
האיגוד הישראלי לאיכות

(ISQ - Israel Society for Quality)

ר  א ו נ 2י 0 2 2



מי אנחנו  
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oבישראלהאיכותקידוםלשם1973בשנתנוסדהאיגוד

oבעולםהמוביליםהאיכותאיגודיעםנמנה

oרפאל,א"תעש)בישראלמהמובילים,מוסדיתחברותבעליארגונים30מעלמונה,

(ועודשמשביתמנועי,מעבדותלהסמכתהרשות,י"מת,אלביט

o(ועודהייטקאנשי,מורים,ד"עו,רופאים,מהנדסים)לאיכותמומחים1000מעלמונה

oתלויבלתיכגוף,האיכותלמקצועותהסמכהבחינותמקיים

מפגש הקמת הנהלת האיגוד  



יעוד וחזון האיגוד

2

חזון

ידעחזיתמהווה.והמצוינותהחדשנות,האיכותתחוםאתבישראלהמובילהגוף

במדינתוהחברותהארגוניםולהנהלותבאיכותלעוסקיםמקצועיתתמיכה.ומומחיות

ישראל

יעוד

החדשנות,האיכותבתחוםוהעוסקותהעוסקיםשלהמקצועיתהמומחיותקידום

הישראליבמשקולחברותלארגוניםערךיצירתתוך,והמצוינות



מטרת האיגוד
oהלאומיתברמההאיכותמוביללהיות

oבתחוםהעוסקיםשלהמקצועייםהידעהעמקתתוךהאיכותמקצועאתלקדם

oבפרטהצעירהדורובקרבבכלללאיכותהתודעהאתלטפח

oהאיכותבתחוםוהעסוקותהעוסקיםכלאתלאגד

oבאיכותוהעסוקותעוסקיםשלמקצועיתלהתנהגותמודללשמש

oוהחדשנותהמצוינות,האיכותלקידוםובעולםבארץפעולהשיתופיליצור
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פעילויות האיגוד
oנובמברבחודשמתקיים,שנתיאיכותכנס

oוהתעשייההמכללות,האקדמיהבשיתוףכנסים

oוהמצוינותהחדשנות,האיכותבתחוםעיתיותהעשרההרצאות

oומצוינותחדשנות,איכותבנושאימומחיםשלומהירמקצועימענה

oמוביליםבארגוניםביקורים,הלאומיהאיכותשבוע

o(והמצוינותהחדשנות,האיכותבתחום)מומחיםשלבהתנדבותהדדיםאיכותמבדקי

oל"זרביןיצחקש"עומצוינותלאיכותהלאומיהפרסבתחרותפעיליםשותפים

oהערכהוכתבחייםמפעל,כבודחברות:אותותהענקת

oמצטייניםאיכותועובדימצטייניםמבדקיםעורכי:תחרויות

oתחרויותבמגווןשופטים,והאיגודהנהלהחברי

o4ובינלאומיותלאומיותתקינהבוועדותחברים,והאיגודהנהלהחברי



פרסומים לשיתוף ידע
oהחדשנות,איכותהבתחום(מוקלטות)הרצאות–לאיכותהישראליהאיגודאתר

להסמכותרישום,מומחיםשלדעתוחוותמאמרים,(עיתיבאופןמתעדכן)והמצוינות

.באיכותהעוסקיםבפנקסרישום,ולחידושן

oלספריההועברוחלקם,העתקים200,000-כפורסמו)האיכותבתחוםמקצועיביטאון

(בירושליםהלאומית

oעיתיבאופןהמפורסםניוזלטר

oמקצועיותושאלותמידעלשיתוף
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https://isq.org.il/
https://www.linkedin.com/company/israel-society-for-quality-isq-/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/isq.org.il
https://chat.whatsapp.com/Kt5YV43zczd81LRboQOJkH


חברות אישית
oהשתתפות בכלל הפעילויות של האיגוד

oליווי אישי של מומחים בתחום האיכות חדשנות ומצוינות

oבאתר האיגוד" בנק דרושים: "סיוע באיתור מקומות עבודה

o (בתשלום דמי חבר)ימי עיון במגוון תחומים

o (בתשלום להנפקת התעודה)רישום בפנקס העוסקים באיכות

oלהסמכות-,ICQE/ICMQICQM ,ICQEICQI ,ICRE,(חברדמיבתשלום)

o(בתשלום דמי חבר)קורסים שבחסות האיגוד /הנחה בהשתתפות בכנס
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השתתפות בפעילויות

