
16:00-08:30בין השעות , 16.07.2019, ט"ג תמוז תשע"י, נפגשים ביום שלישי

.  18.07, 17.07, 16.07: 'ה-'ימי ג: הקורסמתכונת 

.תל אביב, 42חיים לבנון רחוב , הישראליבמרכז ההדרכה של מכון התקנים 

ISOהמעודכןהבינלאומיהתקן דרישותמגדיר,2015בדצמברישראליכתקןלאורויצאלעבריתשתורגם9001

,תהליכיהעלהארגוניתהמערכתבתפקודהאפקטיביותלהערכתבקרה.בארגוניםאיכותניהולתפישתלהטמעת

.פנימייםמבדקיםעריכתמחייבת

בתכנוןנתנסהוכןהמבדקעריכתתהליך,האיכותתקןדרישותמהות,האיכותניהולתפישתאתנביןהקורסבמהלך

.מתקנותלפעולותמעקבועריכת,דיווח,הממצאיםהערכת,הראיותניתוח,ביצוע,תכנון,ייזום:פנימייםמבדקיםוביצוע

ידעיועברולמשתתפים.במבדקאופיינייםמצביםשלוסימולציותתפקידיםמשחקי,אירועיםניתוחייכלולהקורס

.מבדקיםשלאפקטיבילביצועוטכניקות

ניהולמערכתלאימותפנימימבדקעורךלתפקידהכשרה,בארגוןפנימייםמבדקיםתוכניתיישום:הקורסמטרות

,חוץקבלני,ספקים,פיתוח,תכן:בנושאימבדקיםלערוךהמיועדים:הערה.התקןבדרישותולעמידהבארגוןהאיכות

.בכיריםמבדקיםעורכיבקורסלהשתתףמוזמנים

:הלימודנושאי

מבדקיםוסוגימבדקיםלעריכתמבוא•

ISO:2015י"תסקירת• שלראייהבזווית9001

מבדקעורך

מבדקלעריכתוהכנותתכנון•

הראיותואיסוףמבדקביצוע•

(מתקנתפעולהדרישת)מ"דפ,הממצאיםהערכת•

מבדקח"דוהכנת,למבדקומעקבדיווח•

,איכותנאמני,איכותמנהלי,מנהלים:יעדקהל

להשתתףהמיועדיםועובדיםאיכותמהנדסי

גורמים;הארגוןבמסגרתמבדקיםבביצוע

ומפעיליםאיכותמערכותהמתחזקיםמקצועיים

.מבדקיםתכניות

קורס עורכי מבדקים פנימיים

י"מתחתומה מטעם תעודה הקורס תינתן לבוגרי 

מרצה בכיר במרכז  , אביב-מוסמך אוניברסיטת תלM.sc, יברכיהובהובלתו של אורי 

חבר בצוות מומחים של מכון התקנים בתקני מערכות  , ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

בעל ניסיון של מעל עשרים שנים בהדרכת איכות וניסיון מעשי בהקמה ותחזוקת  . ניהול איכות

.  מערכות ניהול איכות בארגונים רבים

.ופיתוחתכןבתחומיוכןחוץוקבלניספקיםאצלמבדקיםלעורכיםמיועדלאהקורס

.בכיריםמבדקיםעריכתבקורסנלמדיםאלהנושאים



מ  "מלא את הפרטים הראו ל. בעמוד מרכז ההדרכהwww.sii.org.il-בכתובת, ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט

!יש לוודא הגעת הטופס03-6465327: פקסאו לtraining2@sii.org.il: ולשלוח למיילבכתב יד ברור וקריא 

__________________________________: ז.ת___________________________: ומשפחהשם 

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון 

________________________________      :ל"דוא_____________________________    : נייחטלפון 

______________________________ : לקוח'מס_______________________________    : כתובת

_____________________________/ פ .ח/ מ.ע

:אופן התשלום

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

______________:ז.ת_______________:הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

____________:החברהוחותמתחתימה*_________________________:הערות

(בלבדלערבוןהאשראיכרטיספרטיאתלמלאיש-זהבאמצעיובחרתבמידה)"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

.  ת כי קראתי את מדיניות ביטול הרשמה המופיעה מטה/בחתימתי לעיל אני מאשר*

:ב ו ת      ו ה ר ש מ ה יט ו פ ס     ה ת ח י 

.הרישוםטופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת . חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, לא יתבצע באשראיוהתשלום במידה 

 03-6465327או בפקסtraining2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /על ביטול השתתפות בקורסהודעה •
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוייניםועליה  ,הודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•

08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

מדיניות ביטול הרשמה

בכפוף להנחיות מרכז  , ישראלי–הנחה ברכישת תקן 50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

המידע של מכון התקנים הישראלי

מ"מעלא כולל ₪ 2,500: עלות למשתתף

כיבוד קל וארוחת צהריים, כולל חומרי לימוד

פנימייםקורס עורכי מבדקים 
16.07.2019
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