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 17215212: סימוכין

 :מבוא   .1

 :2004 ,דצמבר 15חלק ,  885י "מבוא של תמתוך ה

  קריטי להבטחת בטיחות גילוי מהיר של פתוגנים ושל מזהמים מיקרוביאליים אחרים במזון הוא"

מבוססות לעיתים קרובות על ( Foodborne)מזון -השיטות המסורתיות לגילוי חיידקים נישאי .הצרכנים
התקדמויות  .זיהוי ביוכימי ולעיתים זיהוי סרולוגי, ואחר כך בידוד, ממושך בקרקע מזון  גידול

וספציפיים  רגישים יותר, נוחים יותר, רשל העת האחרונה מאפשרות גילוי וזיהוי מהירים יות טכנולוגיות
לעיתים  לשיטות חדשות אלה מתייחסים. לפחות, בתיאוריה –יותר מאשר השיטות הקונוונציונליות 

, שיטות מונח סובייקטיבי המתאר באופן כללי מאוד צביר גדול מאוד של –" שיטות מהירות"קרובות כ

 (DNA)א "ועל דנ (antibody)ות על נוגדנים שיטות המבוסס, הכוללות ערכות ביוכימיות ממוזערות
  ."של שיטות קונוונציונליות להגברת מהירות האנליזה( מודיפיקציה)שהן הסגלה  ושיטות

 הן חלק משיטות" השיטות המהירות. "תקן זה עוסק בשיטות בדיקה מיקרוביולוגיות חלופיות למזון"
 יעשה בהן שימושישיטות חלופיות שאפשר ש תקן זה קובע את העיקרון הכללי עבור .הבדיקה החלופיות

התקן מפרט את מהות היחס בין שיטת , נוסף על כך. והוא מפרט דרישות עבורן ,שיש בו היבט רגולטורי
 ."ואת ההתייחסות לתוצאות המתקבלות, והשיטה החלופית השיטה הקובעת, הייחוס

 :מסמכי ייחוס.  2

מהדורתם האחרונה היא  –מסמכים לא מתוארכים תקנים ו)תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה 
  -( הקובעת

כללי –שיטות חלופיות : שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: 15חלק  885י "ת  2.1

 :הגדרות  .3

 :בתוספת, כוחן יפה בנוהל זה ISO 16140-2003לאומי -ההגדרות שבתקן הבין

מעבדה מיקרוביולוגית , יקת מזון או נציגו בארץשל שיטה מיקרוביולוגית לבדיצרן  - המבקש  3.1
לבדיקת מזון או כל גורם אחר אשר מעוניין ששיטת בדיקה מסוימת תיכלל ברשימת שיטות 

 .מיקרוביולוגיות חלופיות

בתוקף לא



 

 

 

 :מטרה .4

                                        למוצריל זה דן בעבודת הועדה לאישור שיטות חלופיות בבדיקות מיקרוביולוגיות נוה 4.1
 .מזון              

 :אחריות .5

ולספק את כל המידע הנדרש לצורך ( 'אנספח )באחריות  המבקש למלא את טופס הבקשה   5.1
 .דיון הועדה בבקשה

לבקש מידע ו, (להלן 7ראה סעיף )י המדדים שנקבעו "לבדוק כל בקשה עפ באחריות הועדה 5.2
 (.להלן 8ראה סעיף )הנדרש להמשך הדיון בבקשה תוך עמידה בלוח זמנים 

לפרסם ולתחזק את רשומת השיטות החלופיות שאושרו  המחלקה למעבדותבאחריות  5.3
 .באתר אינטרנט זמין ונגיש

 :תהליכים .6

יפורסם באתר האינטרנט של המחלקה  ('אנספח ראה )ר שיטה חלופית טופס בקשה לאישו 6.1
י פניה "ניתן לקבלו גם דרך התאחדות התעשיינים בישראל אגף המזון או ע. תלמעבדו

