ל' ניסן תשע"ח
 15אפריל 2018
לכבוד
מנכ"ל  /מנהל אגף/
מחלקת רישוי עסקים ברשויות המקומית
לשכות בריאות מחוזיות ונפתיות
איגודי ערים איכות סביבה
א.ג.נ,

קורס רישוי עסקים בדגש על רישוי עסקי מזון
לעובדי רישוי עסקים ( שלב ב' )
הקדמה:
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת קורס לימודי המשך לתחום רישוי העסקים,
קורס "רישוי עסקים בדגש על רישוי עסקי מזון (שלב ב')".
הקורס יתמקד בתחום הרגיש של עסקי מזון ,המהווים כ  50%מכלל העסקים טעוני הרישוי במדינת ישראל.
מטרת הקורס:
הקניית ידע ומתן כלים ברישוי ופיקוח על עסקי המזון השונים.
לימוד פריטי הרישוי לאור הרפורמה ברישוי העסקים והטמעתה.
הכרת הדרכים המקצועיות להתמודדות וטיפול בעסקים ללא רישיון בתחום הרחב של ענף המזון.

אוכלוסיית היעד:
עובדים ומנהלים העוסקים ברישוי עסקים ברשויות מקומיות ובסקטור הפרטי אשר סיימו בהצלחה
קורס רישוי עסקים שלב א' במסגרת מפעם גליל מערבי.
מפקחי משרד הבריאות בלשכות בריאות מחוזיות ונפתיות.
איגודי ערים איכות סביבה.

מסגרת הלימודים:
 11מפגשים ,אחת לשבוע בימי רביעי.
התכנסות  , 08:30 :שעות הלימוד.15:30 – 09:00 :
ההכשרה תכלול :הרצאות ,דיונים ,תרגולים ,סיורים והגשת עבודת סיום.
המשתתפים יקבלו חומר עזר הכולל רקע משפטי לעבודת הרישוי.
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דרישות הקורס:
היקף הקורס הינו כ 77-שעות לימוד.
על המשתלמים לעמוד בנוכחות של  100%בקורס.
הלומדים יחויבו לעמוד בדרישות המפעם ,כתנאי לקבלת התעודה.
לבוגרי הקורס אשר עמדו בחובת נוכחות ובדרישות הקורס בהצלחה ,תוענק תעודה מטעם משרד
הפנים ומפעם גליל מערבי.

פרטי ההכשרה:
מועדי ושעות הקורס 23/5/18 :עד  1/8/18בין השעות.09:00-15:30 :
הקורס יתקיים ב :מכללת מגמות ,פארק עופר ,דרך אם המושבות  ,94פ"ת.
תאריך
יום
מספר מפגש
מפגש 1
23/5/18
רביעי
מפגש 2
30/5/18
רביעי
מפגש 3
6/6/18
רביעי
מפגש 4
13/6/18
רביעי
מפגש 5
20/6/18
רביעי
מפגש 6
27/6/18
רביעי
מפגש 7
4/7/18
רביעי
מפגש 8
11/7/18
רביעי
מפגש 9
18/7/18
רביעי
מפגש 10
25/7/18
רביעי
מפגש 11
1/8/18
רביעי
*סילבוס מפורט עם נושאי הקורס יימסר לאחר ההרשמה.
עלות הקורס כוללת שכר לימוד ,כיבוד קל וארוחת צהריים.
עלות למשתתף מרשות מקומית או ממשרד ממשלתי₪4,000 :
עלות למשתתף מהסקטור הפרטי₪ 4,400 :
מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני פתיחת הקורס – יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
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תכנית הקורס:
 .1חקיקה ופסיקה ברישוי בענף המזון.
 .2מבוא :יסודות בבטיחות והיגיינה של מזון.
דרישות בתכנון עסקי מזון ותכנון מטבחים.
 .3התמודדות עם עסקי מזון הפועלים ללא רישיון.
 .4הצגת מודל לפיקוח על בתי אוכל מינהל ציבורי כרקע לרישוי עסקים.
 .5הרפורמה ברישוי עסקים והשלכותיה על עסקי מזון
 .6סיווג עסקי מזון לפי צו רישוי עסקים:
תקנות ותנאים לרישוי עסקים /משרד הבריאות:
 דרכי עבודה ותיאום ברישוי עם משרד הבריאות.
 עסקים לייצור מזון (רישיון יצרן).
 עסקים בענף המזון מן החי.
 עסקים למכירת מזון.
 בתי אוכל על סוגיהם.
 גני אירועים.
 ירידי מזון.
 קייטרינג.
 רוכלות מזון.
 .7הנחיות ותנאים להוצאת רישיון עסק לעסקי מזון ע"י גורמי הרישוי :איכות הסביבה ,משטרת
ישראל ושירותי הכבאות וההצלה.
 .8בניית מפרט אחיד לעסקי מזון.
 .9רישוי עסקי מזון.
 .10מבוא להרעלות מזון ויסודות בקטריולוגיה של מזון.
 .11פיקוח על אופן הובלת מזון ,אחסנתו והגשתו במוסדות חינוך.
 .12סיור למחלקות רישוי עסקי מזון ברשויות
 .13לסיור למפעלי מזון מגוונים בארץ
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הרשמה ותשלום:
 יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו אלינו בפקס או בדוא"ל.
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,בהמחאה או בהעברה בנקאית.
 לא נוכל לאפשר השתתפות ללא הסדרת התשלום עד ל 20-למאי .2018
את ההמחאה יש לרשום לפקודת מועצה אזורית משגב:
מען למשלוח :מפעם גליל מערבי ,מ.א .משגב ,ד.נ .משגב ,מיקוד 20179
או להביא המחאה ביום פתיחת הקורס.




