הזמנה לערב חברים
הינכם/ן מוזמנים/ות
לערב חברים
של האיגוד הישראלי לאיכות

בתאריך12.6.2019 :
בין השעות17:30-19:30 :
מקום מיפגש:

הרצאה בנושא:

סקר סיכונים ,כלי מניעה שימושי
לרגולטורים
(זיופי מזון ,הונאות וטעויות בהבחנה רפואית)

מרצה :מר איתן שרון
תקציר ההרצאה :

MSc. C.QE

ניהול סיכונים אינו עוד דרישה פורמלית שיעילותה שולית אלא דרישה חיונית לניהול תקין.
הנושא של ניהול סיכונים קיים בפועל מימי קדם .האדם הקדמון ביצע בפועל סקרי סיכונים
מאות אלפי שנים .כל פעם שיצא לצוד או ללקט ביצע סקר כזה וקיבל החלטה האם להסתכן
ולצאת לצייד או לחיפוש מזון או לוותר מחשש למפגש אם חיות טורפות.
הדרישה לסקר סיכונים מובנה ומתועד בתקינה החלה בתחום הבטיחות בדיסציפלינות שונות
ומשם חלחלה וחדרה לתחומי איכות הסביבה ואיכות המוצר.
ההצלחה של יישום סקר סיכונים בטיסות חלל ,ובבטיחות מזון ( )HACCPהעלתה את
המודעות לנושא וכפועל יוצא את הכללתו בתקינה בינלאומית.
דרישות מפורטות לסקר סיכונים קיימות עתה הן במהדורת  2015בתקן ISO/IEC
 9001העוסק באיכות ,הן במהדורת  2017בתקן  ISO/IEC17025העוסק בכשירות
מעבדות כיול ובדיקה והן במהדורה  2012של התקן למעבדות רפואיות .ISO 15189
ההרצאה הנוכחית תסקור בקצרה את נושא סקר הסיכונים ותפרט ואת יישומו האפשרי על ידי
רגולטורים שונים ככלי למניעת זיופי מזון ,הונאות וטעויות בהבחנה רפואית.

חברת ורינט ,רח'
משכית  ,33הרצליה
פיתוח
לחברי האיגוד הישראלי
לאיכות הכניסה ללא תשלום
לאילו שטרם שילמו את דמי
החבר או שאינם חברי איגוד
יגבו דמי כניסה על סך .₪ 80
התשלום מראש דרך משרדי
האיגוד
לצרכי ארגון-יש להירשם
בהקדם בדוא"ל:
qsi1973@isq.org.il

מצפים לראותכם/ן...

על המרצה:
סמנכ"ל ומנהל בפועל של הרשות להסמכת מעבדות ,ראש המעבדה לכימיה ,מזון ,טקסטיל
ומתכות יקרות במכון התקנים.
ראש קבוצת הכימיה והמזון באגף איכות והסמכה במכון התקנים
טכנולוג מזון ראשי במחלבת תנובה – ת"א.
מנהל מפעל מזון בתחום מוצרים מן החי.
ומרצה באוניברסיטת חיפה לתארים מתקדמים.
בעל תואר ראשון בהנדסת כימייה ,תואר שני בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה.CQE ,

רח' דרך מאיר ויסגל  ,2פארק המדע רחובות ,ת.ד ,4112 .נס ציונה 74140
2 Weisgal St., Science Park Rehovot, P.O.B.4112 Nes Ziona,74140
Tel. (972-8) 9365865, 9365862. Fax. (972-8) 9365863
Website: www.isq.org.il E-MAIL: qsi1973@netvision.net.il

נתן שוורץ
ועדת האירועים
אופיר חכם
מנכ"ל האיגוד