(ASQ/ISQ)מקנה נקודות השתלמות לחידוש ההסמכה 



פנקס העוסקים באיכות
oהאיכותהעוסקיםשלבמקצועיותלהכרהמדדיםסטקבעהאיגוד

oמומחה,בכירמומחה)רמותלשלושמחולקתהמקצועיותההכרה,

ביןמעברקריטריוןמוגדר.ולניסיוןלוותק,לעיסוקבהתאם(מתמחה

הרמות

oבלתיוסווגההכרהבעלימקצועאנשילבחור,לארגוניםמאפשרזהכלי

בעלילביןהתפקידצורכיביןיותרטובהוהתאמההאיכותבתחוםתלוי

והמצוינותהאיכותבתחומיהתפקידים

oהבאותהתעודותהוענקוכהעד:

בכירמומחה120✓

מומחה24✓

מתמחה9✓
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חברות מוסדית
o(האיגודבאתרמפורסם)האיגודשמקייםהפעילויותבכללהשתתפות

oאיגודחברשאינואחדעובדשלהטבהתינתןנרשמים10כלעבור

אינהההטבותכמות)אחדהשתתפותיוםעבוראיגודחברשלבתעריף

(מוגבלת

oבאיכותבתחוםמומחיםידי-על(בחינם)שנהפעםהרצאהקבלת,

הארגוןלצרכיבהתאם

oתחרות,בתעשייההלאומיפרס)בתחרויותבהשתתפותלארגוניםסיוע

(שיפורצוותי

o(בתשלום)ארגוניותפניםארגוניותלהדרכותחסותמתן

oחברותשנות10מעלשלותקבעלילארגוניםמיוחדתתעודההענקת
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https://isq.org.il/


הסמכות מקצועיות
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שני ושלישי במוסדות  , האיגוד יוזם ומעודד קיומם קורסים בנושאי איכות בתארים ראשון

במכללות ובמדרשות, להשכלה גבוהה

עוסקים 2400-עד כה האיגוד הסמיך מעל ל)האיגוד מקיים מבחני הסמכה ישראליים 

(:באיכות

o הסמכה לבעלי תואר אקדמי באיכות(ICQE/ICQM)

o הנדסת איכותICQE)  )

oאיכות ות.מנהלי((ICQM

o הנדסת אמינות((ICRE

o מבקרי איכות(ICQI)



קשרים בינלאומיים
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oהסכמים הדדים עם איגודים בינלאומיים

החלף הרצאות מקוונות לשתף מידע וידע-

פרסום מאמרים בכתבי העת של כל איגוד-

תעשיות אוויריות וחלל, חדשנות: השתתפו במגזרים מקצועיים-

oנציגי האיגוד נוטלים חלק פעיל בוועדות תקינה לאומיות ובינלאומיות

איגוד מעודדים את חברי איגוד  ה

להשתתף בפעילויות כאלה



צוות המומחים  

יעקב לאור
אחריות תאגידית  

חברתית

ויטנברגנתי 
תחום המזון

דני אבן חן
תחום הציוד רפואי

חנן מלין
תחום המבדקים

שגיא גפני 
תעופה חלל  ותעשיות

ביטחוניות

עופר סגל
ניהול

ר נאוה קליין"ד
צוותי שיפור

מסילאלחי 
הדרכה 

אולגה גלפנשטיין
אמינות 

והנדסת מערכת 

פרכטראמנון 
תחקור והפקת

לקחים 

חיים דפרין
ניהול  סיכונים 

והזדמנויות

רות ששון 
ניהול ספקים

רגינה קליימן 
איכות קלאסית 

מנחם לוינגר
איכות קלאסית 

קיסלוקשלומי 
איכות בפרויקטים

si1973@isq.org.il:ל"בדואלמומחיםשאלותלהעבירניתן
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וועדות באיגוד  
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o  אתיקה

oתכנון אסטרטגי

oהדרכה והסמכה

oמינויים והערכה

oקשרים בינלאומיים

oקשר עם האקדמיה

o  הכרה במקצוע האיכות

oועדה לאותות הערכה

oעורכי מבדקים מצטיינים/ועדה למתן אותת הערכה לעובדי



אותות מטעם האיגוד 
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oבצורהשפעל,לפחותשנים5במשךבאיגודפעילחבר:עמיתתעודת

