
16:00-08:30: בין השעות,  03.12.2019, שלישינפגשים ביום 

א"ת, התקנים הישראלימכון . המכללה| 04.12.2019-השני יתקיים בהמפגש : מתכונת הקורס

?מה נלמד
-הצעדים המקדימים לחמשת | (. W.H.O)של ארגון הבריאות העולמי אלימנטריוסהכרת דרישות התברואה על פי הקודקס 

HACCP ,השבעת עקרונות-HACCP של האלימנטריוסעל פי מסמך קודקס-W.H.O . |הערכת  ביצוע | אימות ותיקוף

-על פי דרישות בין  HACCPצוותניהול |הקמת מערכת ניהול בטיחות מזון תרגול | בתהליךוקביעת נקודות קריטיות , סיכונים

לאומיות

?  למי מיועד הקורס
יועצים בתחום מערכות ניהול בטיחות מזון המשמשים  , או אנשי צוות מכהנים HACCPמועמדים לתפקיד ראש צוות 

.'וכומנהלים ועובדים במפעלי מזון , בארגוניםHACCPראשי צוות 

אקולוגיה ואיכות  , תואר שני בביוטכנולוגיהבעלת . מזוןיועצת הבטחת איכות ובטיחות , ל'בהובלתה של גלית אברג

.המזוןבתחוםבכירהמבדקיםעורכת,אביב-הסביבה מאוניברסיטת תל

.פיתוח מוצרים והבטחת איכות במזון ובמחקר מיקרוביולוגי, בהקמת מערכות איכותניסיון תעשייתי עשירבעלת

שנים במגוון התקנים  17מעל עוסקת . בשנים האחרונות שימשה כמנהלת הבטחת איכות ופיתוח במפעלי מזון שונים
ISO 9001 ,HACCP, ISO 22,000 ,BRC ,ISO 14000, FSSC: והתחומים כגון

עקרונותעלהמבוססתמזוןבטיחותניהולמערכתלקייםנדרשיםובחקלאותבמזוןהעוסקיםארגוניםויותריותר

התקןהטמעתלהצלחתהסיכויגדלכך,בשיטהיותרומיומןיותרמקצועיHACCP-השצוותככל.HACCP-ה

.המוצרבטיחותהגברתוכמובן,בארגוןטובהבצורה

בתחוםבארגוניםHACCPמערכתהקמתשלתהליךלהובילכדי,HACCPצוותלניהולמיומנויותלהקנותהקורסמטרת

.האריזותותעשייתחקלאייםאריזהבתי,הסעדהארגוני,והמשקאותהמזון

ויהיו כשירים להוביל , HACCPיזכו לתעודת ראש צוות , מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינה

.  בארגונים HACCPתהליכי

HACCPצוות ראשי הכשרת קורס 

י"מתלבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם 



HACCPצוות ראשי הכשרת קורס -סילבוס 

מפגש ראשון

פרטים'מס

רישום וקבלת חומרי לימוד, התכנסות1

מבוא לקורס2

גת משתתפיםהצ–1תרגיל 3

HACCP-ההיסטוריה של ה4

הפסקת קפה5

דרישות קדם6

HACCPצוות–1צעד מקדמי 7

אור המוצר  תי–2צעד מקדמי 8

הפסקת צהריים9

מיועדשימוש–3צעד מקדמי 10

שים זרימהתר–4צעד מקדמי 11

הכנת תרשים זרימה–2תרגיל 12

הפסקת קפה13

מות תרשים זרימהאי–5צעד מקדמי 14

זיהוי סיכונים-1עקרון מספר 15

1עקרון מספר –3תרגיל 16

3סיכום תרגיל  17

(4תרגיל ) ומתן שיעורי בית 1סיום יום 18

מפגש שני

פרטים'מס

CCPלוגיקה הבחירה לקביעת נקודות 1

1+2תרגול לעקרונות -5תרגיל 2

הפסקת קפה3

3-7עקרונות 4

הפסקת צהריים5

(המשך ) 3-7עקרונות 6

3-7תרגול עקרונות –6תרגיל 7

הפסקת קפה8

אופן ההסמכה9

בוחן מסכם10

דפי משוב והתפזרות11

ותרגולים1עקרון , Haccpהצעדים המקדימים לתכנית , ודרישות קדם HACCP-למבוא : 1מפגש 

תרגולים, 2-7עקרונות , HACCPביצוע : 2מפגש 



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 training2@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□

______________:ז.ת_________הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה*_________________________:הערות

.ת כי קראתי את מדיניות ביטול הרשמה המופיעה מטה/בחתימתי לעיל אני מאשר*

: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 training2@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
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוייניםועליה  ,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

מ"לא כולל מע₪ 1,850: למשתתףעלות |03/12/19

HACCPצוות ראשי הכשרת קורס 

http://www.sii.org.il/
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