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הגדרות
"אישור" או "תעודת אישור"

 תעודה המונפקת על ידי החברה ו/או מי מטעמה לגורם מפוקחעבור התוצרת המפוקחת בדבר אישור עמידה בתכנית חי
בריא .האישור תקף ל 12 -חודשים ממועד הנפקתו ,בכפוף
לעמידה בדרישות התכנית גם במהלך התקופה האמורה.

"אתר" או "אתר החברה"

 אתר האינטרנט של חי בריא שכתובתו ,www.haibari.co.ilכפי שישונה ו/או יעודכן מעת לעת.

"ביקורת"

 מבדק פיקוח לבחינת עמידה בדרישות תכנית חי בריא המבוצעעל ידי החברה ו /או מי מטעמה.

"גורם מפוקח"

 גורם המבקש לקבל אישור עמידה בתכנית "חי בריא" ולשווקו/או למכור את תוצרתו ,כולה או חלקה ,כתוצרת "חי בריא".

"החברה" או "חי בריא"

 -חי בריא  2014בע"מ.

"יחידות שרשרת הגידול

 -כל גורם המתעסק בגידול ו /או עיבוד ו/או ייצור ו/או שיווק ו/או

והשיווק"
"משק"" /יחידת גידול"

מסחר ו/או ממכר של תוצרת חי בריא
 משק או חווה או מיקום אחר בו מגודלים בעלי חיים.סימן מאשר רשום ( )Certification Markבבעלות החברה

"תו חי בריא"

-

"תוצרת מן החי"

 -בעלי חיים ו/או מוצרים המופקים מהם.

"תוצרת מפוקחת"

 -תוצרת מן החי אשר לגביה מבקש הגורם המפוקח שיבוצע

אשר מונפק/יונפק על ידה לגורם שעומד בדרישות תכנית חי
בריא והינו בעל תעודת אישור בתוקף לשם סימון תוצרת חי
בריא.

הליך של בחינה ופיקוח לשם קבלת ,שימור ,קיום וחידוש
תעודת אישור (כהגדרת המונח להלן).
"תוצרת חי בריא"

 תוצרת מפוקחת שקיימת עבורה תעודת אישור בכתב ובתוקףבדבר עמידתה בדרישות תכנית "חי בריא".

"תכנית חי בריא" או
"התכנית"

 תכנית שדרישותיה מפורטות בנהלי “חי בריא” ואשר תהליךהפיקוח ומתן האישורים לה מתואר במדריך מדיניות זה .כל
גורם שנמצא עומד בדרישות התכנית מקבל תעודת אישור
(כהגדרת המונח להלן).
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מטרת מדריך המדיניות
מטרת מדריך מדיניות זה (להלן" :מדריך המדיניות") הינה להבטיח שמתן אישורי עמידה בתכנית "חי
בריא" ותהליכי הפיקוח הקשורים בכך מבוצעים בעקביות ביחס לכל הגורמים המפוקחים .מדריך
המדיניות מפרט את תהליך הבחינה ומתן אישור עמידה בתכנית "חי בריא" לכל הגורמים הלוקחים
חלק בגידול ו/או בייצור ו/או בהובלה ו/או בשיווק ו/או במכירה של תוצרת "חי בריא" ו/או העוסקים
בתחומי פעילות משיקים (כגון בייצור ו/או שיווק ו/או ממכר של תוצרת מזון חלקאית המיועדת לבעלי
חיים בתכנית "חי בריא").

3

אודות חי בריא
חי בריא באה לקדם חקלאות ישראלית אחראית עבור תוצרת מן החי ,ובמסגרת זו כותבת ומפתחת
נהלים לענפי החי השונים (להלן" :נהלי חי בריא" או "הנהלים") ומנפיקה תעודות אישור לגורמים
שונים העוסקים בגידול ו/או בייצור ו/או בהובלה ו/או בשיווק ו/או במכירה של תוצרת "חי בריא" ו/או
העוסקים בתחומי פעילות משיקים (כגון בייצור ו/או שיווק ו/או ממכר של תוצרת מזון חלקאית
המיועדת לבעלי חיים בתכנית "חי בריא") והעומדים בדרישות תכנית "חי בריא".
נהלי חי בריא באים לשפר את הפרקטיקות המיושמות בגידול החקלאי בכלל ואת אלו הנוגעות ברווחת
בעלי החיים ובבריאות הציבור בפרט.
תו "חי בריא" בא לענות על דרישה הולכת וגוברת של צרכנים למידע לגבי מקור המזון ואופן הפקתו,
ומבטיח מזון מקומי בריא יותר ,שהופק באופן אחראי כלפי בעלי החיים ,הסביבה ובני האדם – ערכים
הנתפסים היום כחשובים על ידי פלח שוק הולך וגדל.
תו "חי בריא" מסיר את העמימות הקיימת כיום בשוק לגבי מקור המזון ומעניק למגדלים הישראלים,
ליצרנים ולקמעונאים ,הכרה ,בידול חיובי וערך מוסף שיווקי וצרכני.