  . למזכירת המחלקה למעבדות בירושלים

טופס הבקשה לאחר מילוי כל המידע הנדרש בתוספת מסמכי התיקוף וההתעדה של  6.2
למזכירת וכל חומר נלווה שעשוי לסייע לוועדה בדיוניה ישלח ( בלבדר מסמכי מקו)השיטה 

 .המחלקה למעבדות בירושלים

 .עברו לכל חברי הועדה באמצעות מיילוהמסמכים הסרוקים י 6.3

או פרטים /הועדה רשאית לבקש מסמכים ו. הועדה תעיין בכל המסמכים: בדיקה ראשונית 6.4
 .הנוספים הדרושים לה לצורך קבלת החלט

 (.7ראה סעיף )בדיקת השיטה האם היא עומדת בדרישות לשיטה חלופית  6.5

 .יחד עם הנמקות הועדה כשיטה חלופית תימסר למבקש הכרה-ה או איהחלטה על הכר 6.6

הכרה ניתן יהיה לערער בפני מליאת הועדה בתוך חודש ימים בצירוף -בכל מקרה של אי  6.7
 . המידע הרלוונטי

אינטרנט של המחלקה ההחלופית ברשימת השיטות החלופיות באתר פרסום השיטה  6.8
 .('ראה נספח ב) למעבדות

 :מעקב שיטות חלופיות     6.9

ית להשאיר או להסיר שאהועדה ר. פעם בשנה יסקרו השיטות החלופיות שמופיעות ברשימה
הועדה רשאית , בנוסף (.יבואן השיטה בישראל/לאחר הודעה ליצרן) שיטות חלופיות מהרשימה

 .(התעדה, לדוגמה אישור ולידציה)עדכון מסמכים מהמבקש  לדרוש

 :לאישור שיטה חלופיתוקריטריונים מדדים  .7

 .15חלק  885י "בתכמפורט  תיקוףהשיטה תעמוד בהצלחה בפרוטוקול  7.1

 885י "בתשעקרונותיו מפורטים ( certification) התעדההשיטה תעמוד בהצלחה בתהליך  7.2
 .15חלק 

אישור סופי והמלצה של הוועדה למנהל המחלקה למעבדות להכרה בשיטה החלופית   7.3
 .מחברי ועדת ההכרה לשיטות חלופיות 60%מחייב את  הסכמתם של לפחות  

 .הרגולטורבכל מקרה של מחלוקת הגורם הקובע הינו      7.4

לא בתוקף



 

 

 

 

 :לוח זמנים .8

מישה ימי עבודה לאחר קבלתה חבתוך   –אישור קבלת הבקשה לאישור שיטה חלופית  8.1
 .במחלקה למעבדות

תוך  – העברת החומר הסרוק במייל לכל חברי הועדה לצורך חוות דעת מקצועית ראשונית  8.2
 .ימי עבודה 10

הכולל את התייחסות חברי הועדה חודשים  3מענה בכתב לאחר עיבוד חוות הדעת בתוך  8.3
בתנאי שהמבקש סיפק את כל ) קותדרישתה ותחומי הבדי, ליעילות השיטה החלופית

 . ( החומר הנדרש למזכירות המחלקה למעבדות

חודשים מעת  6הועדה לאישור שיטות חלופיות עד  תבבקשה כולל החלטדיון סיכום ה 8.4
 .קבלת כל החומר הנדרש

דחייה )הבקשה תוקפא , חודשים 6באם המבקש לא יספק את המסמכים הדרושים תוך  8.5
 .(אדמיניסטריטיבית

שלושה  תהיה מידיראשונה לפעילותה התדירות פגישות ועדת שיטות חלופיות בשנה  8.6
 .תדירות תקבע מחדשמשך הבהכאשר , חדשים

