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 אודות הקורס

חוק הגנה על בריאות הציבור בתחום המזון אשר החליף חקיקה ותיקה  :לאחרונה חלו שינויים רגולטורים משמעותיים
אחריות  ;נוהלי יבוא המזון עוגנו בחקיקה יות הרגולטור הורחבו ועוגנו בחוק;סמכו –בטים שונים ישינה הובתחום 

 קוח המזון מן החי באמצעות תאגיד.שרשרת הייצור והשיווק לבטיחות המזון עוגנה בחקיקה והסדרת פי
 מומחים מתעשיית המזון, מומחי תקינה, תזונה ואנליזה של מזון. ענון יידע מינדרש ר ,לכן
תעשיית  –לבצע רגולציה נאותה מצד הרגולטור )משרד הבריאות( והבנה של דרישות הרגולציה מצד המבוקרים  כדי

, . כמו כןעימם ם להתמודדותכליונדרשים תמונה רחבה ומקיפה על גורמי סיכון המזון, יבואני המזון והמשווקים נדרשת 
 . החידושים בתחום הטכנולוגיה, הכימיה והאנליזה של מזוןבנושא  נחוץ ידע

קורס רגולציה, פיקוח, היבטים טכנולוגיים ואנליטיים בבטיחות ואיכות מזון ייתן מענה לצורך שנוצר בתחום בעקבות 
 .דוגמאות מהשטחהשינויים הנ"ל. הקורס יכלול 

 

 מטרות הקורס
 הבנת תהליך פיתוח מוצר מזון, והבנה עמוקה יותר של הטכנולוגיה של תוספי ורכיבי המזון 

  אשר הינם כלי רגולטורי משמעותיהבנת מהות הבדיקות האנליטיות במעבדות מזון 

 תהליך התקינה והרישויענון הידע ביר 

  טיות במזוןרכישת מיומנות לביצוע בדיקות אורגנולפהרחבת כלי האבחון ע"י 

 הציבור. הרחבת  תזונה ובריאותבהיבט  רכיבי המזון -חבת הידע מתחומי התזונה המשיקים לתחום ההנדסי הר
סוכר יצרנים להוריד את רמות הבין היתר תקנות הסימון התזונתי החדשות, המחייבות הידע הכרחית להבנת 

 המלח והשומן הרווי במוצרים
 

 קהל היעד
  ובריאות הסביבהמפקחי מזון בריאות הציבור, מפקחי 
  ריםורגולט, ווטרינרים ומשפטנים אפידמיולוגים,תזונאים,  -רגולטורים נוספים המושפעים מהשינויים בחוק המזון 

 המקומיות מהרשויות
 ועובדי מעבדות מזון המזון תעשיית עובדי 
 

  יםמרצה
בביוכימיה מהפקולטה במדעי המזון ותואר מוסמך ודוקטור  בוגרבעל תואר  טכנולוג מזון בכיר, – Ph.D, טרדסם ברנה

. בעל ניסיון רב בתעשיית אוניברסיטת פוליטכניק, ניו יורקמ M.B.A. בעל תואר לחקלאות של האוניברסיטה העברית
 " ועוד.כטכנולוג מזון ומנהל מוצר בחברות מזון שונות: "מעבדות שרון", "ליקורד", "סודה סטרים" "פילסבריהמזון 

 .בייעוץ לענף המזון, בשיווק ובפיתוח עסקיבין השאר עוסק  כיום
 

 במדעי המזון ותואר מוסמך ודוקטור מהחוג לביוכימיה בוגרבעל תואר , טכנולוג מזון בכיר – Ph.D, בני שטרים
לשעבר מנהל  .שנה בתעשיית המזון 30 ניסיון של למעלה מ. בעל העבריתבפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה 

 .תנובה" -פרי "חברת ולוג מזון בנוטכ מחקר ופיתוח בחברות "סנפרוסט" ו"סולבר"
 פקולטה לחקלאות מזון וסביבה.ב שימש גם כמרצה. מוצריםופיתוח כיום יועץ עצמאי בתחום של טכנולוגיה של מזון 

 
בעל תואר בוגר במדעי המזון מנכ"ל ובעלים של חברת "פרוסולב"  ,טכנולוג מזון בכיר – B.Sc ,גייפמן ארתורו

ומנהל מקצועי בתחום פיתוח מוצר וחומרי גלם כטכנולוג מזון בתעשיית המזון  רבמהפקולטה לחקלאות. בעל ניסיון 
כיום משמש כיועץ למפעלי מזון . "מחברת יוניברסל נטוורק בע""ו "מ""ריחן תעשיות מזון בעכמו  בחברות מזון שונות

