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  הגדרות 1

לגורם מפוקח  מטעמה מיו/או  החברהעל ידי ת ה המונפקתעוד - "תעודת אישור" או "אישור"

תכנית חי ב בדבר אישור עמידהעבור התוצרת המפוקחת 

, בכפוף ממועד הנפקתו חודשים 12 -תקף ל אישורה. בריא

 . האמורה התקופהמהלך גם ב כניתבדרישות התלעמידה 

, aibari.co.ilwww.hו אתר האינטרנט של חי בריא שכתובת - "אתר החברהאו " "אתר"

 כפי שישונה ו/או יעודכן מעת לעת.

צע ומבה עמידה בדרישות תכנית חי בריאבחינת לפיקוח מבדק  - "ביקורת"

 . או מי מטעמהו/  החברה על ידי

ולשווק  "חי בריא"כנית תלקבל אישור עמידה ב המבקש גורם -  קח"ום מפ"גור

  כתוצרת "חי בריא". ,או חלקהלה כו ,וו/או למכור את תוצרת

 בע"מ. 2014 חי בריא - " חי בריא" או "רההחב"

הגידול יחידות שרשרת "

 "השיווקו

שיווק ו/או ו/או ו/או ייצור עיבוד בגידול ו/ או ק המתעסגורם  כל -

 תוצרת חי בריא מסחר ו/או ממכר של

 חיים. יקום אחר בו מגודלים בעלי מ אוחווה משק או  - יחידת גידול"" /"משק"

 - "תו חי בריא"
ה חברה( בבעלות Certification Markסימן מאשר רשום )

גורם שעומד בדרישות תכנית חי על ידה ל יונפק/אשר מונפק

ת חי רסימון תוצשם ל בתוקףבריא והינו בעל תעודת אישור 

 .בריא

 .המופקים מהם מוצריםאו /בעלי חיים ו - "תוצרת מן החי"

שיבוצע לגביה מבקש הגורם המפוקח תוצרת מן החי אשר  - תוצרת מפוקחת""

קיום וחידוש  ,הליך של בחינה ופיקוח לשם קבלת, שימור

 תעודת אישור )כהגדרת המונח להלן(.

עבורה תעודת אישור בכתב ובתוקף  מתתוצרת מפוקחת שקיי - "תוצרת חי בריא"

 .בדבר עמידתה בדרישות תכנית "חי בריא"

 או "תכנית חי בריא"

 "התכנית"

ואשר תהליך  ”חי בריא“נהלי תכנית שדרישותיה מפורטות ב -

כל מתן האישורים לה מתואר במדריך מדיניות זה. והפיקוח 

 מקבל תעודת אישור דרישות התכניתעומד ב שנמצאגורם 

 . (הלן)כהגדרת המונח ל
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 מדריך המדיניותמטרת  2

מתן אישורי עמידה בתכנית "חי ש הינה להבטיח"( מדריך המדיניותזה )להלן: "מדיניות מטרת מדריך 

. מדריך וקחיםל הגורמים המפלכ יחסהקשורים בכך מבוצעים בעקביות ב בריא" ותהליכי הפיקוח

לכל הגורמים הלוקחים  "חי בריא" תכניתאישור עמידה בהבחינה ומתן תהליך את מפרט מדיניות ה

ו/או העוסקים  מכירה של תוצרת "חי בריא"בשיווק ו/או בהובלה ו/או בבייצור ו/או בגידול ו/או חלק 

אית המיועדת לבעלי או ממכר של תוצרת מזון חלקאו שיווק ו/)כגון בייצור ו/ בתחומי פעילות משיקים

 .כנית "חי בריא"(חיים בת

 חי בריא אודות 3

 ותבת ומפתחתכבמסגרת זו ו ,מן החילקדם חקלאות ישראלית אחראית עבור תוצרת  הבא חי בריא

