
עריכת  , בטיחות, ומקנה ידע מקצועי ויישומי בתחומי האיכותמובילה מכון התקנים הישראלי של המכללה 

.  ניהול ועוד, תקינה, בנייה, בטיחות אש, מבדקים

בעלי,והעולמיהישראליהאיכותמעולםהראשונהמהשורהקהלדעתומוביליממומחיםמורכבהמרציםסגל

.וציבוריתעשייתי-העסקיבעולםומוביליםפעיליםמקצוע

,  סדנאות, הרצאות, הסמכות מקצועיות, הדרכות, פיתוח הדרכה, פעילויות המרכז כוללות מיפוי צרכים ארגוניים

שילוב פרקטיקות מניסיון מצטבר  תוך והשתלמויותמקצועיים כנסים , ימי עיון, פורום מקצועי, סיורי לימודי שטח

. רב שנים של מכון התקנים הישראלי

.  המרכז ערוך להתאים הדרכות לארגונים וללקוחות על פי צרכיהם הייחודיים

.  בוגרי הקורסים זכאים לתעודה של מכון התקנים הישראלי



2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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חטיבת איכות

חטיבת עריכת מבדקים

חטיבת בטיחות

חטיבת בטיחות האש

חטיבת בניין ותשתיות

חטיבת אנרגיה ואיכות הסביבה

חטיבת ניהול

הדרכות פנים ארגוניות בפריסה ארצית

חטיבת מזון

רשימת ימי כשירות לממונה בטיחות

2020הדרכות חדשות לשנת 



חטיבת האיכות
מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

בוקר21/01/202080קורס ניהול מערכת איכות

השתלמות להבנת מערכת ניהול איכות לפי  

ISO 9001:2015י "ת
בוקר21/01/202016

ערב01/03/202056קורס הבטחת איכות ובקרת איכות  

בתחום  -סדנה להכנת נהלים והוראות עבודה -חדש 

(ת"בב)הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

בטיחות מטעם המפקח על  ימי כשירות לממונה2–מוכר כ *

העבודה

בוקר27/04/202016

בוקר19/05/202080קורס ניהול מערכת איכות

השתלמות להבנת מערכת ניהול איכות לפי  

ISO 9001:2015י "ת
בוקר19/05/202016

בוקר24/05/202016סדנה לכתיבת נהלים והוראות עבודה

בוקר07/09/202080קורס ניהול מערכת איכות

השתלמות להבנת מערכת ניהול איכות לפי  

ISO 9001:2015י "ת
בוקר07/09/202016

>>

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

תקן דרישות למטרות אסדרה  - 13485:2016ISOי "יום עיון להכרת ת

רפואייםלמערכות ניהול איכות בתחום ֶהתקנים( רגולציה)
בוקר16/01/20208

13485ISO–עורכי מבדקים בכירים למערכות ציוד רפואי 

(קורס פנימיים והשלמה לבכיריםניתן לבצע)
בוקר16/01/202038

בוקרISO 9001:201505/02/202024–קורס עורכי מבדקים פנימיים 

בוקרAS9100D 12/02/20208הכרת התקן לתעשיות תעופה חלל ובטחון

בוקרAS9100D12/02/202024עורכי מבדקים פנימיים לתחום תעופה חלל ובטחון 

ISO 9001:2015–קורס עורכי מבדקים בכירים 

(קורס פנימיים והשלמה לבכיריםניתן לבצע)
בוקר23/03/202040

למערכת ניהול   14001:2015ISOי"לתעורכי מבדקים פנימיים -חדש 

לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה45001:2018ISOי"ולתסביבתי 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה3-מוכר כ* 

בוקר22/04/202024

ISO 9001:2015עורכי מבדקים בכירים 

(קורס פנימיים והשלמה לבכיריםניתן לבצע)
בוקר07/06/202040

תקן דרישות למטרות אסדרה  - 13485:2016ISOי "יום עיון להכרת ת

רפואייםלמערכות ניהול איכות בתחום ֶהתקנים( רגולציה)
בוקר05/07/20208

13485ISO–עורכי מבדקים בכירים למערכות ציוד רפואי 

(קורס פנימיים והשלמה לבכיריםניתן לבצע)
בוקר05/07/202040

בוקרAS9100D 07/09/20208הכרת התקן לתעשיות תעופה חלל ובטחון

AS9100Dעורכי מבדקים פנימיים לתחום תעופה חלל ובטחון 
07/09/2020

בוקר24

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת עריכת מבדקים

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

בוקר27/01/202040אבטחת מידע 27001ISOהכשרת מיישמי תקן -חדש

27001י "עורכי מבדקים בכירים לתחום אבטחת מידע ת

(קורס פנימיים והשלמה לבכיריםניתן לבצע)
בוקר02/03/202040

בוקרISO 2779906/05/20208תקן -יום עיון אבטחת מידע בתחום הבריאות 

בוקרISO 2703220/05/20208יום עיון אבטחת מידע והגנת סייבר לפי תקן 

27001י "עורכי מבדקים בכירים לתחום אבטחת מידע ת

(קורס פנימיים והשלמה לבכיריםניתן לבצע)
בוקר28/07/202040

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת סייבר ואבטחת מידע

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

31מחזור -קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה9-מוכר כ*
ערב14/01/2020160

