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2 חזרה לתוכן העניינים

מכללת מומנתקן הינה מרכז ההדרכה 
של חברת מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מכללת מומנתקן עתירת הניסיון )משנת 1995(, מקיימת מגוון רחב 

של הדרכות וקורסים, כנסים וימי כשירות.

מכללת מומנתקן מתמחה בייעוץ והדרכה למפעלים, ארגונים, חברות 

בניה ומוסדות תוך מיקוד בתחומי הבטיחות, האיכות והטכנולוגיה. 

 מכללת מומנתקן מעסיקה את טובי המומחים בארץ ומביאה אליכם 

את מיטב הידע והניסיון המקצועי שנצבר בכל תחום מתוך מטרה 

להכשיר ולהשביח את בעלי המקצוע הפועלים בתעשייה הישראלית.

 צוות המכללה ישמח לעמוד לרשותכם בבחירת ההכשרות 

וההדרכות התואמות את הצרכים הספציפיים שלכם  ו/או של 

ארגונכם לצורך קידום והתפתחות מקצועית.

מי אנחנו?

03-9625552 שלוחה 1

momenteken-college.co.il
אליעזר מזל 3, ראשון לציון )ת.ד. 17149(  

03-9519397
college@momenteken.org

momenteken.co.il אתר החברה 

mailto:%20info%40momenteken.co.il?subject=
http:// momenteken.co.il 


3 חזרה לתוכן העניינים

רשימת קורסים

איכות

עורכי מבדקים פנימיים לת"י ISO 9001:20015 ........עמ' 4

עורכי מבדקים פנימיים לת"י ISO 14001+45001 ....עמ' 5

ניהול איכות ומבדקים פנימיים ..............................................עמ' 6

בקרת תהליכים סטטיסטיים SPC ......................................עמ' 7

הכרת דרישות לת"י איכות סביבה ISO14001 ..........עמ' 8

הכרת דרישות לת"י ניהול הבטיחות ISO 45000 ......עמ' 9

הכרת דרישות לת"י איכות ISO 9001 .............................עמ' 10

ניהול מעבדת כיול לת"י ISO 17025 ................................עמ' 11

 ISO



4 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

מטרות הקורס

הלימודים נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י ISO 9001:20015  ולהבין 

אותן לעומק, לתרום לייעול ניהול מערכות האיכות בארגון תוך הכרה ותרגול של 

שיטות להבטחת ובקרת איכות.

קהל היעד

מנהלים, מהנדסי איכות, נאמני/רכזי איכות, סוקרים וכל עובד המיועד 	 

להשתתף בביצוע מבדקי איכות בארגון

גורמים מקצועיים העוסקים באישור והערכת ספקים,  המתחזקים מערכות 	 

איכות ומבצעים מבדקי איכות

נושאי לימוד

עלות

2,100 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

עורכי מבדקים פנימיים תאריכי פתיחה
ISO  9001:20015  לת"י

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

24.02.19
ימי ראשון

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

בחסות

 ISO
9001

מושגי תפישת ניהול איכות	 

דרישות הגרסה החדשה ת"י 	 

ISO 9001:20015

המבדק ככלי לבקרה ניהולית	 

תכנון והכנות לביצוע מבדק איכות 	 

תהליך מבדק ואיסוף הראיות 	 

הערכת ממצאים של מבדק 	 

הכנת דו"ח מבדק 	 

טיפול באי התאמות 	 

תהליכי שיפור, שיטות וכלים	 

בדיקת אפקטיביות פעולות מתקנות	 

הצגת מבדק בארגון הלקוח	 

https://www.momenteken-college.co.il/
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5 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

מטרות הקורס

  ISO 45001:2015 הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י

ו- ת"י ISO 14001:2015 ולהבין אותן לעומק. 

הלימודים יתרמו לשיפור וייעול ניהול מערכת הבטיחות בארגון, צמצום עלויות, 

שיפור ניהול מערכת איכות הסביבה בארגון וייעול תפעול התחומים בהם יש 

לפעילות הארגון השפעה על הסביבה.