לגורמים  תעודות אישור ומנפיקה( "נהליםהאו " "נהלי חי בריא)להלן: "ונים לענפי החי הש נהלים

ו/או  יא""חי ברתוצרת של  במכירהאו /ושיווק בהובלה ו/או בו/או ייצור ב בגידול ו/אושונים העוסקים 

אית או ממכר של תוצרת מזון חלקאו שיווק ו/העוסקים בתחומי פעילות משיקים )כגון בייצור ו/

 והעומדים בדרישות תכנית "חי בריא".כנית "חי בריא"( המיועדת לבעלי חיים בת

אלו הנוגעות ברווחת  באים לשפר את הפרקטיקות המיושמות בגידול החקלאי בכלל ואת בריא נהלי חי

 בעלי החיים ובבריאות הציבור בפרט.

המזון ואופן הפקתו,  גבי מקורלמידע ל ניםדרישה הולכת וגוברת של צרכתו "חי בריא" בא לענות על 

ערכים  –לי החיים, הסביבה ובני האדם באופן אחראי כלפי בעומבטיח מזון מקומי בריא יותר, שהופק 

 די פלח שוק הולך וגדל.הנתפסים היום כחשובים על י

הישראלים,  םהמזון ומעניק למגדלייום בשוק לגבי מקור כמסיר את העמימות הקיימת "חי בריא" תו 

 הכרה, בידול חיובי וערך מוסף שיווקי וצרכני. ,ים ולקמעונאיםליצרנ

 י בריאנהלי ח 4

בריאות לאומיים ומתמקדים בקידום רווחת בעלי החיים ונטים בימתבססים על סטנדר נהלי חי בריא

מקומיים ומגדלים  וטרינרייםמדענים, חוקרים, בשיתוף פעולה עם  מגובשים נהליםהציבור. ה

 טה.ל מין של בעל חיים: מהמלטה עד שחיבמחזור החיים של כ ייחסים לכל ההיבטיםומת

 ר חי בריאתאהנהלים מפורסמים ב

ו/או  חוקעל פי דרישה הוראה ו/או ליף כל ם וולונטריים ואינם באים להחינה נהליםהובהר כי מ

  .וונטיהחלה על כל גורם רל אחרתה ו/או הוראטורית הוראה רגול
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  הבאים: לתחומים נהלים פרסמהנכון לתאריך גירסא זו, חי בריא  4.1

 עשיית הבשרבקר לת (1

 ת הבשרתעשייצאן ל (2

 בצאן לתעשיית החל (3

 בית המטבחיים (4

 מרכזי מזון (5

 מכירהייצור ו/ או נקודות  (6

 נהלי חי בריאעדכון  4.2

 :הקיימים דכון לנהליםוע עציבב היכולת /ורךהצת באופן שוטף אבוחנת חי בריא 

  לקום לאור מידע חדש בתחום. עשויים הנהלכון ך בעדצור •

בהתאם בגידול בעלי החיים סיון נהעם צבירת  עשויה לקוםהנהלים  יכולת בעדכון •

 לדרישה מחייבת. הל שהיתה המלצהדרישה בנוהפיכת לדרישות נהלי חי בריא ו

ים העשוי המפוקחיםכל הגורמים ל דעההו מוציאהחי בריא  ,םהליהחלטה לעדכון הנהעם 

לרבות ציון  עודכנו( שלודול שנהלי הגימגדלים בענף החי ה ,כגון) מהשינוי שפעיםמו יותלה

 עדכון.ליישום הפרק הזמן 

על מנת קיימים  נהליםליישום שינויים שהוכנסו ב ת זמןמקבלים תקופ גורמים המפוקחיםה

 .להםש בממשק הגידול בצע את ההתאמות, ככל שנדרשות,ל להםלאפשר 

 לנהלים  הבהרות 4.3

 ככל שיש צורך בכך. רות לנהליםהבה מפרסמתבריא  יח

 :פרסמה את ההבהרות הבאותחי בריא לתאריך גירסא זו, ן נכו

 הבהרה לגבי שחיטה בבית מטבחיים שאינו מאושר בתכנית חי בריא (1

 הבהרה לגבי איסור הזנה בזבל עופות בתכנית חי בריא (2

  .חי בריאבאתר  מפורסמותההבהרות 

  .םיושתו םפורסת םנהלישל המעודכנת יותר גירסה מועד בו בתוקף עד תהיינה הבהרות ה

 