פקס04 - 9904105 :
מייל למענה על שאלות avigal@misgav.org.il :
טלפון( 04– 9904100/7: רכזת הקורס מטעם מפעם גליל מערבי –אביגל שטרן-נזרי).

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
נשמח להצטרפותכם,
בכבוד רב,

אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי
עמק זבולון ומורדות הכרמל

העתקים:
 מר רועי דהן ,מנהל אגף בכיר להדרכה פיתוח ומפעמים ,משרד הפנים
 ממונים על המחוזות ,משרד הפנים.
 ממוני רשויות ,משרד הפנים.
 מר עמיר יצחקי ,ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה ,משרד הבריאות
 מר נפתלי קייקוב ,יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ומנהל אגף רישוי עסקים ,עיריית נתניה
 חברי הועדה הבין משרדית ברישוי עסקים.
 מנהלי מפעמים.
 גב' איילת שאשא ,מנהלת תחום הדרכה והטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ,משרד הפנים
 גב' אביגל שטרן -נזרי ,רכזת הדרכה  ,מפעם גליל מערבי.
 גב' פרידה סופר ,מנהלת אקדמית.
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לכבוד,
מזכירות מפעם גליל מערבי מ.א .משגב
ד.נ .משגב 20179
פקס04-9904105 :
דוא"לavigal@misgav.org.il :
טופס הרשמה – קורס רישוי עסקים בדגש על רישוי עסקי מזון (שלב ב')
פתיחה  ,23/5/18מכללת מגמות ,פ"ת
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס רישוי עסקים בדגש על רישוי עסקי מזון (שלב ב')
ומתחייב/ת להסדיר את התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטול השתתפות פחות מ 7-ימי עבודה לפני פתיחת הקורס – יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז(__/__/__/__/__/__/__/__/__.נא להקפיד על  9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה
כתובת מייל:

טלפון נייד
@

מקום העבודה:
תפקיד
השכלה


ותק בתפקיד (מס' שנים /מס' חודשים)

סיימתי בהצלחה את לימודי קורס הכשרה בסיסית ברישוי עסקים (שלב א') בשנת_________
אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאה בסך ( ₪ 4,400 / ₪ 4,000מחק את המיותר) לפקודת מועצה אזורית משגב.
 תשלום הרשות המקומית .יש לצרף אישור הגזבר בספח המצורף למטה.
 תשלום באמצעות כרטיס אשראי( ₪ 4,400 / ₪ 4,000 ,מחק את המיותר) .מלא את הפרטים בספח
המצורף בעמוד הבא.
* ידוע לי כי אם לא יוסדר התשלום עד המפגש השלישי של הקורס לא אוכל להמשיך ולהשתתף בקורס.

במידה ונשלחת התחייבות מטעם רשות ,ההתנהלות היא מול הגוף הנ"ל והוא נדרש לעמוד בהתחייבות עד 54
יום מהעברת ההתחייבות למפעם או מיום תחילת הקורס – המאוחר מביניהם.

מפעם גליל מערבי ,זבולון ומורדות הכרמל מ.א .משגב  20179טל04-9904100/7 .
www.mifam.org.il
avigal@misgav.org.il
פקס04-9904105 :

התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשות המקומית _____________________ :תשתתף בעלות קורס רישוי עסקי מזון (שלב ב')
עבור (שם המשתתף)__________________________________ :
בסכום בגובה ₪ 4,000 :ההשתתפות תועבר ישירות למועצה אזורית משגב (עבור מפעם גליל מערבי).
חתימת הגזבר וחותמת הרשות __________________________________________
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל6/5/18-
חתימת המשתתף_________________________ :

ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ( ₪ 4,400 / ₪4,000מחק את המיותר)
(לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מלא את הפרטים הבאים):
סוג הכרטיס ____________________
מס' הכרטיס
/
/
תוקף הכרטיס

/

/

מס' תשלומים :רגיל  3-18 /בקרדיט ____________
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________
ת.ז .של בעל הכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/
חתימת בעל הכרטיס_______________
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מפת הגעה למכללת מגמות:

הוראות הגעה למכללה:


למגיעים עם רכב :ניתן להכניס ב" wazeמכללת מגמות" -נמצאת במתחם שנקרא "פארק עופר" .פנייה
ימינה אחת לפני המתחם של "מכללת מגמות" אשר נמצאת ב"פארק עופר" ,קיים מגרש חנייה בחינם-
אשר נמצא בצומת מרטין גהל ודרך אם המושבות ,יש לחצות את הכביש ולהיכנס למתחם.



למגיעים עם רכבת :יש לרדת בתחנת "קרית אריה" ,פתח תקווה .ניתן מהרכבת ללכת ברגל /לקחת קו 64
אשר מגיע עד "מפעל דובק" ,הנמצא בעבר השני של אם המושבות (צריך לחצות את הכביש כדי להגיע
למכללה) /לקחת מונית ל"פארק עופר -מכללת מגמות".



במתחם עצמו :כשנכנסים מהמפל לעלות עם השביל מצד שמאל למפל ,עד סוף הנחל -המכללה נמצאת
בצד שמאל ,כשהולכים לאורך השביל ,לשים לב שמסעדת "אלפרדו" לימינכם.
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