קהל היעד

מנהלים, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים בארגון	 

גורמים מקצועיים העוסקים באישור והערכת ספקים	 

גורמים מקצועיים המתחזקים מערכות איכות ומפעילים תכניות מבדקים	 

נושאי לימוד

עלות
2,100 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

עורכי מבדקים פנימיים לת"יתאריכי פתיחה
ISO 45001 +  ISO 14001 

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

04.04.19
ימי חמישי

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

 	 ISO 14001:2015 סקירת דרישות ת"י

ומשמעותן

קביעת תחום החלות של מערכת הניהול 	 

הסביבתי

תפקידים, תחומי אחריות וסמכות מטרות 	 

סביבתיות והתכנון להשגתן 

פעולות ביחס לסיכונים ולהזדמנויות	 

 	   ISO 45001:2015 סקירת דרישות ת"י

למערכת ניהול בטיחות וגהות תעסוקתית

 	  ISO 18001:2007 ההבדלים מול ת"י

הבדלים והמשמעות בין גורם סיכון ומפגע	 

הבנת דרישות והמשמעות בביצוע סקר 	 

סיכונים

הבנת דרישות להכנת נוהל ניהול שינויים	 

https://www.momenteken-college.co.il/
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6 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

מטרות הקורס

בוגרי הקורס יוכלו לתכנן, להקים, לעקוב ולשפר את מערכת ניהול האיכות 

בארגון ולנהל אותה בצורה טובה, יעילה ועצמאית ובעלויות מינימליות.  

כמו כן, יוכלו לסייע לארגון לספק מוצרים ושירותים בסטנדרט גבוה ובהתאמה 

לדרישות הלקוחות ובכך להגביר את שביעות רצון לקוחות הארגון.

קהל היעד

עובדים בארגוני שירות / תעשייה / היי טק/ חינוך/ בנייה	 

כל מי שמעוניין בשיפור מתמיד של תהליכי ניהול, ייצור ושירות	 

נושאי לימוד

עלות
4,550 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

ניהול איכות ומבדקים פנימייםתאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

64
שעות

אקדמיות

8
מפגשים
שבועיים

14.05.19
ימי שלישי

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

הכרת דרישות בתקני ניהול איכות	 

מהי מערכת ניהול איכות?	 

איכות כתנאי לתחרות בעולם 	 

המודרני

כלים וטכניקות לניהול איכות כוללת	 

ניטור שביעות רצון לקוח	 

ניטור ומדידה של תהליכים ומוצרים 	 

עלויות איכות	 

תקני נוהל איכות מקבילים	 

תהליך מבדק איכות פנימי	 

מקומו ותפקידו של עורך המבדק 	 

וגורמים נוספים המשפיעים על 

התהליך

תכנון והכנות לביצוע המבדק - 	 

הכנת שאלונים ורשימות תיוג

הכנת דו"ח פעולות מניעה	 

שיטות מעקב לבדיקת אפקטיביות 	 

פעולות מתקנות

https://www.momenteken-college.co.il/
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7 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו להקנות לתלמידים ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי  לגבי 

מושגים, עקרונות וטכניקות של ניתוחים סטטיסטיים בתעשייה ולחשוף את 

התלמידים לכלים מגוונים לביצוע בקרת תהליך סטטיסטית בתעשייה.

קהל היעד

עובדי בקרת איכות	 

מנהלים טכניים	 

עובדי רצפת היצור	 

נושאי לימוד
מבוא - חשיבות בקרת התהליך לעומת מדידת החלקים	 

מושגים בסיסיים - אוכלוסייה, משתנים, מדגם,  סוגי מדדים	 

איסוף, ארגון והצגת נתונים	 

מדדים של התפלגות שכיחויות )התפלגות נורמלית ניתוח מצבים(	 

עקרונות תרשימי בקרה	 

השוואה בין בקרה לפי משתנים לבין בקרה לפי תכונות )מגמות בתרשימי בקרה(	 

תרשימי .X.R )כושר תהליך וכושר מכונה, ניתוח תהליכים קיימים(	 

עלות
3,150 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

בקרת תהליכים סטטיסטיים SPCתאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

40
שעות

אקדמיות

5
מפגשים
שבועיים

03.03.19
ימי ראשון

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

https://www.momenteken-college.co.il/
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8 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

05.03.19
ימי שלישי

12.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

הכרת דרישות לת"י איכות הסביבהתאריכי פתיחה
ISO 14001 

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

מטרות הקורס

   ISO14001:2015 הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י

ולהבין אותן לעומק, לתרום לשיפור ניהול מערכת איכות הסביבה בארגון וייעול 

תפעול התחומים בהם יש לפעילות הארגון השפעה על הסביבה. 

