האיגוד הישראלי לאיכות
(ISQ - Israel Society for Quality)
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מ ר ץ

מי אנחנו
 oהאיגוד נוסד בשנת  1973לשם קידום
האיכות בישראל
 oנמנה עם איגודי האיכות המובילים בעולם
 oמבוסס על העקרונות של האיגוד
האמריקאי לאיכות

 oמונה מעל ל 30 -ארגונים בעלי חברות
מוסדית ,מהמובילים בישראל )תעש"א,
רפאל ,אלביט ,חברת חשמל ,ועוד(
 oמונה מעל ל 1000 -מומחים לאיכות
)מהנדסים ,רופאים ,מורים ,ועוד(
 oמקיים בחינות הסמכה למקצועות האיכות
כגוף בלתי תלוי

 oמעל  11,500חברים נרשמו במשך
השנים
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חברי הנהלה
ד"ר מיכל דלויה

אברהם גנור

אירה אלבז פרלשטיין

ד"ר יוגין גולדפרכט

עופר סגל

לאה שקד

אל חי מסיל

גדעון רוט

שגיא גפני

חנן מלין

חנוך רבינוביץ'

פרופ' ברוך זי'ל

בועז אסף

מנחם ולינגר

ד"ר סיגלית מודחי

ד"ר נאווה קליין

שרון אנקר
יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות

רגינה קליימן

פרופ' אבנר הלוי

חיים קורנפלד
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יעוד וחזון האיגוד
יעוד האיגוד

קידום המומחיות המקצועית של העוסקים
בתחום האיכות ,החדשנות והמצוינות ,תוך
יצירת ערך לארגונים ולחברות במשק
הישראלי

חזון האיגוד

הגוף המוביל בישראל את תחום האיכות,
החדשנות והמצוינות .חזית הידע ומומחיות.
תמיכה מקצועית לעוסקים באיכות ובהנהלות
של הארגונים והחברות במדינת ישראל
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מטרת האיגוד
 oבית לכלל העוסקים בתחום האיכות,
החדשנות והמצוינות
 oקידום ושיתוף הידע המקצועי והתיאורטי של
העוסקים באיכות
 oמשמש מודל להתנהגות מקצועית של
העוסקים באיכות
 oפיתוח מנהיגות תעשייתית בוגרת וצעירה
בתחום האיכות והמצוינות
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פעילויות האיגוד
 oכנס איכות שנתי ,בחודש נובמבר
 oכנסים שונים בשיתוף האקדמיה והמכללות
 oהרצאות העשרה חודשיות" .פורום שולחן עגול" ,פורום מקצועי
 oמענה מקצועי של מומחים בנושאי איכות ,חדשנות ומצוינות
 oביקורים בארגונים מובילים בשבוע האיכות הלאומי
 oמיזמים למצוינות בתעשייה בצפון ובדרום
 oמבדקי איכות הדדים ,בהתנדבות
 oחברות כבוד ,מפעל חיים וכתב הערכה
 oתחרויות :עורכי מבדקים מצטיינים ועובדי איכות מצטיינים
 oשותפות בתחרות הפרס הלאומי למגזר העסקי  /הציבורי
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פרסומים לשיתוף ידע
 oכנסים באיכות לאומי/בינלאומיים )עד כה התקיימו  38כנסים(
 oאתר המכיל תוכן מקצועי מתעדכן ,במאמרים וחוות דעת מעולם האיכות
 oביטאון מקצועי בתחום האיכות )פורסמו כ 200,000 -העתקים ,חלקם הועברו
לספריה הלאומית בירושלים(
 oניוזלטר המפורסם אחת לתקופה
 LinkedIn ,Facebook , WhatsApp oלשיתוף מידע ושאלות מקצועיות
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חברות 'אישית'
 oהשתתפות בפעילויות האיגוד
 oהסמכות ל) ICQE, ICQM, ICRE, AC-ICQE/M -בתשלום דמי חבר(
 oהנחה בהשתתפות בכנס/קורסים בחסות האיגוד )בתשלום דמי חבר(
 oהשתתפות בביקורים במפעלים מובילים
 oסיוע באיתור מקומות במדיות האיגוד
 oליווי אישי של מומחים בתחום האיכות
 oרישום בפנקס העוסקים באיכות )בתשלום להנפקת התעודה(
נרשמו עד כה:
•

