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בשיתוף עם:

תקן ISO37001Anti-Bribery Management System פורסם לאחרונה ומאפשר לארגונים ליישם באופן מובנה 

 .)Certification( ומסודר תרבות נגד שוחד ושחיתות ואף להציג פעילות זאת לגורמי חוץ דרך התעדה

א.ה. הדרכה וטכנולוכיה בע"מ הינה חברה המייצגת בארץ את חברת PECB שמתמחה בבניית קורסים והסמכה 

של מומחים בתחום תקני ISO למיניהם. 

משרד אלקלעי מונרוב ושות' הינו המשרד הראשון בארץ שאחד מרו"ח בו עבר הסמכה כ-AUDITOR לתקן זה. 

רו"ח עופר אלקלעי, שותף במשרד אלקלעי מונרוב ושות', הינו חבר בצוות המומחים של מכון התקנים לכתיבת 

תקן ישראלי בנושא "מערכות ניהול למניעת שוחד".

מה הוא התקן ומי אנחנו

הקורס מיועד להקנות למשתתפים את המיומנות 

הנדרשת לניהול פרויקט יישום ולתמיכה וניהול מערכת 

Anti-bribery Management System -ABMS בארגון 
.ISO37001 :2016 בהתאם לתקן

 best practice-המשתתפים יקבלו הבנה מעמיקה של ה

המקובלים בעולם ליישום מערכות מסוג זה.

תהליך היישום הנלמד בנוי כדי להשתלב במסגרת 

מערכות ניהול קיימות ולהתאים לכל סוגי ארגונים.

יישום התקן בארגון מאפשר קבלת תעודת הסמכה 

בינלאומית מוכרת על פעילותן השוטפת במניעת שוחד 

ושחיתות.

מטרת הקורס

מנהלי פרויקטים ויועצים המעוניינים ליישם ולתמוך   

 Anti-bribery Management  בארגון במהלכי יישום

System - ABMS
מנהלי ציות  

סוקרים של ISO37001 המעוניינים להבין לעומק את   

תהליכי היישום

)compliance( מנהלים או אחראים על תאימות  

ו/או על דווח בנושאי פעילות הארגון בתחום המלחמה   
בשחיתות ובשוחד

למי מיועד הקורס
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בשיתוף עם:

הקורס יתנהל בימים ובשעות המצוינים בנפרד.

הקורס יועבר בשפה העברית על בסיס קורס מקורי של חברת PECB ובאישורה.

חומר הקורס )שקפים, תרגילים, מבחן( הם באנגלית. כל תלמיד יקבל חוברת עם כל השקפים.

להלן הסילבוס של הקורס:

תוכן הקורס
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בשיתוף עם:

בסיום הקורס יתקיים מבחן מטעם חברת PECB. המבחן הוא בשפה האנגלית

המבחן נמשך 3 שעות ואפשר להביא אליו כל חומר כתוב . תוספת זמן של חצי שעה תינתן לאלה שאנגלית אינה 

שפת אם, רצוי להביא מילון.

לא ניתן להכניס למבחן מחשב, סמארטפון, או כל אמצעי מחשוב אחר.

המבחן נשלח לחברת PECB ונבדק שם. התוצאה עבר/לא עבר נשלחת ישירות לתלמיד במייל. מי שלא עבר 

רשאי בתנאים מסוימים להיבחן פעם נוספת במהלך שנה בתאום עם כל שותף של PECB. לצורך הקורס 

והמבחן,

.www.iso.org באנגלית אותם ניתן לרכוש ממכון התקנים או מאתר ISO37001 :2016 יש להצטייד בעותק של תקן

 על מנת לקבל הסמכה כ-Implementer יש לעמוד בתנאים המפורטים בטבלה הבאה:

מבחן

 * דמי הסמכה כלולים במחיר הקורס והמבחן.
* השתתפות בקורס מקנה 31 נקודות CPD זכות.
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בשיתוף עם:

הקורס ייערך ברמת גן באיזור הבורסה )מקום מדויק ימסר לקראת תחילת הקורס(.

הקורס ייערך בימים 17, 24, 31 לאוקטובר ו-7 לנובמבר בין השעות 17:00 - 08:00 .

ב-14 לנובמבר בין השעות 13:00 - 09:00 תתקיים הבחינה. 

תכנית הלימודים היא כדלקמן :

09:00 - 08:00 - התכנסות 

10:30 - 09:00 - שיעור 

11:00 - 10:30 - הפסקה 

12:30 - 11:00 - שיעור 

13:30 - 12:30 - הפסקת צהריים 

15:00 - 13:30 - שיעור 

15:30 - 15:00 - הפסקה 

17:00 - 15:30 - שיעור 

מחיר ההשתתפות בקורס הוא 6,000 ₪ לא כולל מע"מ. 

יש להשלים את התשלום לפני תחילת הקורס.

המחיר כולל:

      השתתפות בקורס

      חוברת של כל השקפים של הקורס

      חומר תרגול ופתרונות המשמשים במהלך הקורס

      מבחן סיום

      שתייה חמה קרה בכל מהלך הקורס ועוגיות / פירות בהפסקות.

מקום ומועד

עלויות
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בשיתוף עם:

 _____________________________________ שם משפחה*:    ____________________________________ שם פרטי*: 

 ______________________________________________ מייל* :   ______________________________________ טל' נייד* :

מקום עבודה/חברה: ________________________________    ________________________________________ תפקיד: 

 _____________________________________ טלפון בעבודה:    _________________________ כתובת מקום העבודה: 

*  נתון חובה  

סכום לתשלום: 6,000 ש"ח בתוספת מע"מ

פרטי תשלום : 

    רצ"ב צ'ק מס' משוך על בנק ____________________ סניף __________ לטובת : א.ה. הדרכה וטכנולוגיה בע"מ

    כ"א : מספר :____________________________________________________________ תאריך תוקף: ______/______

 ___________________________________________________ __________ CVV  על שם ) אם שונה מהרשום למעלה ( 

 _________________________________ ____________________________________________________  מס תשלומים  ת.ז. 

    העברה בנקאית - )העבר תשלום לבנק הפועלים סניף 510 חשבון 94041 

ע"ש א.ה. הדרכה וטכנולוגיה בע"מ,  רשום שם הנרשם(   

  _______________________________ חתימה   

* שינויים וביטולים ראה תקנון : http://www.ah-train-tech.com/tc או פנה אלינו במייל ונשלח אליך.
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