קהל היעד

מנהלי ארגונים/ מערכות ניהול סביבתי וקיימות, המבקשים לעמוד בתקן 	 

ומכירים בהשפעותיהם על הסביבה ומעוניינים לקחת אחריות בנושא

יועצי איכות סביבה ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים במסגרת הארגון	 

אנשי איכות הסביבה	 

נושאי לימוד

סקירת דרישות ת"י ISO 14001:2015 ומשמעותן	 

קביעת תחום החלות של מערכת הניהול הסביבתי	 

תפקידים, תחומי אחריות וסמכות בארגון	 

מטרות סביבתיות והתכנון להשגתן	 

פעולות ביחס לסיכונים ולהזדמנויות- הבנת הדרישות לזיהוי ובקרה 	 

עמידה בדרישות על פי דין בתחום הסביבה	 

עלות

1,750 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

 ISO
14001

https://www.momenteken-college.co.il/
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9 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

07.04.19
ימי ראשון

09.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

תאריכי פתיחה

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

הכרת דרישות לת"י ניהול הבטיחות  
ISO 45001

מטרות הקורס

   ISO 14001:2015 הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י

ולהבין אותן לעומק, לתרום לשיפור וייעול ניהול מערכת הבטיחות והגיהות בארגון.

קהל היעד

מנהלי ארגונים המבקשים/נדרשים לעמוד בתקן ומעוניינים להגן על כוח 	 

העבודה של הארגון תוך מיקוד בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית

יועצי איכות, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע המבדקים 	 

במסגרת הארגון

אנשי בטיחות	 

נושאי לימוד

מונחים והגדרות	 

סקירת דרישות ת"י ISO 45001:2015 למערכת ניהול בטיחות וגהות 	 

תעסוקתית ומשמעותן

 	 ISO 18001:2007 ההבדלים מול ת"י

הבדלים והמשמעות בין גורם סיכון ומפגע	 

הבנת דרישות והמשמעות בביצוע סקר סיכונים	 

הבנת דרישות להכנת נוהל ניהול שינויים	 

עלות
1,750 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

 ISO
45001

https://www.momenteken-college.co.il/
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10 חזרה לתוכן העניינים איכות momenteken-college.co.il

או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

22.05.19
ימי רביעי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

הכרת דרישות תאריכי פתיחה
ISO 9001:2015 לת"י איכות

1
תעודת 

השתתפות

24
שעות

אקדמיות

3
מפגשים
שבועיים

מטרות הקורס

   ISO 9001:2015 הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לדרישות ת"י

ולהבין אותן לעומק, לתרום לייעול ניהול מערכת האיכות בארגון ושיפור ביצועיו. 

קהל היעד

מנהלי ארגונים/ מערכות ניהול איכות, המבקשים לעמוד בת"י ומעוניינים 	 

ISO 9001:2015 להכיר את עקרונות מערכת ניהול האיכות לפי ת"י

 	ISO 9001:2015 מנהלי ארגונים/ מערכות ניהול איכות הנדרשים לעמוד בת"י

יועצי איכות, מהנדסי איכות ועובדים המיועדים להשתתף בביצוע מבדקים 	 

במסגרת הארגון

נושאי לימוד

סקירת דרישות ת"י ISO 9001:2015 ומשמעותן	 

 	 ISO 9001:2015 גורמי הצלחה ל-ת"י

 	ISO 9001:2015 עקרונות ניהוליים המהווים בסיס ת"י

דרישות ממערכת ניהול איכות	 

הבנת תהליך מבדק איכות, גורמים נוספים המשפיעים על התהליך	 

הבנת דרישות לפעולה מתקנת	 

שיטות מעקב לבדיקת אפקטיביות פעולות מתקנות	 

הבנת דרישות בנושא ניהול סיכונים והזדמנויות	 

עלות
1,750 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

 ISO
9001
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או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

16.04.19
ימי חמישי

11.19
לתאריך מדוייק ראה עדכונים באתר

בין השעות 15:45 - 8:30

ניהול מעבדת כיול לת"י ISO/IEC 17025תאריכי פתיחה

32
שעות

אקדמיות

4
מפגשים
שבועיים

מטרות הקורס

הלימודים בקורס נועדו לחשוף את התלמידים לקריטריונים הקשורים בדיווח של 

עובדי המעבדה, ביצוע כיול, ולידציה ותחזוקה של ציוד ומערכות במעבדה. 