 :תיעוד .9

תנפיק המחלקה המלצת הוועדה למנהל המחלקה למעבדות להכרה בשיטה החלופית לאחר   9.1
ם היצרן ומין ש, הכרה בשיטה החלופית בציון שם השיטה המלא תעודת למעבדות

וסוגי המזון אליהם , (אליהם)שהשיטה מתייחסת אליו ( או המיקרואורגניזמים)האורגניזם 
  .מתייחסת השיטה החלופית

 .בכל עניין של מחלוקת שיטת הייחוס היא השיטה הקובעת  9.2

רשימת שיטות בדיקה "במקביל תועבר בקשה להכללת השיטה החלופית המאושרת ב  9.3
אשר תתוחזק באתר האינטרנט ותהיה זמינה ונגישה לכל " ת חלופיותמיקרוביולוגיו

 .('נספח ג) הצרכנים

 

 : נספחים .10

 (גרסה עברית ואנגלית) טופס בקשה לאישור שיטת חלופית:  'נספח א 

 תרשים זרימה לבקשת אישור שיטת חלופית לבדיקות מיקרוביולוגיות : 'נספח ב
 .מוצרי מזון של

 מת שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות חלופיותהמידע ברשי:   'נספח ג. 

 

 

 ,בברכה                                                                                                   

                                                                                                              

  

 ר עמנואל גזית"ד                                                                                              

מנהל המחלקה למעבדות                                                              

לא בתוקף



 

 

 

 
מוצרי של  אישור שיטה חלופית לבדיקה מיקרוביולוגיתה לטופס בקש: 'נספח א

  מזון
 

 : מוגש לוועדה לאישור שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון
 15חלק  885י "ת כללי –שיטות חלופיות 

 
 _________: הבקשה' מס

 

 :י מבקש מתן הכרה לשיטה החלופית"למילוי ע  .א

 _____________________________ (:ושם מקוצר באם יש)שם השיטה המלא 

 כמותית /  איכותית  (: קף בעיגול את התשובה הרלוונטיתה)הבדיקה הינה 

 _____________________________________________ :שם היצרן וכתובתו

 (:אליהם)שהשיטה מתייחסת אליו ( או המיקרואורגניזמים)מין המיקרואורגניזם 

____________________________________________________________ 

 _____________________________________ :היבואן בארץ/חברהנציג השם 

 :פרטי איש הקשר 

 ________________: דואר אלקטרוני__________:טלפון____________ : שם

 ____________ :אשר לעומתה בוצע התיקוף (reference method)שיטת הייחוס 

 __/__/____ :מועד ביצוע התיקוף

 ________________ :הגוף שביצע את התיקוף__  /__/___ :מועד פקיעת התיקוף

 __/__/____ :מועד ביצוע ההתעדה

 __/__/____ :מועד פקיעת ההתעדה

 __/__/___ :הגוף שביצע את ההתעדה

שימוש : כגון)י הגוף שביצע את התיקוף "מגבלות שהוטלו על השיטה החלופית ע

 (:מטריקס מסוים/בשיטה החלופית רק עבור מזון

______________________________ 

____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ :הערות

____________________________________________________________ 

 

 __/__/____ :תאריך הגשת הבקשה

 

 __________________  :תפקיד_________       ________ :חתימה

 

 

 

 

 

לא בתוקף



 

 

 

 

 

 :י מזכירות הועדה לאישור שיטות חלופיות"למילוי ע .ב

 __/__/____ :תאריך קבלת הבקשה

 ______________________ :שם וחתימת מאשר קבלת הבקשה

 (:באם צורף חומר בנידון סמן ) נספחים

    ח התיקוף של השיטה"פרוטוקול התיקוף ודו 

   (או בתהליכי אישור) שיטה החלופית בהיבטים רגולטוריםאישרו את הרשימת מדינות ש  

   תעודת וולידציה 

   תעודת התעדה 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף



 

 

 

Appendix A:  The  request to approve an alternative method for microbiological 

testing of food products; Submitted to the committee for the approval of alternative 

microbiological testing of food product according to IS 885, part 15, Dec. 2004 

 

