
CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

AVIV  MANAGEMENT,  ENGINEERING  AND
INFORMATION  SYSTEMS  LTD.

27, Ha'avoda St. , Rosh Ha'ain , Israel

Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the requirements of :

ISO 9001:2008
This Certificate is Applicable to

Implementation of operations excellence solutions. Consulting service for environmental, planning,
statutory and urban planning, quality enviroment. Quality projects management, planning &
coordinating solutions. Organizational accessibility planning & managing solutions. Projects
management, PMO, monitoring & control services.

Certificate No.: 57951 Certificate Issue Date: 01/12/2016
Initial Certification Date: 15/03/2004 Certification Expiry Date: 15/09/2018

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Pinhas Shahar
Director General

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division
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http://www.sii.org.il
https://portal.sii.org.il/eng/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=57951


תעודה
שלמערכת ניהול האיכותוזאת לתעודה כי

אביב ניהול, הנדסה ומערכות מידע בע"מ
ישראל,ראש העין,העבודה 27

‘

:התקןתלדרישומתאימהנבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה

ת"י 9001:2008
האישור תקף ל:

ערים,ותכנוןסטטוטוריסביבתי,לתכנוןייעוץשירותימתןהתפעולית.המצוינותכושרלשיפורניהולייםפתרונותיישום
תכנונייםפתרונותיישוםפרויקטים.איכותלהבטחתופיקוחתיאוםניהול,תכנון,פתרונותיישוםהסביבה.איכות

מתן שרותי ניהול, PMO ובקרת פרויקטים.ולהנגשה כולל של ארגונים.וניהוליים לשיפור הנגישות

01/12/2016:הוצאהתאריך57951מס' אישור:
15/09/2018האישור בתוקף עד:15/03/2004:אישור ראשוני

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.הכלאינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל תעודה זו,מת"י

www.sii.org.ilאיכות והסמכה. לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר-אגףמת"יהתעודה היא רכוש

פנחס שחר
המנהל הכללי

קגןכהן-אלי
ראש אגף איכות והסמכה
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