
ISO 9001  |איכות ניהול תקן קבלת תהליך 

 

 ISO 9001כאשר מדברים על תקני איכות ועל תקנים בינלאומיים בכלל, הראשון שעולה הוא כמעט תמיד תקן 

זהו בהחלט אחד התקנים החשובים והמובילים בישראל ובעולם כיום, כאשר הוא הבסיס לתקני  לניהול איכות.

מפרט הגדרות ודרישות של מערכת  9001תקן איזו  (.ISOאיכות רבים נוספים מבית ארגון התקינה הבינלאומי )

לעמוד בדרישות  ניהול איכות בארגונים, מכל סוג, בכל גודל ובכל תחום פעילות, כאשר יישום התקן מאפשר

האיכות הקפדניות של לקוחות ושותפים ובנוסף התקן תורם רבות לסביבת עבודה יעילה ומסודרת יותר ולקידום 

  העסק להצלחות אליהן הוא שואף.

 

יישום התקן חשוב ומומלץ מאוד ללא ספק, לכן ריכזנו עבורכם את המידע הרלבנטי לגבי תהליך קבלת תקן ניהול 

  .ISO 9001איכות 

 

 ISO 9001ן מינוי עורך מבדק ראשי להסמכת תק

לאחר מילוי הטפסים המתאימים, קבלת הצעת מחיר פרטנית ואישורה, ימונה לארגון/לעסק עורך מבדק ראשי 

לקראת ההסמכה הרשמית שתגיע בסיומו  ISO 9001אשר יהיה אחראי על ליווי התהליך, ניהולו והטמעת תקן 

עורך המבדק בוחן ובודק את מערכת ניהול האיכות הקיימת ועוד מכלול היבטים  המוצלח של תהליך ההתעדה.

ועובד בצמוד לכל הגורמים הרלבנטיים בארגון לקראת הטמעת התקן על כל גווניו  9001הקשורים אל תקן איזו 

  ומשמעויותיו.

 

 כתיבת נהלים ומדריך איכות בארגון

רגונים הוא כתיבת נהלים מסודרים וכן מדריך איכות הנוגע בא ISO 9001חלק בלתי נפרד מיישום והסמכת תקן 

התקן מגדיר מסמכים רלבנטיים שיש להכין, נהלים  ישירות למערכת ניהול האיכות המיושמת במסגרת התקן.

זהו מרכיב שעשוי להיראות מעט "אפור" ויבש, אך הוא חיוני ומאפשר עמידה בדרישות התקן  –ומרכיבים שונים 

  ינימום טעויות.לאורך זמן עם מ

 

 מבדק מקדים

לים הועברו בכל הארגון והוא למעשה הוטמע באופן מעשי ולאחר הגשת כל הנה ISO 9001לאחר שדרישות תקן 

לאתר  זהו מבדק פנימי הנועד לעמידה בדרישות והגדרות התקן. והמסמכים לעורך המבדק, יבוצע מבדק מקדים

  תקלות ובעיות שיש לתקן לקראת מבחן ההתעדה הרשמי.

 

כמובן שלאחר המבדקים המקדימים על הארגון לבצע את השינויים והתיקונים הנדרשים על מנת לעמוד בדרישות 

  ולהיות מוכנים למבחן ההתעדה. 9001תקן איזו 

 



 9001מבחן התעדה לתקן איזו 

גון בוחן מקצועי מבצע מבדק התעדה לאר ני לתהליך שבוצע עד עתה.כעת נכנס לתמונה גוף התעדה רשמי וחיצו

אם נמצאות תקלות או הערות במבדק התעדה, יש להתייחס  במלואן. ISO 9001ובודק שהוא עומד בדרישות תקן 

  אליהן, לתקן ולעבור מבדק נוסף להשלמת התהליך.

 

 הסמכה לתקן והמשך הדרך

, חותמים על הסכם פיקוח למבדקי מעקב עתידיים, מקבלים תעודות 9001לאחר מעבר מבחן ההתעדה לתקן איזו 

ותחילת פעילות על פי הגדרות התקן ותוך שאיפה מתמדת לשיפור  ISO 9001רשמיות להסמכת הארגון לתקן 

  האיכות וההתנהלות.