 כי פיתוח של מוצרים.יבתהל
 

 שיווק.ב M.B.A בתזונה ומחקרי תואר שני  ,מהפקולטה לחקלאותבעלת תואר בוגר במדעי המזון  – M.Sc, הדס יריב
כמנהלת תחום בריאות . בעלת ניסיון בתעשייהוכמנהלת צוות מופת  מנהלת מעבדה ,בעלת ניסיון כטכנולוגית מזון

 ."choices" כמו "מי עדן" ופרויקט בחברת מזון שונות
משמשת כיועצת ומלווה לתעשיית המזון באסטרטגיה  ,"תאגידיתעצמאי ל"בריאות תזונה ואחריות כיום בעלת עסק 

 .בתחום התזונה ובריאות הציבורשיווקית 
  



 

 
במשפטים מטעם המרכז  LLBהנדסת מזון מהטכניון ותואר בביוטכנולוגיה ו -גר בובעלת תואר  – ליאת הסלעו"ד 

מטעם לשכת עורכי הדין. בעלת ניסיון כטכנולוגית מזון בפיתוח מוצרים הסמכה כעורכת דין  קדמי כרמל, כוללאה
 .פרוטרום""כגון "טבעול" ו בתעשיית המזון

ויועצת בתחום פיתוח המוצר והרגולציה  עורכת דין עצמאית מכללת תל חי","ב כיום, מרצה בתחום הרגולציה של מזון
 לתעשיית המזון.

 
. בעלת מהפקולטה לחקלאות של מזון בכימיה דוקטור בעלת תואר בוגר במדעי המזון ותואר – Ph.D ,עינת חלבה

בביצוע בדיקות כימיות  ,כמנהלת מעבדת מזון של משרד הבריאותבאנליזה של מזון,  יסיון בתעשיית המזון וניסיון רבנ
ובמתן קורסים  עבדות מזוןבביצוע מבדקים במ ,של מזון, בפיתוח שיטות בדיקה, באבטחת איכות בעבודת מעבדה

 בוועדות תקינה בארץ ובעולם.בתחום המזון פעילת תקינה  .והרצאות בתחום
 

ברגולציה , אשר יתרום מניסיונו בעל תואר שני במדעי המזון ,מהנדסי משרד הבריאות ארגוןיו"ר  – .ScM ,סלקמןאבי 
 . ורישוי

 

 היקף 
 שעות אקדמיות. 4ומפגש בן  אקדמאיות שעות 7 של מפגשים 8, אקדמיות שעות 60

 09:15-16:00: השעות בימי שני בין יתקיים הקורס
 09:15-12:30יתקיים בין השעות מלבד המפגש האחרון, ש

 

 מיקום הקורס
 , תל אביב30במרכז פסג"ה, רח' יגאל אלון הקורס יתקיים 

 

 חומר לימודי
 ההרצאות ילוו במצגות 

 כל משתתף יקבל חומר נלווה למצגות 
 

 כללי
  מהווה הכשרה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהואהקורס הינו לעדכון ולריענון ואינו 

 הקורס יוכר לגמול השתלמות למהנדסים, הנדסאים, אדריכלים וביולוגים, בהתאם לדרישות משרד החינוך 

  משעות הלימוד 100%קיימת חובת נוכחות של 

 ההקורס יכלול מפגש בפיתוח מוצר ותרגול מעשי במבחני טעימ 

 למשתתפים תחולק ארוחת צהריים קלה 

 פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים 

 מספר המקומות מוגבל 
 

 

  



 

 נושאי הלימוד
מס' 

 המפגש
 שם המרצה למפגש לימוד נושא שעות תאריך

1 14/05/18 09:15-16:00 

  מבנה משרד הבריאות, מבנה משרד הבריאות  -מבוא
 וזות, עקרונות הרגולציה של המשרדבמח

  סקירה כללית על ההשפעות ההיסטורית של  -מבוא כללי
 המזון והתזונה

 עקרונות כלליים בטכנולוגיה של מזון 

 אינג' אבי סלקמן
 טדר סם ברנהר"ד

2 28/05/18 09:15-16:00 
 תהליך פיתוח מוצרי מזון 

 חלבונים מן הצומח 

 ר בני שטרים"ד
ומרצה אורח ארתורו 

 גייפמן

3 04/06/18 09:15-16:00 
 ניפוץ מיתוסים במזון 

 ממתיקים חומרי משמרים, הידרוקולואידים, -תוספי מזון
 סיבים תזונתיים, עמילנים טבעיים ומעובדים