 

 

http://haibari.co.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2017_1_1.pdf
http://haibari.co.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90.pdf
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  הפיקוח מערך 5

 להבטיחמטרתו ש השיווקהגידול ושרשרת יחידות  בקרבוכולל  ףמערך פיקוח מקי מנהלת "חי בריא"

 .זויא אכן כנמכרת עם תו חי בריא הכי תוצרת ה

 שור,פת איפחות לכל תקוביקורת אחת ל, אצל הגורמים המפוקחים ביקורות מבצעת חי בריא 5.1

 .עמידתם בנהלי חי בריא הרלוונטייםמידת לבחינת 

חי , בכל דרישות תכנית "חי בריא" פוקח עומדשהגורם המ מהביקורתעולה אם  5.1.1

 (.יללע 6סעיף )ראה  אישורעודת תו פיקוחדוח לגורם המפוקח  המנפיק בריא

 ךא, ית "חי בריא"בכל דרישות תכנעומד  אינו שהגורם המפוקחעולה מהביקורת אם  5.1.2

 .חריגותעם  פיקוחדוח  המנפיק חי בריא, החריגות יכול להשיג אישור אם יתוקנו

 להגישנדרשים  חריגותעם  פיקוחדוח אשר קיבלו  ים מפוקחיםרמגו   5.1.2.1

 יום. 30בתוך לחברה ת ומתקנ ותפעול

הגיש פעולה מתקנת בפרק זמן זה יקבל ארכה של  לאש גורם מפוקח   5.1.2.2

יום נוספים לפני גריעת  15ל שתינתן התראה  בסופםפים שיום נוס 30

 .אישור

 קריטיתעם חריגה גורמים מפוקחים אשר קיבלו דוח סיכום פיקוח    5.1.2.3

שייקבע על ידי זמן בטווח לחברה להגיש פעולה מתקנת  יםנדרש

 .הרלוונטילמקרה בהתאם  החברה

כדי לסגור  הגורם המפוקחעל ידי לחברה מוגשת הפעולה מתקנת     5.1.2.4

 יקוןתלתכנית , מדוע היתה חריגההסבר  לכלול: לה מתקנת צריכהפעו

 . תחילתה עדמוו יושםתכנית זו ת כיצדהסבר , החריגה

להינתן גם כן הוכחות נוספות כגון תמונות, קבלות, חשבוניות וכו' יכולות 

  ותבדרישהעמידה בסס את כחומרים תומכים על מנת ל

חי בריא ורת לחלוטין, ד בביקלא עומ המפוקח שהגורם עולה מהביקורתאם  5.1.3

 .ורסירוב אישמסמך תנפיק 

 סירובהכי ו אישורהסירוב הסיבה ל תצוין אישורהסירוב מכתב ב 5.1.3.1

 .טלומים יבוהקיי לתוקף באופן מיידי. כל האישורים נסנכ

. גורם מפוקח שהינו (9.1ראה סעיף ) לבשר רקמערך זיהוי גנומי במשקי הבחי בריא מנהלת  5.2

ניתוח הדנא  את תוצאותלחי בריא לוח נומי ולשגמשק בקר לבשר מחוייב לנהל מערך זיהוי 

 להלן 9.1.2 ף בסעיכמפורט 

 (9.2 סעיף )ראהיחידות שרשרת הגידול והשיווק בקרב פתע דגימות  עתבצחי בריא מ 5.3
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 חי בריאכנית ה בתעמידאישור  6