שיטות שניתן לבקר ולשלוט בהן ובכך להבטיח את דיוק ואמינות התוצאות. 

קהל היעד

כל העוסקים במדידות ובכיול	 

מקבלי החלטות שקשורות למערכות מדידה וכיול, כולל מנהלים ואנשי איכות, 	 

מנהלי מעבדות מדידה וכיול, צוותי ניהול, עובדי מעבדות מדידה וכיול

כל מי שחפץ לקדם את הידע שלו בתחום המדידות והכיול	 

נושאי לימוד

הכרת תהליכי המדידה בתעשייה ודרישות רגולטוריות	 

סקירה של דרישות הת"י ISO/IEC 17025  - לכשירות מעבדות בדיקה וכיול	 

 	ISO/IEC  17025 השינויים העיקריים שנעשו בת"י

הצגה של פתרונות ליישום מעשי של הדרישות המוכלות בו	 

הכרת דרגות החופש שהת"י מקנה למשתמש	 

תרגול הבנת המידע הנחוץ לצורך הערכה נכונה של מערכות כיול ומדידות, 	 

התמודדות יעילה עם דרישות של לקוחות, ארגוני ההסמכה ורשויות התקינה

עלות
2,550 ₪ למשתתף יחיד, לא כולל מע"מ

1
תעודת 

השתתפות

 ISO
45001
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או התקשר

03-9625552
שלוחה 1

לחץ לטופס הרשמה מכללת מומנתקן שומרת לעצמה את 
הזכות לדחות/לשנות מועד קורס מכל 

סיבה שהיא

ט.ל.ח - טעות לעולם חוזרת

הקורס כולל:

חומרי לימוד
כיבוד קל

שתיה קרה וחמה
ארוחת צהריים

שם פרטי + משפחה:   ____________________________________

תפקיד:                       ____________________________________

ת.ז:                    ____________________________________    

מס' נותן שירות:     ____________________________________

נייד:                    ____________________________________

דוא"ל:     ____________________________________

את הטופס יש לשלוח:

פקס: 03-9519397  

 college@momenteken.org  :אימייל

שם חברה / מפעל:   ____________________________________

ח.פ./ע.מ:     ____________________________________

שם איש הקשר :       ____________________________________

טל':     ____________________________________

דוא"ל למסמכים ועדכונים:   ____________________________________

כתובת לקבלה/ח-ן:   ____________________________________

שם המאשר:    ____________________________________ 

ת.ז:                    ____________________________________    

 סכום:      _________________ תשלומים: 

סוג כ. אשראי:    _________________ תוקף:   ______________

מס' כרטיס:    _________-________-_________-________

___________________ תאריך: _____________ חתימה + חותמת: 

למעט אמריקן אקספרס

פרטי החברה / תשלום

שם הקורס:      ____________________________________

תאריך פתיחה:           _________________________                   

טופס 
הרשמה

לקורסים

נא למלא בכתב יד ברור את כל הפרטים הבאים:

1 2 3 4

ערב בוקר

פרטי המשתתף

הננו מאשרים בחתימתנו 
את התנאים שלהלן:

ביטול 8-14  ימים לפני מועד 	 
הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 

ב-20% מהעלות בפועל. 
ביטול 4-7  ימים לפני מועד   	 

הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 
ב-40% מהעלות בפועל. 

ביטול במהלך 3 הימים שלפני מועד 	 
הקורס/יום העיון, המזמין יחויב 

ב-50% מהעלות בפועל. 
אי הגעה במועד הקורס/יום העיון 	 

ייחויב במחיר מלא.
הודעת ביטול תתקבל במייל/פקס 	 

בלבד.
מכללת מומנתקן שומרת לעצמה 	 

את הזכות לדחות/לשנות מועד 
קורס/יום עיון מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי במהלך הקורס יתכנו 	 
שינויים בלוח הזמנים.
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