4

נהלי חי בריא
נהלי חי בריא מתבססים על סטנדרטים בינלאומיים ומתמקדים בקידום רווחת בעלי החיים ובריאות
הציבור .הנהלים מגובשים בשיתוף פעולה עם מדענים ,חוקרים ,וטרינריים ומגדלים מקומיים
ומתייחסים לכל ההיבטים במחזור החיים של כל מין של בעל חיים :מהמלטה עד שחיטה.
הנהלים מפורסמים באתר חי בריא
מובהר כי הנהלים הינם וולונטריים ואינם באים להחליף כל הוראה ו/או דרישה על פי חוק ו/או
הוראה רגולטורית ו/או הוראה אחרת החלה על כל גורם רלוונטי.
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4.1

נכון לתאריך גירסא זו ,חי בריא פרסמה נהלים לתחומים הבאים:
 )1בקר לתעשיית הבשר
 )2צאן לתעשיית הבשר
 )3צאן לתעשיית החלב
 )4בית המטבחיים
 )5מרכזי מזון
 )6נקודות ייצור ו /או מכירה

4.2

עדכון נהלי חי בריא
חי בריא בוחנת באופן שוטף את הצורך /היכולת בביצוע עדכון לנהלים הקיימים:
•

צורך בעדכון הנהלים עשוי לקום לאור מידע חדש בתחום.

•

יכולת בעדכון הנהלים עשויה לקום עם צבירת הנסיון בגידול בעלי החיים בהתאם
לדרישות נהלי חי בריא והפיכת דרישה בנוהל שהיתה המלצה לדרישה מחייבת.

עם ההחלטה לעדכון הנהלים ,חי בריא מוציאה הודעה לכל הגורמים המפוקחים העשויים
להיות מושפעים מהשינוי (כגון ,המגדלים בענף החי שנהלי הגידול שלו עודכנו) לרבות ציון
פרק הזמן ליישום העדכון.
הגורמים המפוקחים מקבלים תקופת זמן ליישום שינויים שהוכנסו בנהלים קיימים על מנת
לאפשר להם לבצע את ההתאמות ,ככל שנדרשות ,בממשק הגידול שלהם.
4.3

הבהרות לנהלים
חי בריא מפרסמת הבהרות לנהלים ככל שיש צורך בכך.
נכון לתאריך גירסא זו ,חי בריא פרסמה את ההבהרות הבאות:
 )1הבהרה לגבי שחיטה בבית מטבחיים שאינו מאושר בתכנית חי בריא
 )2הבהרה לגבי איסור הזנה בזבל עופות בתכנית חי בריא
ההבהרות מפורסמות באתר חי בריא.
ההבהרות תהיינה בתוקף עד מועד בו גירסה מעודכנת יותר של הנהלים תפורסם ותיושם.
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מערך הפיקוח
"חי בריא" מנהלת מערך פיקוח מקיף וכולל בקרב יחידות שרשרת הגידול והשיווק שמטרתו להבטיח
כי תוצרת הנמכרת עם תו חי בריא היא אכן כזו.
5.1

חי בריא מבצעת ביקורות אצל הגורמים המפוקחים ,ביקורת אחת לפחות לכל תקופת אישור,
לבחינת מידת עמידתם בנהלי חי בריא הרלוונטיים.
5.1.1

אם עולה מהביקורת שהגורם המפוקח עומד בכל דרישות תכנית "חי בריא" ,חי
בריא מנפיקה לגורם המפוקח דוח פיקוח ותעודת אישור (ראה סעיף  6לעיל).

5.1.2

אם עולה מהביקורת שהגורם המפוקח אינו עומד בכל דרישות תכנית "חי בריא" ,אך
יכול להשיג אישור אם יתוקנו החריגות ,חי בריא מנפיקה דוח פיקוח עם חריגות.
גורמים מפוקחים אשר קיבלו דוח פיקוח עם חריגות נדרשים להגיש

5.1.2.1

פעולות מתקנות לחברה בתוך  30יום.
גורם מפוקח שלא הגיש פעולה מתקנת בפרק זמן זה יקבל ארכה של

5.1.2.2

 30יום נוספים שבסופם תינתן התראה של  15יום נוספים לפני גריעת
אישור.
גורמים מפוקחים אשר קיבלו דוח סיכום פיקוח עם חריגה קריטית

5.1.2.3

נדרשים להגיש פעולה מתקנת לחברה בטווח זמן שייקבע על ידי
החברה בהתאם למקרה הרלוונטי.
פעולה מתקנת המוגשת לחברה על ידי הגורם המפוקח כדי לסגור

5.1.2.4

פעולה מתקנת צריכה לכלול :הסבר מדוע היתה חריגה ,תכנית לתיקון
החריגה ,הסבר כיצד תכנית זו תיושם ומועד תחילתה.
הוכחות נוספות כגון תמונות ,קבלות ,חשבוניות וכו' יכולות גם כן להינתן
כחומרים תומכים על מנת לבסס את העמידה בדרישות
5.1.3