האיגודשלוהאינטרסיםבארץהאיכותלקידוםוביעילותוביושרבולטת

oלקידוםויעילהבולטתבצורהשפעללאישים,מוענקת:הערכהכתב

בפרטהאיכותבתחוםמסויםאירוע/מטרהלקידוםאו,בכללבארץהאיכות

oחברותםואשרבאיכותהבולטתשפעילותםלאישים,מוענקת:כבודחברות

מטרותיוהשגתאתולקדםלאיגודכבודלהביאעשויה

oבתחומילפעילותחייהםכלאתהקדישואשרלאישים,מוענקת:חייםמפעל

בישראלהאיכותלקידוםמהותיתתרמהושפעילותםוהמצוינותהאיכות

הוענקו  
תעודות  37

הוענקו
תעודות  30

הוענקו
תעודות  22

הוענקו  
תעודות  12



אותות מטעם האיגוד האמריקאי
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oלאיכותהאמריקאיבאיגודעמיתיםתעודת(FELLOW):דרגת

לאיכותתרומהאופעילותעלהמלצותדרךשניתנתחברות

oמדלייתSHEWARTL:למדעדופןיוצאתתרומהעלמוענקת

מודרניתאיכותבקרתבתחוםוטכניקה

oחייםמפעל(IEE):עלביותרהגבוהה,המכובדהשירותמדליית

האיכותלתחוםתרומתם

הוענקו
תעודות  5

הוענקה  
תעודה אחת  

הוענקה
תעודה אחת  



אותות מטעם האיגוד 
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oת/ת מבדקים מצטיין/עורך  :

השראהמקורמהווים;איכותכנאמנימוגדריםאו/ומלאהבמשרהבאיכותעוסקים:קריטריונים

באדיבות,שלהםהאםביחידתהאיכותלקידוםבפעילותיוזמהמגלים;בארגוןהאיכותלמנהלי

;ומסירותבאדיבות,שלהםהאםליחדתמחוץהאיכותלקידוםבפעילותיוזמהמגלים;ומסירות

התנדבותבאמצעותלארגוןמחוץהאיכותלקידוםפועלים

oת/עובד איכות מצטיין  :

השתלמות;וידועמוכרבינלאומיאוישראליגורםידי-על,מבדקיםכעורךהסמכה:קריטריונים

בארגוןהידעוהפגנתבידעשיתוף;אחריםמשיקיםונושאיםהמבדקעריכתבתחומימתמידה

;נוספיםלתחומיםהמבדקהרחבת;לארגוןהמבדקיםשלמוסףערך;מצטברניסיון;לוומחוצה

לקהילהותרומהמעורבות;לארגוןהחשוביםמגווניםובתחומיםהמבדקבתחומיוחדשנותיוזמה

הוענקו
תעודות  23

הוענקו
תעודות  16



הסמכות לאיכות באקדמיה

oמטעםמוסמכיםלהיותהמעוניינים(מטרההרשומים)האקדמייםמהמוסדותבוגרים

:נדרשיםהאיגוד

.אחרונותשניםבשלושהאיכותבתחוםשנילתואראוראשוןלתוארזכאותלהציג1.

80-למעללתוארכלליממוצעציוןלהציג2.

