
 

 שירות המזון הארצי
 משרד הבריאות

 62103תל אביב  10302ת.ד. 
Call.habriut@moh.health.gov.i 

 02-5655969 פקס:  5400*  טל:
 

Food Control Services 
Ministry of Health 
P.O.B 20301 Tel-Aviv 61203 
Call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel *5400 Fax: 02-5655969 

 

 ז' באב, התשע"ד
 4302אוגוסט  30

70275202 
                                                

 4112אוגוסט   -) נגיפים קוטלי  חיידקים ( במזון  1הנחיה : שימוש בבקטריופג'ים

 מטרה .א
 בקטריופג'ים במפעלי מזון. הנחיה זו מסדירה את הדרישות ותנאי השימוש בתכשירי

 התכשירים המפורטים מטה מותרים לשימוש במפעלי מזון בכפוף למפורט בהנחיה זו. 
 

 ים'בקטריופג מבוססי התכשירים רשימת .ב
תוצרת  Listeria monocytogenes- (ListShield) תכשיר בקטריופג'ים כנגד חיידקי  .2

Intralytix 3  במוצרי בשר ועוף מוכנים לאכילהלטיפול  2כחומר מסייע ייצוראושר  ארה"ב

(RTE- READY TO EAT) על ידי ה על פי התנאים שאושרוUSDA  ל-Bacteriophage 
preparation - Listeria monocytogenes   

 8be8-483b-aefa-http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-בכתובת:
809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES 

וכן על התכשיר לעמוד בדרישות המצוינות בתקנות בארה"ב לעניין המפרט, מהות התכשיר 
 וזהותו, בטיחות, אופן השימוש ותנאיו, כמוגדר בתקנות ארה"ב:

CFR 172.785 Listeria- specific bacteriophage preparation 12 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=172.785. 

 

 Intralytix( תוצרת SalmoFresh) - Salmonella enterica ידקיתכשיר בקטריופג'ים כנגד חי .1

 ארה"ב אושר כחומר מסייע ייצור:
בדגים, צדפות, פרות וירקות טריים ומעובדים על פי התנאים שפורסמו  לטיפול 1.2

 GRAS Notice    No. GRN 435ב:   FDA-של ה GRAS-בהודעת ה

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=GRASNotices&id=435&sort=GR
N_No&order=DESC&startrow=1&type=basic&search=435 

ע"פ  ינה או אחריה, במוצרי עוף מוכנים לאכילה לפני פריסהבעוף מיד לפני הטח 1.1

  Bacteriophage preparation (Salmonella targeted)-ל USDA-התנאים שאושרו ע"י ה

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-
809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES 

וכן על התכשיר לעמוד בדרישות המצוינות לעניין המפרט, מהות התכשיר וזהותו, 
 בטיחות, אופן השימוש ותנאיו:

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm345473
.htm 

 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=172.785
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=172.785
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=GRASNotices&id=435&sort=GRN_No&order=DESC&startrow=1&type=basic&search=435
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=GRASNotices&id=435&sort=GRN_No&order=DESC&startrow=1&type=basic&search=435
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm345473.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm345473.htm
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 תוצרת O157:H7) Escherichia coli) – )(EcoShieldחיידקי  כנגד ים'בקטריופג תכשיר .3

Intralytix על פי התנאים  בבשר מיד לפני הטחינה לטיפול ייצור מסייע כחומרב אושר "ארה

 בכתובת: FCN No. 1018 ב  FDA-שפורסמו בהודעת ה

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnDetailNavigation.cfm?rpt=fcsListing&id=1018 

 

 בכתובת : USDA-בהודעה זו ובהרשאות ה על התכשיר לעמוד בדרישות המצוינות

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-
809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES 

 ובדרישות המצוינות לעניין המפרט, מהות התכשיר וזהותו, בטיחות, אופן השימוש ותנאיו:

http://www.fda.gov/downloads/food/ingredientspackaginglabeling/environmentaldecisions
/ucm243874.pdf 

 

תוצרת  Listeria monocytogenes - (LISTEX P100)תכשיר בקטריופג'ים כנגד חיידקי  .4

MICREOS  על פי התנאים שפורסמו בהודעת לטיפול במזון כחומר מסייע ייצורהולנד אושר ,

  FDA 122    GRAS Notice  No. GRN-של ה GRAS-ה

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices&id=218&sort=GRN_No&ord
er=DESC&startrow=1&type=basic&search=218 

 בכתובת :  USDA-העל פי התנאים שאושרו ע"י וכן ע"פ 

 http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-
809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES 

