
מרצה הקורס

?מה נלמד

?איפה ומתי

רקע ומטרות

,  05.12.17, ח"ז בכסלו תשע"י, נפגשים ביום שלישי
16:30-08:30בין השעות 

,  במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

.תל אביב, 42רחוב חיים לבנון 

ומשמעותםISO 14001:2015סקירת סעיפי •

הליך השדרוג  סקירת •

רקע

כמובן  . שונה באופנים רבים מהגרסה הקודמת14001:2015גרסת . עבר שדרוג14001ISOי "ת, התקן הבינלאומי

:  שייעודו של התקן לא השתנה

התקן מציג שיטת ניהול המאפשרת לארגונים המעוניינים להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים טובים יותר על ידי בקרת  

בארץ  , במקביל החקיקה הסביבתית הולכת ומחמירה. מוצריהם או שירותיהם על הסביבה, ההשפעה של פעילותיהם
.וכן דרישות בעלי זיקה, ובעולם

מטרות יום העיון

יסייע לארגונים לעבור את הליך השדרוג  , יום העיון יציג לארגונים את הרכיבים של מערכת הניהול הסביבתי החדשה
.  בצורה המיטבית ובהשגת מטרות סביבתיות וכלכליות

במקביל יצא התקן לניהול  ]להתאמה למבנה אחיד , מהווה חלק מהליך אותו עוברים כל תקני הניהול2015גרסת 
[.בגרסה עדכנית9001:2015ISOאיכות 

מפרט דרישות שיאפשרו לארגונים לפתח וליישם מדיניות ומטרות שיביאו   14001:2015ISOהתקן לניהול סביבתי  

.  ומידע לגבי היבטים סביבתיים משמעותיים, בחשבון את דרישות החוק

,  והתעדת הארגון לתקן זה על ידי מכון התקנים, יישום מוצלח של התקן. התקן מתאים ליישום לכל סוג וגודל של ארגון

,  פיקוד העורף, רשויות מקומיות, המשרד להגנת הסביבה: כגון, יכולה לשמש את הארגון ככלי לשכנוע בעלי זיקה
.שהוא אכן מקיים מערכת נאותה לניהול סביבתי, ל"לקוחות מקומיים ולקוחות חו

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

מ"מעלא כולל ₪ 550: עלות למשתתף

.כיבוד וארוחת צהריים חמה ומלאה, חומרי עזר,  חומרי לימוד: מחיר המפגש כולל

י מערכת "להבנת תמפגש 
ISO 14001:2015ניהול סביבתי 

05.12.17
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?למי מיועד הקורס

קבלת , השואפים להציג כלפי חוץ, מנהלי ארגונים
אחריות על השפעותיהם על הסביבה ולהפחיתם

וכן ליועצים, מנהלי מערכות ניהול סביבתי וקיימות

מרכז נושא איכות הסביבה באגף  , נצן אילר "ד

.איכות והסמכה

infospotמנוי להנחה 5%
יום העיון מוכר כיום כשירות אחד מטעם המפקח  

על העבודה

mailto:training2@sii.org.il
http://www.sii.org.il/


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

!יש לוודא הגעת הטופס03-6465327: פקסאו ל training3@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

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

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

_________________________:הערות______________:ז.ת___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה

: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 בפקס training3@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
.מבניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוינים ועליה  ,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 ₪ 550: עלות למשתתף

.כיבוד וארוחת צהריים חמה ומלאה, חומרי עזר,  חומרי לימוד: המפגש כוללמחיר 

י מערכת "להבנת תמפגש 
ISO 14001:2015ניהול סביבתי 

05.12.2017
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mailto:training2@sii.org.il
mailto:eden_ha@sii.org.il
http://www.sii.org.il/

