
מבדקים מרחוק  
ארגונים לא טועים7000

אביטל ויינברג 
מנהל אגף איכות והסמכה 

מכון התקנים הישראלי



אגף איכות והסמכה במכון התקנים
גוף  , זרוע ההתעדה של מכון התקנים הישראלי•

ההתעדה הגדול בישראל  
1993פועל בהצלחה בשוק וולונטרי תחרותי עוד מ •
לקוחות פעילים במערכות 7000מעניק שירות ל •

תקני ניהול40לכ, ניהול
ANABו RVAל ובהם "בעל אקרדיטציה מגופים בינ•
50%גדול מ ברב מוצרי ההתעדה נתח שוק •
.)מחפשים(אודיטורים במגוון תחומים 100מעסיק כ •



מסמכים שכדאי להכיר
• IAF/MD4:2018 –use of ICT for auditing
• IAF/ID3:2011 - Management of Extraordinary Events
• IAF/ID12:2015 - Principles on Remote Assessment
• UKAS guidance on the use of a blended approach 2/21
• EA 2/21 G:2022 – guidance on remote audits 9/22
• IAF FAQ and ISO 9001 remote audit practice (4/2020)
• ISO 19011:2018 Guidelines for auditing MS ANNEX A1



1הגדרות ושאר ירקות
ג ,ספקים,א(מתאים לכל סוגי המבדקים מבדק מרחוק 

)  S1/S2כולל 
ICT(info. & comm. Tech.)מבוסס טכניקת 

) (Remote/online/offsiteשלא באתר הארגון מבדק •
)(Blended/hybridקרוב /משולב רחוקמבדק •
ICTלא רלוונטי ל –)Onsite(באתרמבדק •

תשתיות  ,סודיותב–ניתן לקיים מבדק מרחוק בהתחשב 
ICT)בסביבה נפיצה(ובטיחות) מחשוב מתאים/וידאו/קו יציב(

לפני החלטההסיכון לאפקטיביות המבדק יש לנהל את 



2הגדרות ושאר ירקות 
מזמן המבדק ניתן לקיים מרחוק בלי נימוק  30%עד •

)  תוכנית המבדק/לציין בדוח(
–עם נימוק (100%עד ניתן להגדיל , בכפוף לתקן•

)  סיכון לצוות/אי יציבות/אקלים/אירוע בטחוני/פנדמיה
רצון הארגון, בקשת היועץ, נוחות לסוקר: לא סיבה •



?למה = מבדקי מרחוק 
מיותר להסביר...כולנו כבר שם•
מבדקים מרחוק  10000אגף איכות והסמכה קיים כ •

3/2020מאז 
הואץ בשל הקורונה  = תמיד היה •
ניהול סיכונים לכל מבדק בנפרד, כללים, מסגרת•
,  וירטואליםלאתרים פיתוח /מכירהנוח לתהליכים כמו •

27001ולתקנים כ 
, תקני מזוןייצור והתקנה מאתגר לפעילויות כגון •

ובטיחות  ) 1רמה(סביבה , תעופה



סיכונים שיש להעריך טרום החלטה
סיבה מהסיבות לעיל כתנאי התחלתי  •
אחרון " שטח"מתי נערך מבדק •
י כולם"עICTזמינות ויכולות שימוש של טכניקות ה •
רמת הדיגיטציה של החומרים •
)ל"לחו(הפרשי זמן בין הבודק לנבדק •
)יצור והתקנהלעומת QMSפיתוח ו (מה נבדק •
)מה ניתן להציג(דרישות אבטחת מידע רלוונטיות •
ההיסטוריה והיציבות של מערכת האיכות  •



מתחייב במבדקים מרחוק/מה מומלץ
כמו מבדק מקרוברק אם ישיג את היעדים מבדק מרחוק •
יותר הפסקות, מה יתבצע מרחוקלקבוע מראש יש •
"  סייר"ל, מערכת האיכות, בדיקת מסמכים= מרחוק •

, לראיין את בעלי העניין, רחפן/באמצעות מצלמה
לא לצלם אנשים, למחוק מידע לאחר המבדק

לפי הנחיות התקנים  הסיכון למבדק מרחוק לקבוע את •
האפקטיביות ותחום העיסוק, המנהלים

לבצע מבדק שטח ) 2או כל שנה(לפחות אחת לסבב •
בכפוף לסיכון שנקבע



2מתחייב במבדקים מרחוק /מה מומלץ
:  יש להתייחס לנושאים הבאים ההכנותבשלב 

תוכניות וזיהוי מה , TRAIL, להחליט על התווך•
זמינות נבדקים, קבלת חומרים לפני, מרחוק והכלי

: יש להתייחס לנושאים הבאים הביצועבשלב 
גמישות עם  , התייחסות לצילומי מסך, אישור סודיות•

על העדר שפת גוף " לפצות", יותר הפסקות, הזמן
"360"והסתכלות 

: יש להתייחס לנושאים הבאים הדיווח בשלב •
לציין אם היו בעיות  , ככלל ללא שינוי•



?לאן אנחנו הולכים 
באו והם כאן להישארמבדקים מרחוק •
ובעלי העניין להיות מיומנים  , האודיטוריםעל : לפיכך •

)טכנולוגיה(בשיטות מבדק מרחוק /טכניקה/בתהליך
גופי האקרדיטציה השאירו את ההחלטה להיקף מבדק •

,  הגדרות/בכפוף לנוהלבידי גופי ההתעדה מרחוק 
תחום  /ובעיקר הנחיות רלוונטיות לתקן, רמת הסיכון

ניהול סיכונים לאפקטיביות המבדק=  הבסיס•
בכפוף לסיבה וניהול סיכונים ניתן להמשיך•
כך בסקטורים אחרים, 50%יתכן = תעופה •



Avital_w@sii.org.il
052-2562718

mailto:Avital_w@sii.org.il
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