הגמרפרויקט/הסיוםבפרויקטומעלה80ציוןלהציג3.
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שעות הלימודשם הקורסשם המכללהד"מס

בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקהB.Scהמכללה האקדמית כנרת1
ר "ד

שלהבת צור

תואר שני בסטטיסטיקה בהתמחות איכותאוניברסיטת חיפה2
ר "ד

מיכל דלויה

HITמכללת , בטיחות וסייבר, מסטר באיכותHIT, המכון הטכנולוגי חולון3
'פרופ

עמוס נוטע



חסות האיגוד לקורסים מקצועיים  

oהמצוינות והחדשנות שתוכניות  , האיגוד מעניק חסות לקורסים בתחום האיכות

ידי וועדת הסמכה והדרכה של האיגוד-מאושרת על, הלימודים

oמשמעות של מתן החסות:

מוסד  /למכללהוהקישור לוגו יעודכן באתר האיגוד -

חסות מטעם האיגודיפורסמו שמות המוסדות והקורסים שקיבלו , בביטאון האיגוד-

המכללות שקיבלו חסותלוגו האיגוד יעודכן בספרי הלימוד ובאתרי -

הישראלי לאיכות ר האיגוד "תהייה עם הלוגו והחתימה של יו, תעודת סיום הקורס-

oמעלות הקורס3%, העלות לחסות הינה
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חסות האיגוד על קורסים מקצועיים  

oידי וועדת הסמכה והדרכה של האיגוד-מאושרת על, תוכניות הלימודים
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שם הקורסשם המכללהד"מס

(ICQE)הנדסת איכות טכניון  1

מכללת מסד2
(ICQE)הנדסת איכות 

(ICME)קורס מנהל איכות ומצוינות ארגונית 

(ICQE)הנדסת איכות שבירומכללת3

מכללת כנרת4

(ICQE)הנדסת איכות 

 QCלבקרת והבטחת איכות תעשייתית הסמכה 

(ICQI)מבקרי איכות  

(ICQE)הנדסת איכות מכללת ארז5

(ICQE)הנדסת איכות המכללה הטכנולוגית תל חי6



חסות האיגוד לקורסים מקצועיים  
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שעות הלימודשם הקורסשם המכללהד"מס

מסד1

60קורס משולב להבטחת איכות ובקת איכות

24מבדקים פנימיים

24קורס ניהול סיכונים

2
מכללת

שבירו

64הבטחת איכות בארגון

24מנהל הבטחת איכות מוסמך

ימים3עורכי מבדקים פנימיים בארגון

40נאמני איכות

מיכאל האוזר3
שעות60עד 40הבטחת איכות בסיסי

שעות60עד 30ביקורת ובחינה של רכיבים אופטיים

4
והדרכה  לוגיק

בשיתוף אפיקי ידע

40אבטחת איכות

52(ניהול איכות)איכות כוללת 

design  of quality30תכן לאיכות 

שר יעוץ והדרכה5

24(HACCP)קורס ראשי צוות בטיחות מזון 

24מערכות ניהול איכות ובטיחות מזוןפ"עומ

24מערכות ניהול מעבדות רפואיותפ"עומ

24מערכות ניהול מעבדותפ"עומ

oידי וועדת הסמכה והדרכה של האיגוד-מאושרת על, תוכניות הלימודים
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שעות הלימודשם הקורסשם המכללהד"מס

שיא האיכות6

עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות

ISO-9001:2015תקן 
24

-ISOאו AS-9100: תקנים נוספיםעורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות 

ISO-14001 + ISO-45001או ISO-56002או  13485
32

עורכי מבדקים בכירים בהתאם לדרישות  

ISO-9001:2015תקן 
40

-ISOאו AS-9100: תקנים נוספיםעורכי מבדקים בכירים בהתאם לדרישות 

ISO-14001 + ISO-45001או ISO-56002או  13485
48

16שדרוג עורכי מבדקים פנימיים לבכירים

48הבטחת איכות בסיסית

8-16חקר אירוע והפקת לקחים

7
מילוא מיקסום  

יכולות

32עורכי מבדקים פנימיים

54קורס עורכי מבדקים בכירים

32נאמני איכות רגיל

40(שיפורפרוייקטעם )נאמני איכות מורחב 

8

רותי  

הוברמן

80קורס לניהול איכות ומצוינות במעבדה

24קורס לעריכת מבדקים פנימיים במעבדה

חסות לקורסים מקצועיים  , המשך



חסות לקורסים מקצועיים  , המשך
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שעות הלימודשם הקורסשם המכללהד"מס

