פיתוח מקצועי
מגוון רחב של מפגשים וסדנאות לבחירתך .כל מפגש יציג יישומים בחיים אמתיים ,פתרונות ,ותוצאות המבוססים על
עקרונות האיכות .המקרים שיועלו יציגו רמות הצלחה שונות ובעזרתם תוכל ללמוד על בסיס ניסיונם של אחרים ולצלול
עמוק יותר לתוך תאוריות האיכות ודרכי יישומן המגוונות.
הרחבת הידע
כמשתתף בכנס ,אתה מקבל גישה למצגות שונות שהוצגו בכנס ,כך שגם אם יש מושבים שפספסתם ,או נושאים
מעניינים במיוחד שתרצה לעיין בהם בהמשך או לקבל כיוונים כללים בנושאים חדשים ומורכבים בחיי היום יום תמיד
תוכל לחזור ולעיין בחומר.
בשדרת הפוסטרים תוכל לעיין במאמר המתפרסם ,לשוחח עם המחבר וללמוד את הרכיבים שמעניינים אותך בו.
התנסות בפועל:
סדנאות הכנס מאפשרות לך התנסות בפועל ,בתחום המוצג בהן ,בנוסף לרקע התיאורטי שלהן .לשאול וללמוד מניסיונו
של עורך הסדנה והמשתתפים בה.
Benchmarking
הכנס מאפשר לך להתרשם כיצד חברות אחרות השתמשו בכלי איכות שהובילו לתרומה עסקית על שורת הרווח של
החברה .פרס המצוינות והחדשנות ל 2015-ייקחו אתכם דרך כמה מהיישומים המוצלחים בתחום האיכות במגוון רחב
של תעשיות.
עצת מומחה
בכינוס משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים ,אשר משתוקקים לשתף ולהלהיב אותך בתיאורי שינוי תפיסת האיכות
מהיותה "מחסום להצלחה" לאורך השנים ועד ל" שותפה עיסקית" כיום ולהציג בפניך את חידושי מתודולוגיות איכות
הידועות להם.
תוכל לשמוע סיפורי הצלחה ויוזמות חדשות לשיפור ,דרכים להפחתת בזבוז על מנת לשפר את הפרודוקטיביות והגדלת
את היעילות תפעולית.
בניית רשת עמיתים למקצוע
הכנס הוא קרקע פורייה להכרות עם אנשי מפתח בתחום ומסייעת לך בבניית רשת עמיתים מקצועיים.
שימוש מושכל ברשת עמיתים מקצר ומייעל התמודדויות ותהליכים ,מרחיב ומשתף ידע ,מאפשר למידה הדדית ומקור
להתייעצות.
השפעה מידית
מיד עם שובך לעבודה ,לאחר הכנס ,תוכל להתחיל וליישם כמה מן העצות ,טיפים ,שרכשת בכנס.
ממשק עם גורמי שירות בתחום
בתערוכת הכנס תוכל להכיר גופי שירות שונים בתחום ,ללמוד את פירוט השרות המוצע על ידם ,לשאול את השאלות
שמעניינות אותך ואף לתאם המשך פגישות או פעולה מולם.
תוכל גם ללקט פרוספקטים ועזרי המחשה שמעניינים אותך ,בהם תוכל להעמיק וללמוד לאחר הכנס.

הגברת המחויבות לאיכות
הארגון שלך חווה את ההשפעות החיוביות של איכות .בואו ושתף את הסיפורים שלך וחוויותיך עם המשתתפים האחרים.
השתתפות בכנס זה מצרפת את ארגונך לשורה אחת עם כמה מהארגונים המובילים ,דבר שיכול לחזק את המחויבות
של הארגון לאיכות בקרב עמיתיך ,והקהילה שלך.
תרומה למיצוב הארגוני שלך:
כלל התרומות שהוצגו ובהן :הרחבת הידע ,חשיפה לידע חדשני ,התנסות בפועל ,חבר ברשת עמיתים למקצוע תסייע
למיצובך האישי בחברה כבעל ידע ,כתובת מקצועית המחוברת לגורמים מקצועיים בארץ ובעולם המניב תרומה למצע
העסקי של החברה.
העמקת ההיכרות עם האיגוד הישראלי לאיכות:
בביתן האיגוד בכנס תוכל ללמוד על העשייה והתרומה של האיגוד לחבריו ,לשאול את השאלות המעניינות אותך ,לקבל
חומרי עזר שבהם תוכל להעמיק לאחר הכנס .מרבית חברי הנהלת האיגוד והפעילים בו משתתפים בכנס וישמחו לענות
על שאלות ההבהרה או כל משוב אחר.
הצטרף לאיגוד הישראלי לאיכות
האיגוד נוסד בשנת  1973לשם קידום האיכות בישראל ונמנה עם איגודי האיכות המובילים בעולם.
עמותה הפועלת כמוסד ללא מטרות רווח מונה כ 1500 -מומחי איכות – מהנדסים ,הנדסאים ,טכנאים ,רופאים ,מחנכים,
מנהלים בכירים בתעשייה ,בשירותים עסקיים וציבוריים 200 .חברים מוסדיים  -מפעלים ,חברות ומוסדות מהמובילים
בתחומם בישראל.
הייעוד והחזון -להיות המוביל המקצועי בנושאי איכות ומקום המפגש של כל העוסקים באיכות לקידום המצוינות האישית
והארגונית

העשרה ומידע בתחום
האיכות
חדשנות  -גישות חדשניות
לסיוע לעסק להגדיל את
שורת הרווח
בנצמרקינג  -ללמוד
מהצלחות בארגונים
דומים לשלי
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