ובריאותמערכות ניהול בטיחות 45001:2018י "יום עיון להכרת ת

דרישות והנחיות לשימוש–בתעסוקה 
בוקר15/01/20208

מפגש ריענון ועדכונים בעריכת מבדקים-חדש 

(ת"בב)במערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר02/02/20208

–חינוך יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות 

גן משחקים טבעי
בוקר22/01/20208

בוקר12/02/20208'תכנית א-חינוך יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות 

בוקר16/03/202040למתקני משחקים( חודשיות)בדיקות תפקוד 

יום הכשרה לבדיקות מתקני פעילות גופנית באתרים נטולי השגחה תקן  

(מתקני כושר במרחב הציבורי)1497
בוקר01/04/20208

למערכת ניהול   14001:2015ISOי"לתעורכי מבדקים פנימיים -חדש 

לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה45001:2018ISOי"ולתסביבתי 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה3-מוכר כ* 

בוקר22/04/202024

בוקר22/04/20208'תכנית ב–חינוך יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות 

בתחום הבטיחות והבריאות  -סדנה להכנת נהלים והוראות עבודה -חדש 

(ת"בב)התעסוקתית 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה2–מוכר כ *

בוקר27/04/202016

מפגש ריענון ועדכונים בעריכת מבדקים-חדש 

(ת"בב)במערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר01/06/20208

'תכנית ג–חינוך יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*
בוקר02/06/20208

בוקר07/06/202040למתקני משחקים( חודשיות)בדיקות תפקוד 

מערכות ניהול בטיחות  45001:2018י "יום עיון להכרת ת

דרישות והנחיות לשימוש–בתעסוקה ובריאות 
בוקר21/06/20208

בוקר22/07/20208'תכנית א–חינוך יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות 

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת בטיחות

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

בוקר08/09/202040למתקני משחקים( חודשיות)בדיקות תפקוד 

–יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 

גן משחקים טבעי
בוקר30/09/20208

בוקר24/11/20208'תכנית ב–חינוך יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות 

'תכנית ג–יום כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*
בוקר30/12/20208

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת בטיחות

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

בוקר122001/03/202032י "קורס הכרת התקן להתקנת מערכות לגילוי אש ת

–קורס הכשרת תחזוקאי מטפים מטלטלים 

באישור נציבות כבאות והצלה
בוקר05/03/202048

בוקר202036אפריל 1928י "לכיבוי אש תמתזיםקורס תחזוקת מערכות 

בוקר202042אפריל 1596י "לכיבוי אש תמתזיםקורס תכנון מערכות 

בוקר202060אפריל תכנון ותחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש: מסלול משולב

–קורס הכשרת תחזוקאי מטפים מטלטלים 

באישור נציבות כבאות והצלה
בוקר02/09/202048

בוקר202036ספטמבר 1928י "לכיבוי אש תמתזיםקורס תחזוקת מערכות 

בוקר202042ספטמבר 1596י "לכיבוי אש תמתזיםקורס תכנון מערכות 

בוקר202060ספטמבר תכנון ותחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש: מסלול משולב

