
                                

                          

 

 

 

 
 מס"ד

כנס 
 לאומי/בינלאומי

 
 תאריך 

 מיקום 
 הכנס

 יו"ר 
 האיגוד  

 
 נושא הכנס

 יו"ר  
 הכנס

 ארגון  
 יו"ר הכנס 

 מלון שרתון,  1974 1 -בינלאומי הה 1
אבטחת איכות   מרים מילר  תל אביב 

  מרים מילר  מתפתחות בתעשיות  

    סרג' סמואל   1976 2-בינלאומי הה 2

    סרג' סמואל    3-בינלאומי הה 3

    דר' אליעזר לוי    4-בינלאומי הה 4

בניין הקונגרסים, תל   23-25.10.1984 5-בינלאומי הה 5
 אביב 

 חיים אלמוג 

 משהב"ט סמואל   רג'ס 

הקונגרסים, תל  בניין  4-6.11.1986 6 -בינלאומי הה 6
 אביב 

 תעשיה  חיים אלמוג  
 אווירית 

גני התערוכה, תל   8-10.11.1988 7-בינלאומי הה 7
 אביב 

ד"ר אביגדור   
 רפאל זוננשטיין 

מרכז הקונגרסים,   26-29.11.1990 8-בינלאומי הה 8
 ירושלים 

 ד"ר זיגמונד בלובבנד 

איכות כוללת בכולם  
 ללא גבולות  

 זיוה  
 פתיר 

 מכון  
 התקנים 

הארצי הראשון   9
 כפר המכביה,  12.11.1991 באבטחת איכות 

 רמת גן  
תפיסת של איכות  

 TQMכולל  
 אנדרי  
  פרידמן 

בניני האומה,   17-19.11.1992 9 -בינלאומי הה 10
 ירושלים 

 יוסי   
 אלביט  בסטר 

בניין הקונגרסים, תל   10-11.11.1993 2-לאומי הה 11
 אביב 

 חיים   
 תעשיה אווירית  אלמוג 

 ירושלים  15-17.11.1994 10-בינלאומי הה 12

 זיוה 
 פתיר 

 ד"ר   
  יצחק שפס 

בניין הקונגרסים, תל   15-16.11.1995 3-לאומי הה 13
 אביב 

 חווה   
 רפאל שר

בניני האומה,   19-21.11.1996 11-בינלאומי הה 14
 ירושלים 

 ד"ר אברהם   
 מוטורלה  חולי 

 חיה     19-20.11.1997 4-לאומי הה 15
  אבטליון 

 תא"ל מיכאל     1-3.12.1998 12-בינלאומי הה 16
 צה"ל  דיין 

 כנסי האיכות של האיגוד הישראלי לאיכות



       

 

 

 

 

 

 
 מס"ד

כנס 
 לאומי/בינלאומי

 תאריך 
 מיקום
 הכנס

 
 יו"ר האיגוד 

 נושא 
 הכנס

 יו"ר 
 הכנס

 ארגון 
 יו"ר הכנס 

מרכז הקונגרסים   28-29.11.1999 5-לאומי הה 17
 חיפה 

 ד"ר 
 אברהם חולי 

 יצחק  
  דנה 

המילניום    13-ה הכנס 18
בניני האומה,   29-30.11.2000 הבינלאומי 

  נד נד"ר זיגמונד בולב   ירושלים 

 28-29.11.2001 6-לאומי הה 19
דוד  

,  לאינטרקוננטיננט
 תל אביב 

  יעקב לאור  

בניני האומה,   18-21.11.2002 14-בינלאומי הה 20
  ד"ר אורנה דרייזין   ירושלים 

 26-27.11.2003 6-לאומי הה 21
דוד  

,  לאינטרקוננטיננט
 תל אביב 

  שרה טאניס ד"ר  שנה לאיגוד  30 

 מלון רנסס, ירושלים  16-18.11.2004 15-בינלאומי הה 22

 חווה 
 שר

איכות ומצינות  
 לשירות הלקוח 

 חיים 
 קמ"ג  קורנפלד 

 23-24.11.2005 8-לאומי הה 23

דוד  
,  לאינטרקוננטיננט

 תל אביב 

איכות ובטיחות  
 מעצימים מצוינות 

 יהודה 
 טבע ארד

 14-16.11.2006 16בינלאומי  ה 24
איכות כמאיץ  

לשיתוף פעולה  
 גלובלי 

 תעשיה  שלמה ליכטנשטיין 
 אווירית 

 28-29.11.2007 9-לאומי הה 25
איכות התהליכים  
בישראל כמנוף  
 למצוינות וצמיחה 

 גיל 
 אלביט  וינר 

 ירושלים  18-20.11.2008 17-בינלאומי הה 26

 חיים 
 קורנפלד 

 אורן  
 מוטורולה  נקר

דוד   24-25.11.2009 10-לאומי הה 27
,  לאינטרקוננטיננט

 תל אביב 

איכות כתרבות  
 מאחדת 

 משה 
 כי"ל  קליינמן 

שתוף במצוינות   15-17.11.2010 18-בינלאומי הה 28
 גלובלית 

 אסף 
 בזן נתיב 

מאיכות להצלחה   מרכז הכנסים חיפה  09-11.11.2011 11-לאומי הה 29
 ארגונית ועסקית 

 דני 
 פיליפס  אבן חן 

 כנסי האיכות של האיגוד הישראלי לאיכות



       

 

 

 

 
 מס"ד

כנס 
 לאומי/בינלאומי

 תאריך 
 מיקום
 הכנס

 
 יו"ר האיגוד 

 נושא 
 הכנס

 יו"ר 
 הכנס

 ארגון 
 יו"ר הכנס 

 מלון רמדה  22-24.11.2012 19-בינלאומי הה 30
 ירושלים 

 דב
 פרי 

איכות בעידן  
 הגלובוליזציה 

 גדעון 
 רוט 

 בירן 
 

איכות מחוץ    29-30.11.2013 12-לאומי הה 31
 לקופסא 

 מנחם  
 חברת החשמל  לוינגר 

 Creating Customer  18-20.11.2014 20-בינלאומי הה 32
Centric Culture 

 אבי  
 מוטורולה  פלד

איכות מתחדשת    24-25.11.2015 13 -לאומי הה 33
 בעידן טכנולוגי 

 עופר  
 אלוט תקשורת  סגל 

  15-17.11.2016 21-בינלאומי הה 34

 ד"ר 
 סיגלית מודחי 

אתגרי איכות בעולם  
 תחרותי 

 גיא  
 רפאל יוסף -בר

 28-29.11.2017 35-לאומי הה 35

 

איכות ומצוינות  
 כערך עליון 

 יאיר  
 אורבוטק אבידן 

מובילים איכות,   20-22.11.2018 36-לאומי הה 36
 חותרים למצוינות 

 אלי  
 קמ"ג  דולב 

 אביטל   26-27.11.2019 37-לאומי הה 37
 מכון התקנים  וינברג 

  23-24.11.2021 38-לאומי הה 38
 ד"ר 

 יוג'ין גולדפרכט
 מעבדות כללית  ד"ר סיגלית מודחי  

 29-30.11.2022 39-לאומי הה 39
 

 חיים   שרון אנקר 
 מנועי בית שמש  דפרין 

 לאה שקד  שרון אנקר  21-22.11.2023 39-לאומי הה 40
 טכנולוגיות גביש  דפרין 

 האיגוד הישראלי לאיכותכנסי האיכות של 