מומחה בכיר 117

•

מומחה 20

•

מתמחה 9

השתתפות בפעילויות מקנה
נקודות השתלמות לחידוש ההסמכה )(ASQ/ISQ
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חברות 'מוסדית'
 oהשתתפות בפעילויות האיגוד
 oהרצאה אחת לשנה על-ידי מומחים בתחום באיכות ,בהתאם לצרכי הארגון
 oהשתתפות בתחרות עובדי איכות מצטיינים ועורכי מבדקים מצטיינים
 oסיוע בארגון תחרויות איכות פנים מפעליות
 oהענקת תעודה שנתית לאות הוקרה על הצטרפות כחברה/מפעל מוסדית לאיגוד
 oהענקת תעודה מיוחדת לארגונים בעלי ותק של מעל  10שנות חברות
 oסיוע לארגונים בהשתתפות בתחרויות )הפרס הלאומי בתעשייה ,תחרות צוותי
שיפור(
 oבעת ביצוע הרשמה קבוצתית לכנס האיכות המרכזי תינתן הנחה שתפורט
בתוכנית הכנס
 oמתן חסות להשתלמויות בארגונים
 oסיוע באיתור מקומות במדיות האיגוד
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הסמכות מקצועיות
האיגוד מקיים מבחני הסמכה ישראליים
)עד כה האיגוד הסמיך מעל ל 2315 -עוסקים באיכות(
o
o
o
o

הסמכה
הסמכה
הסמכה
הסמכה

בהנדסת איכות )(ICQE
למנהלי.ות איכות )(ICQM
בהנדסת אמינות )(ICRE
לבעלי תואר שני באיכות )(AC-ICQE/M

האיגוד יוזם ומעודד קיומם קורסים בנושאי איכות בתארים
ראשון ,שני ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה ,במכללות
ובמדרשות
5

צוות המומחים
נתי ויטנברג
מזון

אלחי מסיל
הדרכה

שגיא גפני
תעופה חלל
ותעשיות ביטחוניות

חנן מלין

דני אבן חן

מבדקים

ציוד רפואי

עופר סגל
ניהול

ירון זיו

אולגה גלפנשטיין

יעקב לאור

חיים דפרין

פארמה

אמינות

אחריות תאגידית חברתית

ניהול סיכונים והזדמנויות

מנחם לוינגר

רגינה קליימן

רות ששון

איכות קלאסית

איכות קלאסית

ניהול ספקים

ד"ר נאוה קליין
צוותי שיפור

שלומי קיסלוק
פרויקטים

50

קשרים בינלאומיים
 oהסכמים הדדים עם איגודים בינלאומיים
 החלף הרצאות מקוונות לשתף מידע וידע פרסום מאמרים בכתבי העת של כל איגוד -השתתפו במגזרים מקצועיים :חדשנות ,תעשיות אוויריות וחלל

 oנציגי האיגוד נוטלים חלק פעיל בוועדות תקינה
הלאומיות והבינלאומיות

אנו מעודדים את חברי איגוד להשתתף בפעילויות כאלה

11

וועדות באיגוד
 oתכנון אסטרטגי

 oהדרכה והסמכה
 oאתיקה

 oמינויים והערכה

 oקשרים בינלאומיים

 oקשר עם האקדמיה
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אותות מטעם האיגוד
 oתעודת עמית :חבר פעיל באיגוד במשך  5שנים לפחות ,שפעל בצורה
בולטת וביושר וביעילות לקידום האיכות בארץ ולקידום האינטרסים
הנוספים של האיגוד.