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת בטיחות האש

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

-מפגשי ריענון ותרגול עם המהנדס והמומחה דניאל ויינברג 

מיוחד לבוגרי קורס אינסטלציה
ערב29/03/202015

ערב17/02/202044קורס סוקר איכות מבנים וחוות דעת מומחים-חדש 

ערב04/03/202048קורס לקבלני מערכות אינסטלציה סניטריות

ערב04/03/202065מערכות אינסטלציה סניטריותקורס למתכנני וקבלני

-מפגשי ריענון ותרגול עם המהנדס והמומחה דניאל ויינברג 

מיוחד לבוגרי קורס אינסטלציה
ערב15/07/202015

ערב202048אוקטובר קורס לקבלני מערכות אינסטלציה סניטריות

ערב202065אוקטובר מערכות אינסטלציה סניטריותקורס למתכנני וקבלני

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת בניין ותשתיות

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

בוקר28/01/202015למפעלי בשרHACCPהכשרת ראשי צוות -חדש 

22000ISOי"לתיום עיון עדכון מהדורה -חדש 

מערכות ניהול בטיחות מזון
בוקר06/02/20208

בוקרHACCP24/03/202015הכשרת ראשי צוות 

–קורס הסמכה נאמני היגיינה ותברואת מזון 

!בפיקוח משרד הבריאות
בוקר04/05/202032

בוקרHACCP05/08/202015הכשרת ראשי צוות 

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת מזון

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

ערב202040מרץ הטמנה ומחזור, ממונה תהליך טיפול בפסולת בנייה הריסות

מלווה בנייה ירוקה  
מאי  –אפריל 

2020
בוקר64

בוקר2020200מאי הסמכה לממונה אנרגיה באישור משרד האנרגיה

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<אנרגיה ואיכות הסביבה  

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

קורס ניהול ידע-חדש 

תקן ניהול הידע כבסיס למצוינות בניהול ידע בארגון
בוקר06/02/202024

ערב202040אפריל התוכנית לפיתוח מנהיגות צוותית-חדש 

–ניהול אפקטיבי במציאות משבשת -חדש 
ופרקטיקות בשיטת הניהול הדואלי כלים 

ערב03/02/202020

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<חטיבת ניהול

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

31מחזור -קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה9-מוכר כ*

ערב14/01/2020160

מפגש ריענון ועדכונים בעריכת מבדקים

(ת"בב)במערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר02/02/20208

למערכת ניהול  14001:2015ISOי"לתעורכי מבדקים פנימיים 

לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה45001:2018ISOי"ולתסביבתי 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה3-מוכר כ•

בוקר22/04/202024

בתחום הבטיחות והבריאות  -סדנה להכנת נהלים והוראות עבודה 

(ת"בב)התעסוקתית 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה2–מוכר כ *

בוקר27/04/202016

מפגש ריענון ועדכונים בעריכת מבדקים

(ת"בב)במערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר01/06/20208

'תכנית ג–חינוך כשירות לעורך מבדקי בטיחות במוסדות יום 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר02/06/20208

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה
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<<רשימת ימי כשירות לממונה בטיחות

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



מתכונתהיקף שעותמועד פתיחהשם הפעילות

בוקר28/01/202015למפעלי בשרHACCPהכשרת ראשי צוות -חדש 

מפגש ריענון ועדכונים בעריכת מבדקים-חדש 

(ת"בב)במערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר02/02/20208

כלים ופרקטיקות בשיטת  -ניהול אפקטיבי במציאות משבשת -חדש 
הניהול הדואלי 

ערב03/02/202020

קורס ניהול ידע-חדש 

תקן ניהול הידע כבסיס למצוינות בניהול ידע בארגון
בוקר06/02/202024

ערב17/02/202044קורס סוקר איכות מבנים וחוות דעת מומחים-חדש 

 14001:2015ISOי"לתעורכי מבדקים פנימיים -חדש

לניהול בטיחות  45001:2018ISOי"ולתלמערכת ניהול סביבתי 

ובריאות בתעסוקה

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה3-מוכר כ* 

בוקר22/04/202024

בתחום הבטיחות  -סדנה להכנת נהלים והוראות עבודה -חדש 

(ת"בב)והבריאות התעסוקתית 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהימי כשירות לממונה2–מוכר כ *

בוקר27/04/202016

מפגש ריענון ועדכונים בעריכת מבדקים-חדש 

(ת"בב)במערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 

בטיחות מטעם המפקח על העבודהמוכר כיום כשירות לממונה*

בוקר01/06/20208

ערב40התוכנית לפיתוח מנהיגות צוותית-חדש 

.  אביב–תל , 42ברחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי. ההדרכות מתקיימות במכללה

training2@sii.org.il: מייל03-6465327: פקס| 03-6465085' טל: לפרטים נוספים. ניתן לקיימן במתכונת פנים ארגונית בבית הלקוח

<<!התחדשנו

2020קורסים וימי עיון 

מכון התקנים הישראלי. המכללה



03-6465085: לכל שאלה חייגו עכשיו
Training2@sii.org.il ל"דוא :

התקנים הישראלי מגיע אליכםמכון . המכללה
!הדרכות פנים ארגוניות בפריסה ארצית

חוסך זמן עבודה של העובד

מומחים ומובילי דעת קהל מהשורה הראשונה

הדרכות מותאמות לצרכיי הארגון

חטיבות לימוד שונות9

התקנים הישראלישל מכון תעודה 


