוץ והדרכה לניהול ואיכות

®J אולם©
לאיכות פנים רבות ובמושב זה נדון בדרכים להעלאת 
איכות ©במובניה השונים® ובתרבות לאיכות במוסדות 

החינוך הציבורי השונים∫ בתי ספר ובמערכת להשכלה 
 Æהגבוהה ובמינהל הציבורי בישראל

 Information Sharing, Communication Channels
 and Empowerment: The Case of the Design
 Process of the Homeroom Teacher Role in Israeli
High Schools
 L. Nutov, O. Hazzan, Technion - Israel Institute of
Technology, Israel

The Quality of the Education System in Israel
D. Beeri Wind, A. Halevy, University of Haifa, Israel

Quality Culture in Institutes of Higher Education

M. Daloya, A. Halevy, University of Haifa, Israel

∂Æ¥± שימוש בפורטלים ארגוניים וכלי ניהול מסמכים 
®C אולם© לתמיכה בתהליכי עבודה   

BYON IT Solutions ¨יו¢ר∫ יאיר דמבינסקי

פתרונות ניהול ידע משמשים¨ במקרים רבים מדי¨ 
כטפט או תמונה על הקיר¨ ואינם מביאים לידי ביטוי 

את הפוטנציאל של כלים אלו לתמוך בתהליכי 
עבודה בארגוןÆ במהלך מושב זה יוצגו ארבע דוגמאות 

לפרויקטים שתוכננו מלכתחילה לתת תרומה 
משמעותית לארגוןÆ הפתרונות ©ניהול מסמכים 

ופורטלים ארגוניים® נבנו בשיטות שונות ועל פי תפיסות 
ארגוניות שונות¨ אבל בכולם ניתן דגש למקצוענות 
בתכנון ולדגש על שלבי האפיון וההטמעהÆ מובילי 

התהליכים מהארגונים השונים יציגו את ההתלבטויות 
והקשיים לצד התועלות הצפויות ואלו שכבר 

 Æמתממשות

פורטל ארגוני בשלוחות חו¢ל של בנק לאומי ≠ תשתית 
לתמיכה בתהליכי ניהול פרויקט ותהליכי עבודה עם 

אוכלוסיות נוספות
אÆ מלמד¨ בנק לאומי

ניהול מסמכים בחברת מדימופ ≠ מערכת ליבה ארגונית
BYON IT Solutions ¨דמבינסקי Æכץ¨ י Æבאדר¨ מדימופ¨ ה Æמ

הגדרה מחדש של פורטלים ואתרים לאור השתנות 
סביבת ניהול התכנים בתעשייה האווירית

אÆ קדם¨ התעשייה האווירית לישראל

יישום ניהול ידע במשרד הביטחון ™
מÆ זעירא¨ משרד הביטחון

 Seminar: High Performance Health Care - ±¥Æ∑
Achieving and Sustaining Performance Excellence

 Paula Friedman, Senior Vice President Strategic
Development

 Sr. Mary Jean Ryan, Chair and Chief Executive

Officer, SSM Health Care, USA

®A אולם©
What does it take to achieve high performance?  Is 
it talent identification? Persistence? Consistency of 
strategy development or implementation?  Or is it 
the tools we use to assess ourselves and improve 
across the entire organization?
Nearly two decades ago, SSM Health Care looked 
for a way to ensure consistent, positive outcomes 
throughout its large and complex organization. 
Continuous quality improvement (CQI) was hailed 
as a way to improve systems and processes. 
Several years later, the organization bolstered 
its improvement efforts by using the Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
performance excellence criteria. These tools have 
been mainstays in helping SSM make remarkable 
strides to improve care and service across 20 
hospitals and related businesses in 4 mid-Western 
states within the U.S. In 2002, SSM became the first 
health care system in the United States to earn 
the prestigious Baldrige Award and it continues to 
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use the framework for performance excellence to 
sustain high performance.
In this session, Paula Friedman and Sr. Mary Jean 
Ryan, FSM will talk about the journey to excellence 
that SSM Health Care has pursued for nearly 
20 years and describe the use of the MBNQA 
performance excellence criteria as a means to 
evaluate and improve organizational effectiveness.  
The session includes a plain-language overview 
of the criteria and examples of application within 
SSM Health Care, a $3.6 billion, not-for-profit 
Catholic health care system.  Lessons learned from 
SSM Health Care’s 20+ hospitals will be shared 
with participants in an interactive exchange of 
ideas on how to improve across all aspects of an 
organization.  In a presentation filled with true 
stories, these presenters will illustrate what it 
takes to lead change and achieve organizational 
transformation. 