 כניתאישור עמידה בתמחי בריא תעודת תכנית חי בריא מקבל רישות ורם מפוקח שנמצא עומד בדג

 ."חי בריא"עבור תוצרת  "חי בריא" תוב להשתמשיכול ו "יאחי בר"

, בכפוף ממועד הנפקתו חודשים 12 -תקף לדרישות תכנית "חי בריא" לגורם העומד ב נפקהמו אישור

 . האמורה התקופהמהלך גם ב כניתבדרישות התלעמידה 

 השעיית אישור 7

ית קה זמנומביאה להפס ם המפוקחהגוריכולה להתרחש במהלך תקופת האישור של ישור האת השעיי

  לביטולו. אףשל האישור, או 

או אם שינוי משמעותי מבלי להודיע על כך מראש  ךעור ואעלול לקבל השעייה אם ה גורם מפוקח

 .החברהובאים לתשומת לבה של מ וכניתבדרישות התרים לעמידה משמעותיים הקשונושאים 

 .גורם המפוקחל החברההאישור מושעה והודעה נשלחת על ידי 

להעריך מחדש את  להאשר יאפשרו חומרים  לחברהלספק את האפשרות יש  המושע גורם מפוקחל

 יום. 30בתוך להתבצע ך זה צרי. דבר שלו סטטוסה

את תהיה להסיר יכול שהחלטה החלטה. ה קבלותמחדש את החומר שנמסר  ריךתע החברה

 )ראה ייגרעההחלטה היא להמשיך את ההשעייה, האישור את ההשעייה. אם  או להמשיך ההשעייה

 .(8 סעיף

, דעה על ההשעיהד ההוממוע יום 30בתוך  החברהעם קשר ר ויצלא  ,המושע רם מפוקחוגבמקרה בו 

  .(8 סעיף )ראה תאוטומטי גרעי האישור של הגורם המפוקח האמור

 אישורגריעת  8

 .פוקחגורם מנוכחי של  לאישור קבועסיום  נוהיגריעת אישור 

 בדרישות התכניתנעשית כאשר נושאים משמעותיים הנוגעים לעמידה  גורם מפוקחמגריעת אישור 

חברת לא יוצר קשר עם  מפוקחגורם הוהושעה ו אם האישור מא ברההחמובאים לתשומת לבה של 

 לעיל( 7)ראה סעיף כאמור בסעיף  יום 30בתוך  הפיקוח

  .גורם המפוקחל חי בריאוהודעה נשלחת על ידי מבוטל האישור 

ור את כל לעב ךשור צריקשה מחודשת לאילהגיש ב הורוצגריעת אישור אשר קיבל  ם מפוקחרגו

 מחדש. פיקוחהתהליך 
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 םספחינ 9

 קר לבשרמערך זיהוי גנומי במשקי הבל : ניהו9.1נספח  9.1

לבצע  שרהזיהוי הגנומי מאפ מערך .שרקר לבמערך זיהוי גנומי במשקי הבא מנהלת חי ברי

בריא לתוצרת חי בריא לאיתור מכר עם תו חי גנטית של כל נתח בשר הנבחינת התאמה 

 .חי בריא נקודות מעבר ו/או שיווק ו/או ממכר של תוצרתזיופים ב

, רבשל בקר משק ושהינ קחמפו םגורות התכנית ולפיכך, יכולת זו היא קריטית לשמירת אמינ

 , כדלקמן:לנהל מעקב גנטי של העדר שלו מחוייב

ידה והמגדל משתמש הגנטי של העדר מתבצע ברמת זכרי ההרבעה. במ המעקב 9.1.1

של הזירמה או לחלופין, של כל  בהזרעה מלאכותית, המגדל יבצע ניתוח גנטי

 העגלים שמקורם בהזרעה מלאכותית.