עד כה חולקו
 40תעודות

 oכתב הערכה :מוענקת ,לאישים שפעל בצורה בולטת ויעילה לקידום
האיכות בארץ בכלל ,או לקידום מטרה/אירוע מסוים בתחום האיכות בפרט.

עד כה חולקו
 30תעודות

 oחברות כבוד :מוענקת ,לאישים שפעילותם בולטת באיכותה ואשר חברותם
עשויה להביא כבוד לאיגוד ולקדם את השגת מטרותיו.

עד כה חולקו
 23תעודות

 oמפעל חיים :מוענקת ,לאישים אשר הקדישו את כל חייהם לפעילות בתחומי
האיכות והמצוינות ושפעילותם תרמה מהותית לקידום האיכות בישראל.

עד כה חולקו
 10תעודות

תחרויות מקצועיות:
 oעורך/ת מבדקים מצטיין/ת

עד כה חולקו
 17תעודות

 oעובד איכות מצטיין/ת

עד כה חולקו
 10תעודות
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אותות מטעם האיגוד האמריקאי
 oתעודת עמיתים באיגוד האמריקאי לאיכות )  – (FELLOWדרגת
חברות שניתנת דרך המלצות על פעילות או תרומה לאיכות
 oמדליית  – SHEWARTמוענקת על תרומה יוצאת דופן למדע
וטכניקה בתחום בקרת איכות מודרנית
 oמפעל חיים ) – (IEEמדליית השירות המכובד ,הגבוהה ביותר על
תרומתם לתחום האיכות

עד כה חולקו
 5תעודות

עד כה חולקה
תעודה אחת

עד כה חולקה
תעודה אחת
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מה עשינו בשנת 2021
פעילות

פורום שולחן עגול
פורום מקצועי

פירוט

קישור להקלטות המפגשים  -ידע והעשרה בתחום האיכות
 .1מבדקים ככלי לאבחון ארגוני
 .2כיצד להישאר רלוונטי בעולם העבודה החדש?
 .3איכות בסביבה משתנה
 .4מה בין אבטחת מידע לאבטחת איכות
 .5מצוינות תפעולית וחדשנות
 .6למידה ארגונית כפלטפורמה לשיפור האיכות
 .7תחקיר בשיטה 8D
 .8שימור ידע מומחים
 .9שימוש בתקני  IAQGלשיפור איכות בארגוני תעופה חלל וביטחון.
 .10מולד המצוינות הארגונית – EFQM
 .11איכות בחדשנות
 .12יישומי Quality 4.0

ימי עיון והעשרה

קישור להקלטות המפגשים  -ידע והעשרה בתחום האיכות
 אתיקה ומקצועיות.
 איכות בתחום המזון והפארמה.
 איכות ואבטחת מידע.
 ולידציה של מערכות ממוחשבות.

כנסים

קישור להקלטות המפגשים  -ידע והעשרה בתחום האיכות
 כנס איכות בדרום ה6-
 כנס עורכי מבדקים )יתקיים ב (30.12

סיורים בשבוע האיכות
)(23.05-25.05

קישור לפרסום  -האיגוד הישראלי לאיכות
 גולן מוצרי פלסטיק – פורנטאלי
 הרשות להסכמת מעבדות – וירטואלי
 מנועי בית שמש – וירטואלי

קוד האתי לאיגוד

הקוד האתי של האיגוד הישראלי לאיכות

פורומים מקצועיים

קישור להקלטות המפגשים  -ידע והעשרה בתחום האיכות
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מכללות שקבלו חסות מהאיגוד
תוכנית הלימודים,
מאושרת על-ידי
וועדת הסמכה
והדרכה של האיגוד
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צור קשר
שאלות נוספות ניתן לפנות לאיגוד
טלפונים08-9365865 :
אתר האיגודhttps://www.isq.org.il :
דוא"לqsi1973@isq.org.il :