אפיקי ידע9

240(ICQE)הנדסת איכות  

ICQM150מנהלי איכות ומצוינות 

QAהבטחת איכות 60קורס בסיסי–

150מורחב QAהבטחת איכות 

אורנסמכללת 10

100כוון מפעיל

224ניהול הבטחת איכות כולל פרויקט

180טכנאי מכשור רפואי

מ"יה ייעוץ בע-הסטי11
?ISO 9001:2015עורכי מבדקים פנימיים 

42קורס הבטחת ובקרת איכות

12
מרכז הדרכה והכשרה  

GSTUDY
Medical Device Lead Auditor (ISO 13485)28

אורנסמכללת 13

100כוון מפעיל

224ניהול הבטחת איכות כולל פרויקט

180טכנאי מכשור רפואי

איכות ובטיחות מזוןר.י14
HACCP10הכשרת ראשי צוות בטיחות מזון 

HACCP20הסמכה לעורכי מבדקי איכות פנימיים בשילוב ראשי צוות 

15
שירותי  -יודשקיןחיים 

שעות לימוד160-ו 120ביקורת איכותביקורת והבטחת איכות



נתונים על האיגוד  

22

חברים אישים  
במשך השנים

11,610

חברות מוסדיות 
במשך השנים

871

כינוסים  
בינלאומיים

20

כינוסים  
לאומיים

19

מפגשי  
חברים

190

מוסמכים  
מטעם האיגוד

2390

הרצאות 
לחברות מוסדיות

380

בטאון האיכות  
ביטאון דיגיטלי  )

(האיגוד הישראלי לאיכות

,  עותקים200,000-מעל
הלאומיתהסיפריהכולל 

תעודות  
חבר כבוד

22

תעודות  
עמית כבוד

37

תעודות כתבי  
הערכה

30

תעודות
מפעל חיים

12

עמיתים באיגוד האמריקאי לאיכות  
(FELLOW)

5

מדליית
SHEWART

1

פרס  
IEEEמפעל חיים 

1

תעודות לעורכי 
מבדקים מצטיינים

23

תעודות לעובדי  
איכות מצטיינים

16

חברי האיגוד מכהנים בוועדות תקינה לאומיות ובין לאומיות

https://isq.org.il/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://isq.org.il/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa/


תאריך
6מפגש 5מפגש 4מפגש 3מפגש 2מפגש 1מפגש 
20.0123.0223.0311.0518.0529.06

שם  

המרצה

ר"ד

דפנה שקד

אולגה

גלפנשטיין

קטי

לניוב

ר"ד

שלהבת צור

אורי

מלצר

צביקה

בר כוכבא

שם הרצאה
שיפור

עובדים

לאן הולכת  "

כיווני  ?האיכות

התפתחות צפויים  

בתחום האיכות 

"בשנים הקרובות

הנעת עובדים ושפה 

מודעתיתתת 

חדשנות מול  

הילכו : סטנדרטיזציה

?יחד או יתחרו

קונפליקטים

Repairable Systems 

Reliability Tracking, 

Metrics, 

Measurement and 

Application

תאריך
13מפגש 12מפגש 11מפגש 10מפגש 9מפגש 8מפגש 7מפגש 
27.0728.0724.0821.0903.1116.1121.12

שם  

המרצה

קובי  

גרינברג

דן 

רוזמן

אלה  

מתיב

חנן  

מלין

מירית  

שומר-זימן

לאוניד

לדין

דב  

פרי

שם הרצאה
:  חדשנות ואיכות

עולמות חופפים

האם נדרש לכייל 

את עורכי המבדקים

משבר הפסולת  

כיווני  -בישראל 

חשיבה בראי מהנדס 

איכות

מערכות ניהול  

משולבות

Push-איך לעבור מ

בניהול  Pull-ל

?איכות

הבטחה מטלורגית  

במעבדות פיתוח  

כיול  . ומפעלי ייצור

פנימי

האם מודל עלויות  

?איכות עדין רלוונטי

2022פעילות לשנת 

(באיכותהרצאות)המפגשיםלהקלטתקישור

23

אנשי איכות שמתקיים בחודש נובמבר  1000שבו משתתפים מעל ל ,כנס איכות שנתי 

(  תמונות מהכנס, 39-הרצאות מהכנס ה )

https://isq.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa/
https://isq.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94-39/
https://photos.google.com/share/AF1QipMh9HVi8VOQJiwPIBGgCz-ylePr0By7azDjgDFOYRcusnx2SNTAumRdtoDJIJjOcw?key=NF9nSHVDdE5OWlZTWFk4M1BROUZJVWIySk5zc1JB