 יא באופן הבא:חי ברהדנא של המשקים יועברו ל ניתוח אותתוצ 9.1.2

 3של כל זכרי ההרבעה במשק תוך  דנא המגדל יעביר לחי בריא ניתוח  9.1.2.1

 תחודשים מיום הצטרפותו לתכני

עבור כל זכר הרבעה המתווסף לעדר יעביר המגדל לחברה ניתוח דנא תוך   9.1.2.2

 וחודשים ממועד התווספות 3 -זמן סביר ובכל מקרה לא יותר מ

יעביר המגדל לחברה את תית, במידה והמגדל משתמש בהזרעה מלאכו  9.1.2.3

של כל העגלים  של הזירמה או לחלופין, את ניתוח הדנא ניתוח הדנא

 3 -תית תוך זמן סביר, ובכל מקרה, לא יותר מ שמקורם בהזרעה מלאכו

 .חודשים ממועד ההמלטה

  הגידול והשיווקשרשרת קרב יחידות ב שנתית דגימות תכנית - 9.2 נספח 9.2

שרשרת  יחידות, "חי בריא"של  הביטחוןעלות את רמת הה לנועדתכנית הדגימות השנתית 

 "יאחי בר"תוצרת צגת ככי תוצרת המו "חי בריא"תוצרת  ם שלצרכניהוציבור  ,קהשיווהגידול ו

 נית "חי בריא".תכב שריםבמשקים מאומקורה אכן 

 בקרב המשקים דגימות  9.2.1

מות בגידול בעלי החיים להבטיח כי הפרקטיקות המיוש באותבקרב המשקים  הדגימות

בזרזי גדילה ויביוטיקה מניעתית לא נעשה שימוש באנט כיו נהלי חי בריאעומדות בדרישות 

לבדיקת שאריות  פתע דגימות צעתחי בריא מבבמסגרת זו, . בכל שלבי הגידוליוטיים יבאנט

  במזון בעלי החיים האנטיביוטיק

ענף החי הרלוונטי ויהיו בהתאם ליוגדרו על ידי חי בריא כאמור  ווגי האנטיביוטיקה שיבדקס

 ונים.טיביוטיקה הנמצאים בשימוש בענפי החי השני לגבי סוגי האנובהתאם לידע העדכ
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עמם שלא תואם מועד וב ם המפוקחיםמהמשקי 20% לפחותממדי שנה הבדיקות יילקחו 

  מראש 

שיווק ו/או מסחר ו/או ממכר ו/או ו/או ייצור עיבוד בקרב גורמים המתעסקים בדגימות  9.2.2

 חי בריאבקר בשר תוצרת  של

ו/או ו/או ייצור עיבוד בקרב גורמים המתעסקים בת פתע של לקוח סמוי ריא מבצעת דגימוחי ב

לשם ביצוע זיהוי גנומי עבור אותם  חי בריאבקר בשר תוצרת  שיווק ו/או מסחר ו/או ממכר של

חי בריא, וזאת על המאושרים בתכנית  הבקר נתחי בשר ושיוכם באופן ברור וודאי למשקי

מכירת תוצרת שאינה "חי בריא" כתוצרת "חי או שיווק ו/ מנת לאתר זיופים והטעיות של 

  .בריא"

 השיווק שרשרת מיחידות  20% ותדי שנה מלפחהבדיקות יילקחו מ

 : שימוש בתו חי בריא9.3 נספח 9.3

האפשרויות מי אחת לפיה יהוהוא מ"מ,  10 -שקוטרו לא יפחת מאחיד, הינו תו ו חי בריא ת

 :, בהתאם לסוג התוצרתכלהלן תהמפורטו

 )כל אחת משתי האפשרויות להלן(: שר בקרתוצרת שאינה ב :בקר תוצרת בשר

  

 

הסכמה  תלקבלכפופה יא ובצורה ובצבע צריכה להיעשות בכתב לחי בר שינויכל בקשה ל

 .מחי בריאובכתב מראש 