 From AS9100 to the Airplane with Safety and ±¥Æ∏
®H אולם©      Airworthiness

 Chair: Tina Englehard, Institute of Quality and
Control - IQC, Israel

Presented by: Pete Kucan, Director, PRI Registrar, USA
Ofer Halgoa, Institute of Quality and

Control – IQC, Israel

The AS-9100 standard Emphasis on Design 
Control, Process Control, Purchasing, Inspection & 
Testing and Control of Non-conformances, these 
are all areas that have the greatest impact on 
safety and reliability for aerospace products.
In this case studies we will review aircraft accidents 
that their cause of failure was determined by the 
NTSB as failures in the design, manufacturing or 
purchasing. We will discuss how relevant is full 
implementation of the AS9100 requirements to 

the cause of failure and how it could be prevented.

Æπ¥± ניהול שירות איכותי בראיה של צורכי הלקוחות 
®I אולם© ברמה האסטרטגית והמעשית  

OK Management Consulting ¨יו¢ר∫ אורנה קמין

מתן שירות ללקוחות הארגון יכול להיות כורח שהארגון 
מבצע ויכול להיות הזדמנות לשיפור שביעות הרצון 

ולבידול מנצח מול מתחריםÆ אסטרטגית שירות תומכת 
באסטרטגיה השיווקית ובפתרונות התפעולייםÆ במושב 

יוצגו גישות שונות למדידת השירות  והבנת האתגרים 
Æעל מנת להגיע למצוינות

שיפור ביצועים על≠ידי יישום אסטרטגיה למיקוד 
בלקוחות ויישום בשירות

נÆ צרפתי¨ DHL ישראל

מדידה אסטרטגית ובקרה על תוכנית לפריצת דרך 
בתנועת המכבי הצעיר

יÆ מתוק¨ תנועת הנוער ה¢מכבי הצעיר¢

מודל CMMI לשיפור איכות תהליכי השירות
OK Management Consulting ¨קמין Æא

מצוינות בשירות ≠ היבט השירות הפנימי
Calltec ¨בר≠ניר Æנ

∞∞∫∂±≠μ±∫∂± הפסקה

μ≠±∂∫±μ¥∫∑± מושבים מקבילים

±μÆ± שיתוף ציבור ושיח עם מחזיקי עניין ≠ מרכיב 
®B אולם© הכרחי באחריות תאגידית °  

יו¢ר ומנחה∫ ליעד אורתר¨ ביונדביזנס 

ßמחזיקי ענייןß זו הגדרה רחבה לכל אותם קבוצות 
הנמצאות באינטראקציה של השפעה הדדית על 
העסק ©העסק משפיע עליהם והם משפיעים על 

העסק® ולכן תורמים באופן משמעותי להצלחתו אך 
 Æגם יכולים ליצר סיכונים והזדמנויות עסקיות עבורו

בתוך מחזיקי עניין אנו כוללים את העובדים¨ הקהילה 
המקומית¨ הספקים¨ הלקוחות¨ עמותות¨ הרגולציה¨ 

השותפים ועודÆ אלו הן כל הקבוצות אשר אינן מחזיקות 
בבעלות פיננסית ישירה על העסק ©ההגדרה לקבוצה זו 
היא Æ®shareholders כאמור¨ אחריות תאגידית מעניקה 

לעסק את הכלים שבעזרתם הוא מסוגל לזהות את 
ההשפעות של מחזיקי העניין על העסק וגם לבחון כיצד 

 Æהוא משפיע עליהם

שיח ציבורי כמרכיב הכרחי באחריות תאגידית וניהול 
סיכונים חברתיים≠סביבתיים

לÆ אורתר¨ ביונדביזנס

איך תאגידים בעולם מנהלים את השיח שלהם עם 
מחזיקי העניין

אÆ כהן¨ ביונדביזנס

שיח עם מחזיקי עניין במכבי שירותי בריאות 
נÆ פרידמן¨ מכבי שירותי בריאות
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 øפאנל∫ למה אנחנו מפחדים לדבר
משתתפים∫

שלמה כץ¨ מנהל מחוז חיפה¨ המשרד להגנת הסביבה
בלהה גבעון¨ מנכ¢לית¨ עמותת נגב בר קיימא

ד¢ר עזריאל פילרסדורף¨ מנהל איכות הסביבה¨ נשר 
מפעלי מלט ישראליים

דיון בהשתתפות הקהל

≥μÆ± סדנה∫ שיפור מתמיד בהון האנושי ≠ הקשבה 
®J אולם©   øפרואקטיביות ועוד ≠ הכיצד

מנחה∫ רותי הוברמן¨ ייעוץ לאיכות

שישה אלמנטים נדרשים לצורך קידום הארגון ≠ ידע¨ 
Æמשאבים¨ מיומנויות¨ תרבות¨ אווירה ועשייה