14.0321.0328.0304.0411.0402.0512.0625.0729.0905.12תאריך

שם  

חנן מליןדני אבן חןהמרצה
שגיא

גפני
רות שושןעופר סגל

אל חי  

מסיל

חיים  

דפרין
גדי פלד

אמנון

פרכטר

שלומי  

קיסליוק

שם  

הפורום

ציוד 

רפואי
מבדקים

,  תעופה

חלל  

והתעשייה  

הביטחונית

ניהול
איכות  

ספקים
הדרכה

ניהול סיכונים  

והזדמנויות
תוכנה

תחקור  

והפקת  

לקחים

פרויקטים

2022פעילות לשנת 
(מקצועייםפורומים)המפגשיםלהקלטתקישור

המעבדה,אינדיגוHp,אלביט:מוביליםבמפעליםסיוריםהתקיימו,2022בשנת

(ICL)אמפרטוברותםבשיבאהמעבדותואגףלנגיפיםהמרכזית

24

https://isq.org.il/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9d/


מיקום  

הכנס

תאריך  

המפגש

שם  

הכנס

אחראי

על הפעילות

שותפים

לפעילות

,  האוניברסיטה הפתוחה

לשכת המהנדסים

(3חלק , 2חלק , 1חלק (

16.02.2022
ניתוח נתונים כבסיס  

לתהליכי איכות

קרעי  -ר דיאמנטה בנסון”ד

ראשת התוכנית להנדסת  )

(תעשייה וניהול

מירית זימן שומר  

לשכת  , איגוד תעשייה וניהולנציגת )

(המהנדסים

14.06.2022בראודהמכללת 

נושא " איכות הלכה למעשה"

" ְתאֹום דיגיטאלי: "הכנס

Digital twin

פרופסור  

אמיל בשקנסקי

ר "ר מיכל דלויה  וד"ד, רון קנת' פרופ

גיא בר יוסף  , עופר סגל, דפנה בארי

ושרון אנקר

התאחדות  

התעשיינים
חדשנות באיכות04.04.2022

ר"ד

נאוה קליין

,  ארצי-אביב לנדאו, ר נאוה קליין "ד

מליןקובי גרינברג וחנן 

(בשיתוף התאחדות התעשיינים)

מכללת  

סמי שמעון    

(b7net.co.il)

מה העתיד צופן לנו, איכות14.9.2022
פרופסור

דורית תבור

פרופסור ברוך  ,  פרופסור דורית תבור

דנה אופיר ושרון אנקר, קרן

2022פעילות לשנת 
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https://www.youtube.com/watch?v=XQk9AaXT7BU
https://www.youtube.com/watch?v=eaxFb2Pb3Cc
https://www.youtube.com/watch?v=ahBRD_r_in0
https://www.b7net.co.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%95-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-518296


חברי הנהלה  

26

שרוןאנקר1.

בועזאסף2.

יל'זברוך'פרופ3.

שגיאגפני4.

ין'יוגגולדפרכטר"ד5.

אברהםגנאור6.

מיכלדלויהר"ד7.

מנחםלוינגר8.

חנןמלין9.

חי-אלמסיל10.

עופרסגל11.

חייםקורנפלד12.

רגינהקליימן13.

נאוהקלייןר"ד14.

חנוך'רבינוביץ15.

גדעוןרוט16.

לאהשקד17.



צור קשר

08-9365865: לאיגוד טלפוניםשאלות נוספות ניתן לפנות

https://www.isq.org.il: אתר האיגוד

qsi1973@isq.org.il: ל"דוא

27

https://www.isq.org.il/
mailto:qsi1973@isq.org.il
https://www.linkedin.com/company/israel-society-for-quality-isq-/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/isq.org.il
https://chat.whatsapp.com/Ez24JLCFoZGB5dkeULTsAd
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