יום עיון עדכון מהדורה לת"י ISO 22000
מערכות ניהול בטיחות מזון
למזון לא בטוח יכולות להיות השלכות חמורות .מערכת  ISO 22000מסייעת לארגונים בכל שרשרת המזון
לזהות ולשלוט על הסיכונים הקשורים לניהול מערכת בטיחות מזון .ביישום המערכת ,הארגון מבטיח
שהוא עושה ככל יכולתו להפחית את הסיכון שאנשים ייפגעו מהמוצרים שהוא מספק.
ת"י  ISO 22000מהדורה  – 2018בעברית פורסם ע"י מכון התקנים ביולי  .2019הארגונים המוסמכים
לתקן ידרשו לעבור הסמכה למהדורה החדשה עד יוני 2021
המכללה .מכון התקנים הישראלי מזמין אתכם לקחת חלק ביום העיון שמטרתו הכרת הדרישות
של ת"י ISO 22000:2018
נושאי הקורס:
היכרות עם דרישות המהדורה החדשה | ISO 22000:2018שילוב המהדורה החדשה עם ת"י ISO
 | 9001:2015השוואה בין מהדורה  2005ל  | 2018גישת  Plan-Do-Check-Actשל מערכת ניהול
בטיחות המזון | מושגים ומונחי יסוד ב  | ISO 22000: 2018 -כלים להיערכות למבדק
קהל יעד :מנהלים ועובדים בתעשיית המזון ,מנהלי ייצור ,מנהלי הבטחת איכות ,טכנולוגים ואנשים
המעוניינים להכיר את עקרונות מערכת ניהול בטיחות המזון לפי התקן  22000:2018במהדורתו החדשה.
בהובלתה של גלית אברג'ל ,יועצת הבטחת איכות ובטיחות מזון .בעלת תואר שני בביוטכנולוגיה ,אקולוגיה
ואיכות הסביבה מאוניברסיטת תל -אביב ,עורכת מבדקים בכירה בתחום המזון.
בעלת ניסיון תעשייתי עשיר בהקמת מערכות איכות ,פיתוח מוצרים והבטחת איכות במזון ובמחקר
מיקרוביולוגי .בשנים האחרונות שימשה כמנהלת הבטחת איכות ופיתוח במפעלי מזון שונים .עוסקת מעל
 17שנים במגוון התקנים והתחומים כגוןISO 9001 ,HACCP, ISO 22,000 ,BRC ,ISO 14000 FSSC :
"גלית מדהימה!!! לא היה אפשר לבקש מדריכה טובה יותר!!" (בוגרת קורס  ,HACCPיוני )19

יום ג' |  | 29/10/2019בין השעות08:30-16:00 :
המכללה .מכון התקנים הישראלי ,רחוב חיים לבנון  ,42תל אביב.

למשתתפי המפגש יינתן אישור חתום מטעם מת"י

מזון

יום עיון עדכון מהדורה לת"י ISO 22000
מערכות ניהול בטיחות מזון
מועד פתיחה29/10/2019 :
עלות למשתתף ₪ 550 :לא כולל מע"מ ,כולל כיבוד וארוחת צהריים
טופס

התחייבות

והרשמה:

מומלץ להירשם באמצעות אתר האינטרנט ,בכתובת www.sii.org.il -בעמוד מרכז ההדרכה.
או למלא את הפרטים הר"מ בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למייל training2@sii.org.il :או לפקס 03-6465327 :יש לוודא
הגעת הטופס!
שם ומשפחה___________________________ :

ת.ז__________________________________ :

ארגון ותפקיד___________________________ :

טל' נייד_______________________________ :

טלפון נייח_____________________________ :

דוא"ל________________________________ :

כתובת_______________________________ :

מס' לקוח______________________________ :

ע.מ /ח.פ _____________________________ /
אופן התשלום:
במידה והתשלום לא יתבצע באשראי ,חובה למלא פרטי אשראי לעירבון .טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום.
□ המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי"
□ הזמנת רכש :מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים
□ כרטיס אשראי  :מס' כרטיס__________/_________/__________/_________ :

בתוקף עד____/_____ :

שם בעל הכרטיס 3 ___________________ :ספרות בגב הכרטיס _________ ת.ז______________ :
הערות _________________________ :חתימה וחותמת החברה:
*בחתימתי לעיל אני מאשר/ת כי קראתי את מדיניות ביטול הרשמה המופיעה מטה.

מדיניות ביטול הרשמה
•
•
•
•
•

הודעה על ביטול השתתפות בקורס /יום עיון תתבצע באמצעות המייל  training2@sii.org.ilאו בפקס 03-6465327
בגין ביטול השתתפות בקורס /יום עיון שיתבצע בתוך  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,מיום הרישום בפועל  ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  2ימים ,שאינם
ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הקורס/יום עיון  -יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס /יום עיון ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,דהיינו ,
בשיעור של  5%מדמי ההשתתפות או , ₪ 100הנמוך מביניהם.
לעניין ביטול ההשתתפות בקורס/יום עיון  ,מועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה הודעה בכתב ,ועליה מצויינים שם ,מספר
ת.ז .וחתימת מבקש/ת הביטול.
במקרה של ביטול השתתפות בקורס /יום עיון בפרק זמן של פחות מ - 2ימי עבודה טרם פתיחת הקורס /יום עיון או לאחר תחילתו  ,יתבצע חיוב על מלוא
עלות הקורס /יום עיון.
פתיחת הקורס /יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה.

לפרטים והרשמה :מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א'-ה' 08:00-17:00
רח' חיים לבנון  42תל – אביב  ,69977טל'  ,03-6465085פקס ,03-6465327דוא"ל www.sii.org.il ,training2@sii.org.il