על התכשיר לעמוד גם בדרישות המצוינות לעניין המפרט, מהות התכשיר וזהותו, בטיחות, 
 אופן השימוש ותנאיו:

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm153865
.htm 

 
הולנד  MICREOS תוצרת Salmonella - (Salmonelex)כנגד חיידקי  ים'בקטריופג תכשיר .5

על פי התנאים שפורסמו בהודעת , בלבד ועוף בשר במוצרי לטיפול ייצור מסייע אושר כחומר

  GRAS  Notice  No. GRN 468 :ב FDA-ה של GRAS-ה

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnDetailNavigation.cfm?rpt=grasListing&id=468  

עמוד  בדרישות המצוינות לעניין המפרט, מהות התכשיר וזהותו, בטיחות, וכן על התכשיר ל
 אופן השימוש ותנאיו:

http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm396573
.htm 

 

 אריזה וסימון .ג
 תווית התכשיר תכלול הוראות השימוש בהתאם להנחיה זו.

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnDetailNavigation.cfm?rpt=fcsListing&id=1018
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fda.gov/downloads/food/ingredientspackaginglabeling/environmentaldecisions/ucm243874.pdf
http://www.fda.gov/downloads/food/ingredientspackaginglabeling/environmentaldecisions/ucm243874.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices&id=218&sort=GRN_No&order=DESC&startrow=1&type=basic&search=218
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices&id=218&sort=GRN_No&order=DESC&startrow=1&type=basic&search=218
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8-809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm153865.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm153865.htm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/fcnDetailNavigation.cfm?rpt=grasListing&id=468
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm396573.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/GRAS/NoticeInventory/ucm396573.htm
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 תיעוד ואחריות .ד
  שנים  3על היבואן והיצרן לשמור תיעוד בדיקות האיכות המשקפות עמידה במפרט למשך

 לפחות. 
 בדיקות חודשים תוצאות  6-במהלך השנתיים הראשונות מיום פרסום הנחיה זו יועברו אחת ל

בדיקות מכל תכשיר ממועדים שונים( של היצרן. התוצאות יועברו על ידי  3מעבדה מדגמיות ) 
תל  21רח' הארבעה  –נציג היצרן למהנדס המזון הראשי לתוספי מזון, בשירות המזון הארצי 

אביב. תוצאות הבדיקות תשקפנה עמידה במפרטי המוצרים. הבדיקות נועדו לבחון איכות 

לליסטריה או רעילות  Total Organic Carbon ,LLOאחד מהתכשירים לרבות ) ובטיחות כל

,העדר ליזוגניות העדר פאתוגניים  Potency, ,sterility, pH, Phage titerספציפית אחרת 

ליווי דרישות הנחיה זו )התכשירים \ושאריתיות מהם(. כמו כן את פירוט הפעולות למילויי
 מוש, הדרכות ונהלים, תלונות לקוח(.המשווקים, לקוחות, הנחיות לשי

 בסימון \על היבואן והיצרן לדווח למהנדס המזון הראשי לתוספי מזון על חריגות בשימוש
 ובמייל. 5400*וחריגה מהמפרט באופן מידי באמצעות טלפון 

  על היבואן והיצרן מוטלת האחריות לוודא עמידה במפרטים וביישום המותר )באיזה מוצר
 וש ובאיזה ריכוז ובאלו תנאים( בהתאם להנחיה זו.מזון נעשה השימ

 .דרישות הנחיה זו הינן בנוסף לדרישות כל דין 
 

. הבקטריופאג'ים הם וירוסים התוקפים חיידקים   phages)נקראים גם  פאג'ים) - (Bacteriophages)ם'בקטריופאג1

 בלבד.

 טכנולוגית למטרה למזון מוסף. ב .כמזון כשלעצמו הלצריכ נועד אינו. א : אלו תנאים המקיים חומר – "ייצור מסייע"4
 ובאופן כוונה ללא הסופי במוצר להימצא עשויות נגזרותיו או שלו שאריות רכיביהם ג. או מזונות, גלם חומרי של ייצור בעת
 במוצר גיתטכנולו מטרה להן ואין בריאותי סיכון מהוות אינן הניגזרות או\ו טכנית ובתנאי שהשאריות מבחינה נמנע בלתי

 . הסופי

 תהליך ולמעט מזון בטיחות שמטרתו נוסף טיפול ללא לצרוך שניתן מזון - READY TO EAT ) " )לאכילה מוכן מזון3

 .מראה  ו\או טעם לשיפור