אנחנו אוספים אל ¢ארגז הכלים¢ שלנו ≠ ידע¨ לומדים 
Æלטפל במשאבים¨ ומפתחים מיומנויות מקצועיות

על מנת לעמוד באתגרים שהוזכרו לעיל ≠ יש צורך 
להשקיע בגורם האנושי∫

✹ ברכישת מיומנויות אישיות בתחומים נוספים על 

הפן המקצועי הישיר¨ והן בהטמעה של מיומנויות 
Æארגוניות

✹ בביסוס תרבות של איכות ואווירה¨ כאלה¨ אשר 

יאפשרו לממש את הידע והמשאבים¨ על מנת 
שתהיה עשייה של שיפור מתמיד¨ אפקטיבית 

Æלטווח הארוך
¢תופעת לוואי¢ אפשרית ©רצויה® של השקעה בתחומים 

Æאלה  ≠ שיפור בשביעות רצון העובדים
Æבסדנה נבחן מה אפשר לעשות ≠ וכיצד

נזכיר קשת רחבה של מיומנויות אשר אנו יכולים לשפר¨ 
על מנת לעמוד באתגרים אלהÆ נטעם מעט¨  ונדגים 

בדרך ההתנסות¨ כיצד ניתן להשקיע בשיפור מיומנויות 
 Æכמו פרואקטיביות¨ הקשבה פעילה ועוד

©אולם 3®  Examples in Reliability Engineering ±μÆ≥
Chair: Boris Zaets, RAMCRAFT, Israel

מהנדסי אמינות נתקלים כל הזמן בצורך לחבר 
בין התיאוריה לבין עולם המעשהÆ כיצד להשתמש 

בתיאוריות כך שיהיו מעשיות ומסייעות לפרויקט 
øולניתוח המערכת

 Æהמושב יציג מספר דוגמאות של התמודדויות מעשיות
ההרצאה הראשונה תעסוק בדוגמה בה נאספו נתוני 

שדה¨ הערכת תקפותם ומניעת הטיותÆ נושא נוסף עימו 
מתמודדים הינו כיצד להתמודד עם תקלות במערכות 

הנמצאות באחסון או ללא שימושÆ הנושא הופך למהותי 
 Æעוד יותר כאשר מדובר בעמידה בדרישות הבטיחות

נושא נוסף לא קל להתמודדות הינו הנדסת האמינות 
למערכות מכאניותÆ במקרה זה¨ תאור ומידול התנהגות 

המערכות הינו מורכב יותרÆ תוצג דוגמה המראה 
כיצד להתמודד עם קצבי תקלות לפריטים מכאניים 

בתנאי סביבה שוניםÆ לבסוף נראה כיצד להתמודד עם 
הצורך לבצע ניתוחים מורכבים דוגמת FMECA¨ בשלבי 

פיתוח ראשוניים וכאשר נדרשת תגובה מהירה אל מול 
Æהלקוחות

Reliability Model Prediction - Weibull Parameters 
Estimation with Heavy and Random Censored 
Data 
A. Halabi, HP Scitex, Israel

Failure Modes Effects and Criticality Analysis of 
Dormant Failures Results in Design Changes
L. Boim, Elbit Systems, Israel

New And Improved Board FMEcA Process
M. Valdman, ECI Telecom, Israel

¥μÆ± סמינר∫ חלון לשיפור תהליכים עם מודל
©אולם 4® ה≠CMMI לשירותים   

ד¢ר תמי זמל¨ טנגרם פתרונות היי≠טק

בעולם קיימת מגמה הולכת וגדלה לשימוש בשירותים 
המסופקים על ידי גורמים חיצונייםÆ שיפור תהליכים של 
ספקי שירותים יכול לשפר את תפוקותיהם אלו ולהגדיל 
 ®CMMI-SVC© לשירותים CMMI≠מודל ה Æאת נתחם בשוק

כולל הנחיה לשיפור תהליכים לארגונים המספקים 
Æשירותים

המודל פותח על ידי SEI בעקבות הצלחתו של מודל 
ה≠CMMI לפיתוח ©SEI ¨®CMMI-DEV שנמצא בשימוש 

