
ZOOM IN

דליה ירום
, מנהלת אגף התקינה

מכון התקנים הישראלי

על פעילות התקינה לניהול ואיכות
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קבוצת התקנים לניהול חדשנות
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ניהול ידע
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ניהול סיכונים
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DTSWRRBOBתקנים לניהול פרויקטים
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ניהול בטיחות בתעבורה
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תקנים חדשים לגדלים ויחידות מידה
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כלים לניהול איכות
קווים מנחים למידע מתועד
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כלים לניהול איכות
הנחיות הנוגעות לטכניקות סטטיסטיות עבור
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International

Regional

Other

על קצה המזלג...תקינה בין לאומית



הזמנה להצטרף לפעילות 
לאומית-התקינה הבין

  ליצירת קשרים עסקיים
;ל"ומקצועיים עם עמיתים מחו

לשיווק את הפעילות העסקית;
להשפיע על עיצוב התקן ותכניו.

השתתפות בפיתוח תקינה   -אי
לאומית מעביר באופן אוטומטי  -בין

!את תהליך עיבוד התקן לאחרים



?למה כדאי לכם להצטרף לוועדות התקינה לניהול ואיכות

מתוודעים
למגוון הנושאים

עובדים
עם מיטב המומחים

משפיעים
על תקנים בינלאומיים

ניהול איכות
ניהול בטיחות

ניהול ידע
ניהול וביטחון

ניהול חדשנות
ניהול סיכונים
הנדסת איכות

מערכות ניהול הגנת הסביבה
RECALL

ניהול בטיחות מזון
ניהול מתקנים
מניעת שוחד

ניהול אירועים המוניים
.......ועוד

עבודת המשתתפים בתהליך  
התקינה מביאה לשולחן הדיונים  

את מיטב המומחים עם מיטב  
הידע המקצועי והיישומי

:בתקינה הבין לאומית ניתנת ההזדמנות
ללוות פיתוח של תקנים חדשים•
להשפיע על התכנים  •
לפגוש מומחים מכל העולם•



עבודת המשתתפים בתהליך התקינה מתקיימת באמצעות ועדות תקינה 
ומביאה לשולחן הדיונים את מיטב המומחים עם מיטב הידע המקצועי  

.והיישומי
TP

התקינה לניהול ואיכות כוללת מגוון רב של נושאים היכולים לתרום 
ניהול , ניהול בטיחות, ניהול ידע, ניהול האיכות–לארגונים בדרכים שונות 

.איכות השירות ועוד, ניהול סיכונים, חדשנות
SP

.ניתן להשתלב בוועדות תקינה ישראליות או בין לאומיות UP

הן ללוות פיתוח של תקנים חדשים : בתקינה הבין לאומית ניתנת ההזדמנות
.ולהשפיע על התכנים והן לפגוש מומחים מכל העולם

VP

לאומית מעביר באופן אוטומטי את  -השתתפות בפיתוח תקינה בין-אי
.תהליך עיבוד התקן לאחרים
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