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U 1993ג-"התשנ) תנאי ייצור נאותים) (מזון(דרישות להכרה בגוף בקרה כמשמעו בתקנות בריאות הציבור 

 

 תנאי ייצור   ) (ןמזו(כמשמעו בתקנות בריאות הציבור ) התעדה" (גוף בקרה"לצורך הכרה על ידי המנהל  ב     
 אליה יצורפו המסמכים  ' תוגש בקשה בהתאם לנספח א) גוף הבקרה להלן-( 1993 –ג "התשנ) נאותים     
: המפורטים להלן      

 ).'נספח א(ל "בקשה להכרה בגוף בקרה והצהרת המנכ ל גוף הבקרה -"טופס בחתימת מנכ .1
 

 .צילום אישור של רשם החברות בישראל .2
 

 י גוף אקרדיטציה לצורך ניהול מערכות איכות"שניתנה ע ISO / IEC 17021תקן הסמכה בתוקף ל .3
 )ISO 9001  .(

משמעו  במסמך זה גוף הנמצא ברשימת הגופים של " גוף אקרדיטציה" 

  0TUwww.iaf.nuU0T :באתר   IAF -  (International Accreditation Forum)ה- 
 

 HACCPאו תקן   HACCP   ,ISO 22000לתקני בטיחות מזון אקרדיטציהי גוף "שניתנה עף ה בתוקהסמכ .4
 .אחר המבוסס על עקרונות הקודקס אלמנטריוס

 
 : אליה יצורפו המסמכים הבאים, בקשה לאישור מיוחד לסוקר, במידת הצורך .5

 
 ;רכי הסוקר מורשה לבצע מבדקים בתחום המזון המסוקאישור בכתב מגוף האקרדיטציה  )1
או תעודה כי  שנים 5בעל ניסיון בתעשיית המזון של לפחות קורות חיים של הסוקר לפיהם הסוקר הנו  )2

 .מתאים לתחום המסוקרי המועצה להשכלה גבוהה ה"המוכר עבעל תואר הוא 
 

 
: את המסמכים הבאים UבנוסףUל יש לצרף "במקרה של גוף בקרה הפועל בארץ מטעם גוף בקרה מחו .6

 
י גוף אקרדיטציה לצורך ניהול "שניתנה ע ISO / IEC 17021ל לתקן "הבקרה בחו הסמכה בתוקף לגוף .1

).  ISO 9001(מערכות איכות 
 
 .ל"ל בדבר הקשר המשפטי והעסקי בין גוף הבקרה לבין גוף הבקרה בחו"הצהרה בחתימת המנכ .2

 

http://www.iaf.nu/�
http://www.iaf.nu/�
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גוף הבקרה  ל בדבר הקשר המשפטי והעסקי בין גוף הבקרה לבין"ל גוף הבקרה בחו"הצהרה בחתימת מנכ .3
 .ל"בחו

 
מנהל שירות המזון הארצי רשאי לסרב להכיר או לבטל את הכרתו בכל עת בכפוף למתן הודעה מנומקת בכתב  .7

 .לצורך עיון חוזר, ימים מיום ההודעה 30המבקש רשאי להגיש את טענותיו למנהל תוך . על כך
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' נספח א
 

בגוף בקרה בקשה להכרה 
 
 

 –להלן (_______________ ל "משמש בתפקיד מנכ__________, . ז.ת, ______________, מ"הח, אני
תנאי ) (מזון(ומגיש בקשה זו מטעם המבקש לצורך הכרתו כגוף בקרה כמשמעו בתקנות בריאות הציבור , )המבקש

. 1993 –ג "התשנ, )ייצור נאותים

 

: ב המסמכים הבאים"מצ .א
 

 .ר של רשם החברות בישראלצילום אישו .1
 

 ISO(י גוף אקרדיטציה לצורך ניהול מערכות איכות "שניתנה ע ISO / IEC 17021הסמכה בתוקף לתקן  .2
 IAF -  (Internationalמשמעו  במסמך זה גוף הנמצא ברשימת הגופים של ה-" גוף אקרדיטציה). "9001

Accreditation Forum)   0 :באתרTUwww.iaf.nuU0T  
 

שניתנה , או תקן אחר להנחת דעתו של המנהל  HACCP   ,ISO 22000ה בתוקף לתקני בטיחות מזוןהסמכ .3
 .י גוף אקרדיטציה"ע