Æבאלפי ארגונים בעולם ועשרות ארגונים בארץ

נושאי ההדרכה
מוטיבציה  ✹

CMMI≠מבוא ל  ✹

מודל ה≠CMMI לשירותים  ✹

כיצד משתמשים במודל לשיפור תהליכים  ✹

שיטת הערכה  ✹

שימוש במספר מודלים   ✹

שימוש במודל יחד עם שיטות וסטנדרטים נוספים  ✹

סיכום  ✹

מטרות ההדרכה
בסיום ההדרכה כל משתתף∫  

יוכל לזהות הזדמנויות לשיפור בתהליכים מהותיים   ✹

לספקי שירותים
יכיר את עקרונות ה≠CMMI ואת המודלים השונים  ✹
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יוכל ליישם את הנהגים הגנריים להטמעת תהליכים   ✹

CMMI≠ושיטות שאינם קשורים ל

קהל יעד
מנהלי איכות מחברות היי≠טק ומארגונים נותני שירות   ✹

מנהלי פיתוח שרוצים לשפר את יכולות הפיתוח   ✹

ואת איכות המוצרים
מנהלי שירות שרוצים לשפר את איכות השירותים  ✹

מנהלים שרוצים לשפר את ביצועי ארגוניהם  ✹

®C אולם© ∂μÆ± ניהול ידע    
BYON IT Solutions ¨יו¢ר∫ תמיר בוסתנאי

Does the Use of External Information Sources 
Impact Quality?
D. Galin, Lander Institute, Israel, G. Falk, Purdue 
University Calumet, USA

Developing a Sampling Plan Based on Cpk-
Unknown Variance
I. Negrin, Y. Parmet, E. Schechtman, Ben-Gurion 
University of the Negev, Israel

מחשוב דוחות ירי של מעבדה בליסטית 
גÆ גורודצקי¨ לÆ סטולרוב¨ רבינטקס תעשיות

BYON IT Solutions ¨סיכונים מהשטח
BYON IT Solutions ¨בוסתנאי Æת

Seminar Cont’d: Getting Better Faster ±μÆ∑
∑A© See ±¥Æ אולם®

 Seminar: Understanding and Managing ±μÆ∏
®H אולם©   Changes in the Aviation Industry

 Chair: Shlomo Lichtenstein, Chair, Aerospace &
Defense Industries Sector/ISQ, Israel

 Presented by: Dr. Michael J. Dreikorn, President,
The IPL Group, LLC, USA

This session is co-sponsored by the Aviation, Space 
& Defense division of ASQ, by The IPL Group, 
Institute for Quality and Control (Israel) the and 
Aviation, Space & Defense sector of ISQ. 
During the session, the pending and near term 
changes and challenges in the aviation industry 
requirements environment will be addressed.  
Dr. Michael J. Dreikorn will go into detail of the 
various requirements and discuss methods for 
effectively monitoring change and integrating 
change into organizational systems. Additionally, 

the challenges of culture and leadership are a 
common thread throughout this seminar.
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Defining Effective Parameters for Monitoring Biological Soil Crust Growth
B. Asaf, R. Hakmon, A. Dody, Nuclear Research Center – Negev, E. Zaady, Agriculture Research Organization, 
Israel

Ruppin College Trains Industrial Engineers for Quality in the Real World
J.L. Lando, Lando Quality Management & Engineering Services, G. Vitner, Ruppin Academic Center, Israel

Energy Transfer from a Source to the Consumer by Means of a Single-Conductor Transmission Line
S. Makarenko, L. Apelbaum, M. Roitman, A. Farber, Sami Shamoon College of Engineering, Israel

A New System Development Life Cycle Model: Vertical, Integrative and Dynamic
E. Weintraub, Afeka Tel Aviv Academic College of Engineering, Israel

קידום איכות ומצוינות בתעשייה בגליל
אÆ זוננשיין¨ חÆ שר¨ יÆ לוי¨ רפאל ≠ מערכות לחימה מתקדמות¨ דÆ בנטולילה¨ המכללה האקדמית גליל מערבי

øמערכת תו תקן לאן
יÆ מילר¨ מכון התקנים הישראלי

ניהול איכות בכלי מצוינות
דÆ פלג¨ פלג מערכות ניהול

נחשפים לחדש כדי ללמוד ישן  ≠  הוראה ולמידה של נהלים בדרך חווייתית 
אÆ פרידמן¨ אÆ לניאדו¨ סÆ לויתן

מצוינות בשירות עם ITIL ≠ או ≠ החוליה החלשה בשרשרת השירות
בÆ קמין¨ איי≠טיל יועצים

יישום Agile Software Development לפרויקטי פיתוח תכנה והשפעתו על האיכות והמצוינות
®±ππ≤© שוורץ¨ לשם≠ניתוב מהנדסים Æמ
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