I.  To be completed by the applicant for an alternative method: 

Full name and shortened name (if relevant) of the method: ______________________ 

Type of testing method (circle the relevant): Quantitative   / Qualitative 

Name and address of the manufacturer: ____________________________________ 

Microorganism (or microorganisms) the method is dealing with: _________________ 

Name of the applying company or agent: __________________________________ 

Reference method against which the alternative method was validated: ____________ 

Date of validation: ____/____/____ 

Expiry of validation: ____/____/____ 

Validating organization: _______________________________________________ 

Date of certification: ____/____/____ 

Expiry of certification: ____/____/____ 

Certifying organization: _________________________________________________ 

Limitation of the method: _______________________________________________ 

Comments: __________________________________________________________ 

Date of applying: ___/___/___ 

Signature: ________________________   Position: _____________________ 

לא בתוקף



 

 

II. To be completed by the committees' secretary:  

 Date of receiving: ____/____/____ 

Name and signature of person receiving form: ________________________ 

Appendixes:  (Please, mark by   in case of adding the following)  

 Validation protocol and validation report 

 A list of countries that adopted this method (or in process for approval)  

 Certificate of Validation 

 Certificate of Certification 

 

לא בתוקף



 

 

תרשים זרימה לבקשת אישור שיטת חלופית לבדיקות מיקרוביולוגיות : 'נספח ב
 מוצרי מזוןשל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאישור שיטה וחומר נלווה נדרש הגשת טופס בקשה 
 מזון חלופית לבדיקות מיקרוביולוגיות למוצרי

אישור מזכירות הועדה על קבלת הבקשה 

 (לאחר עיון ראשוני בבקשה)

תפוצה בדואר )העברת עותק מהבקשה לכל חברי הועדה 
 לפני העברת בקשה למידע נוסף-(האלקטרוני

העברת בקשה  –מידת הנדרש ב
 למידע נוסף למגיש הבקשה

 משוב מחברי הועדה ועיבודו במזכירות הועדה תקבל

 הוצאת תעודת הכרה – הועדהי "אישור השיטה החלופית ע

 החלטה קבלת
 לאישור בוועדה
 חלופיות שיטות

רשימת שיטות "הוספת השיטה החלופית המאושרת ל
 "בדיקה מיקרוביולוגיות חלופיות

 'ב 'א

 כן

 

 לא

 קשת עררב

לא בתוקף



 

 

 

 

 המידע ברשימת שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות חלופיות: 'נספח ג

 

 _________:שם מקוצר__________________________   _:שם השיטה המלא

 

 _______________________________________________: שם היצרן ומענו

 

 :(אליהם)ייחסת אליו תשהשיטה מ( או המיקרואורגניזמים)מין המיקרואורגניזם 

___________________________________________________________ 

 

 ________________________________: אליהם מתייחסת השיטהסוגי המזון 

 

 _________________________: י"בוצע ע___   /___/20__:מועד ביצוע התיקוף

 

 ____/____/20___: מועד פקיעת התוקף

 

 _________________________: י"בוצע ע___  /___/20__: מועד ביצוע ההתעדה

 

 ___/___/20__:מועד פקיעת ההתעדה

 

 ________________________________ : מגבלות שהוטלו על השיטה החלופית

 

 ____ /____/20___: י הועדה"מועד אישור השיטה ע

 

 

באמצעות מזכירות המחלקה )או למזכירת הועדה /ר הועדה ו"חובה להודיע מיידית ליו :הערה
או במכשור המשמש /יקה ועל כל שינוי שבוצע באחד או יותר ממרכיבי ערכת הבד( למעבדות

מלווה במידע הרלוונטי לצורך דיון בועדת ההכרה )ל "לביצוע השיטה החלופית המאושרת הנ
 (.להכרה מחדש

לא בתוקף