 
 

 : אליה יצורפו המסמכים הבאים, בקשה לאישור מיוחד לסוקר .4
 

 ;כי הסוקר מורשה לבצע מבדקים בתחום המזון המסוקראישור בכתב מגוף האקרדיטציה  )1
או תעודה כי  שנים 5בעל ניסיון בתעשיית המזון של לפחות קורות חיים של הסוקר לפיהם הסוקר הנו  )2

 .מתאים לתחום המסוקרי המועצה להשכלה גבוהה ה"המוכר עבעל תואר הוא 
 

 
: המסמכים הבאים UסףבנוUל מצורפים "במקרה שהמבקש פועל בארץ מטעם גוף בקרה מחו .5

 
י גוף אקרדיטציה לצורך "שניתנה ע ISO / IEC 17021ל לתקן "הסמכה בתוקף לגוף הבקרה בחו )1

).  ISO 9001(ניהול מערכות איכות 
 

 .ל"ל בדבר הקשר המשפטי והעסקי בין המבקש לבין גוף הבקרה בחו"הצהרה בחתימת המנכ )2
 

משפטי והעסקי בין המבקש לבין גוף ל בדבר הקשר ה"ל גוף הבקרה בחו"הצהרה בחתימת מנכ )3
 .ל"הבקרה בחו

 

 

http://www.iaf.nu/�
http://www.iaf.nu/�
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: כי, במסגרת תפקידי הנני מוסמך להצהיר בזאת )4
 

י גוף "ע______________ ובכל מקרה בתדירות שלא תפחת מ, המבקש ייסקר תקופתית .1
יועבר למנהל שירות המזון הארצי מיד , לרבות אי התאמות, ח המבדק המלא"דו.  האקרדיטציה

 .י המבקש"לאחר קבלתו ע
 

במקרה . י המבקש תשאנה את הלוגו של המבקש ושל גוף האקרדיטציה"תעודות ההתעדה שיונפקו ע .2
 .ל"יתווסף גם הלוגו של גוף הבקרה בחו, ל"של מבקש הפועל מטעם גוף בקרה בחו

 

המבקש ימסור לנציגי שירות המזון כל מסמך . אצל המבקש, בכל עת, שירות המזון יוכל לבצע סיקור .3
המבקש ידאג .  שהותעד על ידו GMP במפעל בעל היתר לסימון בסמל תנאי ייצור נאותים - הקשור

 .לקבל מראש היתר בכתב מהמפעל אותו הוא מתעיד למסור מסמכים כאמור
 
 

כגון (, םכולל דרישת העדר ניגוד הענייני ISO / IEC 17021המבקש ממלא את דרישות תקן  .4
ר חייב בתקופת צינון של שנתיים לפני שיוכל לפעול כסוקר או עובד או יועץ לארגון מסוקר כלשהו אש

). כמקבל החלטות מטעם המבקש לעניין אותו ארגון
 

 :סוקרים העומדים בדרישות הבאות) מספר(____ המבקש מעסיק   .5
 

ג "י המל"התואר יהיה מוכר ע. טכנולוגיה של מזון או רפואה וטרינרית/ בעלי תואר בהנדסת מזון  )1
 ).ה גבוההמועצה להשכל(

 .שנות ניסיון לפחות בביצוע מבדקים במפעלי מזון 3בעלי  )2
 .בעלי ידע בחקיקה בתחום המזון של מדינת ישראל )3
 

לרבות , .ל ידווח עלי ידי בכתב למנהל שירות המזון הארצי"כל שינוי בקשר למבקש בנוגע לבקשה הנ .6
 .'וי שם המבקש וכדשינ, שינוי בהרכב הנהלת המבקש, הפסקת התקשרות עם גוף האקרדיטציה

 
ידוע לי כי מנהל שירות המזון הארצי רשאי לבטל את הכרתו במבקש כגוף בקרה כמשמעו בתקנות  .7

בכפוף למתן הודעה בכתב על , בכל עת, 1993 –ג "התשנ, )תנאי ייצור נאותים) (מזון(בריאות הציבור 
 . צורך עיון חוזרל, ימים מיום ההודעה 30המבקש רשאי להגיש את טענותיו למנהל תוך ; כך

 
 

       ________________ ________________
חתימה וחותמת      תאריך                   

 
 