 ר עינת חלבה"ד
ומרצה אורח ארתורו 

 גייפמן

4 11/06/18 09:15-16:00 
 גורמי סיכון כימיים במזון 

 צבעי מאכל סינתטיים וטבעיים 
 ר עינת חלבה"ד

5 18/06/18 09:15-16:00 
 תקינה של ייצור וסימון מזון 

 אלרגיה ורגישות למזון 

 ר עינת חלבה"ד
ומרצה אורחת עו"ד 

 ליאת הסל

6 25/06/18 09:15-16:00 
 עקרונות התזונה 

 העשרת מזונות 

 ר עינת חלבה"ד
ומרצה אורחת הדס 

 יריב

7 02/07/18 09:15-16:00  ר עינת חלבה"ד אנליזה כימית של מזון 

8 09/07/18 09:15-16:00  פיזיולוגיה של חוש הטעם והריח ומבחנים סנסוריים 
 טדר סם ברנהר"ד

 ר עינת חלבה"ד

9 16/07/18 09:15-12:30  אינג' אבי סלקמן תהליכי רישוי -פיקוח ואכיפה 

 
 *יתכנו שינויים בתכנית
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 נא לסמן את האפשרות המתאימה(השתתפות )דמי 

 
(1)

 הטכנולוגיים בישראלחבר לשכה הינו חבר המשלם דמי חבר ישירות ללשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות  
(2)

 ניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים 
(3)

 רן ידע ובלשכת המהנדסים(חבר קרן ידע הינו אדם המופיע כעמית פעיל ברישומי קרן ידע הנדסי אקדמי )אישור המלגה כפוף לאישור קרן ידע / ולקריטריונים הנהוגים בק 
(4)

 שנה ג' / ד' שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג אישור לימודים –טודנט חבר לשכה במעמד ס 
(5)

 שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג דיפלומה שנתיים ראשונות עוקבות ליום סיום הלימודים –בר לשכה במעמד בוגר ח 
(6)

 לתאורה )יש לצרף אישור חברות בתוקף(חבר ארגונים הינו חבר איגוד בנייה ותשתיות / חבר עמותת האדריכלים / חבר האגודה הישראלית  
(7)

 על ידי ארגון העובדים במשרד הבריאות שיעוברו  המשרד ברשימות עובדי פיעהינו עובד ששמו יועובד משרד הבריאות  

 

  03-5272496 פקס:|  03-5205808 :טלפון  –  שיווקרכזת הדרכה ו, רויטל לוי: פרטים והרשמה
 www.engineers.org.ilאתר לשכת המהנדסים והאדריכלים:   |  education@aeai.org.ilדואר אלקטרוני: 

 

 

 ז ......................................................."......................................... מ .................................. שם פרטי שם משפחה

 .................... .................................................... מיקוד שם החברה ............................................................... כתובת

 ....................................  טלפון ....................................   פקס ....................................   נייד

 ............................................................................................................................................ דואר אלקטרוני
 

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאבאמריקן אקספרס    ישראכרט     ויזה   כרטיס אשראי מסוג:    

 ........................................... "ז............................  מ..שם בעל הכרטיס ................................ ₪.  .. בסך של

__|מס' כרטיס  |__ |__ |__ |  |__ |__ |__ |__ |  |__ |__ |__ |__ |  |__ |__ |__ |__ __|תוקף   | |__ /__ |__ | 

 (6106301תל אביב  6429לשלוח ללשכת המהנדסים, ת.ד ) המחאות יש לרשום לפקודת: לשכת המהנדסים. -המחאה    
 

 שלוח אישור העברה במייל או בפקס(העברה בנקאית )יש ל   

 409-242004מספר חשבון  065שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  31בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק 

 

 מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.   

 
 חתימה ....................................                                                        ....................................תאריך 

 
 

 הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
 

 ...............אחר  מדיה חברתית  חיפוש באינטרנט     המלצה מחבר  מידעון במייל   אתר אינטרנט הלשכה   איך הגעת אלינו?
 

מהנדסים והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל עת ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת ה
  להסרה נא סמן/י כאן.  .באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל

 

 סה"כ לתשלום לאחר ניצול קרן ידעמלגת  כוכבים מחיר מלא סטטוס יש לסמן

 113 1487 150 1750  (3)קרן ידע מלגת + (2)+ כוכבים (1)חבר לשכה 

 263 1487 - 1750 (3)קרן ידעמלגת +  (6)חבר ארגונים/(1)חבר לשכה 

 1600 - 150 1750 (2)+ כוכבים (1)חבר לשכה 

 1450 - - 1450 (7)עובד משרד הבריאות 

 1750 - - 1750 (6)חבר ארגונים 

 2300 - - 2300 מחיר מלא 

 + 345 1955 - 2300 (3)קרן ידע מלגת מחיר מלא 

mailto:education@aeai.org.il
http://www.engineers.org.il/