אם עולה מהביקורת שהגורם המפוקח לא עומד בביקורת לחלוטין ,חי בריא
תנפיק מסמך סירוב אישור.
5.1.3.1

במכתב סירוב האישור תצוין הסיבה לסירוב האישור וכי הסירוב

נכנס לתוקף באופן מיידי .כל האישורים הקיימים יבוטלו.
5.2

חי בריא מנהלת מערך זיהוי גנומי במשקי הבקר לבשר (ראה סעיף  .)9.1גורם מפוקח שהינו
משק בקר לבשר מחוייב לנהל מערך זיהוי גנומי ולשלוח לחי בריא את תוצאות ניתוח הדנא
כמפורט בסעיף  9.1.2להלן

5.3

חי בריא מבצעת דגימות פתע בקרב יחידות שרשרת הגידול והשיווק (ראה סעיף )9.2
6
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אישור עמידה בתכנית חי בריא
גורם מפוקח שנמצא עומד בדרישות תכנית חי בריא מקבל מחי בריא תעודת אישור עמידה בתכנית
"חי בריא" ויכול להשתמש בתו "חי בריא" עבור תוצרת "חי בריא".
אישור המונפק לגורם העומד בדרישות תכנית "חי בריא" תקף ל 12 -חודשים ממועד הנפקתו ,בכפוף
לעמידה בדרישות התכנית גם במהלך התקופה האמורה.

7

השעיית אישור
השעיית האישור יכולה להתרחש במהלך תקופת האישור של הגורם המפוקח ומביאה להפסקה זמנית
של האישור ,או אף לביטולו.
גורם מפוקח עלול לקבל השעייה אם הוא עורך שינוי משמעותי מבלי להודיע על כך מראש או אם
נושאים משמעותיים הקשורים לעמידה בדרישות התוכנית מובאים לתשומת לבה של החברה.
האישור מושעה והודעה נשלחת על ידי החברה לגורם המפוקח.
לגורם מפוקח מושעה יש את האפשרות לספק לחברה חומרים אשר יאפשרו לה להעריך מחדש את
הסטטוס שלו .דבר זה צריך להתבצע בתוך  30יום.
החברה תעריך מחדש את החומר שנמסר ותקבל החלטה .ההחלטה יכול שתהיה להסיר את
ההשעייה או להמשיך את ההשעייה .אם ההחלטה היא להמשיך את ההשעייה ,האישור ייגרע (ראה
סעיף .)8
במקרה בו גורם מפוקח מושעה ,לא יצור קשר עם החברה בתוך  30יום ממועד ההודעה על ההשעיה,
האישור של הגורם המפוקח האמור יגרע אוטומטית (ראה סעיף .)8

8

גריעת אישור
גריעת אישור הינו סיום קבוע לאישור נוכחי של גורם מפוקח.
גריעת אישור מגורם מפוקח נעשית כאשר נושאים משמעותיים הנוגעים לעמידה בדרישות התכנית
מובאים לתשומת לבה של החברה או אם האישור מושעה והגורם המפוקח לא יוצר קשר עם חברת
הפיקוח בתוך  30יום כאמור בסעיף (ראה סעיף  7לעיל)
האישור מבוטל והודעה נשלחת על ידי חי בריא לגורם המפוקח.
גורם מפוקח אשר קיבל גריעת אישור ורוצה להגיש בקשה מחודשת לאישור צריך לעבור את כל
תהליך הפיקוח מחדש.
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נספחים
9.1

נספח  :9.1ניהול מערך זיהוי גנומי במשקי הבקר לבשר
חי בריא מנהלת מערך זיהוי גנומי במשקי הבקר לבשר .מערך הזיהוי הגנומי מאפשר לבצע
בחינת התאמה גנטית של כל נתח בשר הנמכר עם תו חי בריא לתוצרת חי בריא לאיתור
זיופים בנקודות מעבר ו/או שיווק ו/או ממכר של תוצרת חי בריא.
יכולת זו היא קריטית לשמירת אמינות התכנית ולפיכך ,גורם מפוקח שהינו משק בקר לבשר,
מחוייב לנהל מעקב גנטי של העדר שלו ,כדלקמן:
 9.1.1המעקב הגנטי של העדר מתבצע ברמת זכרי ההרבעה .במידה והמגדל משתמש
בהזרעה מלאכותית ,המגדל יבצע ניתוח גנטי של הזירמה או לחלופין ,של כל
העגלים שמקורם בהזרעה מלאכותית.
 9.1.2תוצאות ניתוח הדנא של המשקים יועברו לחי בריא באופן הבא:
 9.1.2.1המגדל יעביר לחי בריא ניתוח דנא של כל זכרי ההרבעה במשק תוך 3
חודשים מיום הצטרפותו לתכנית
 9.1.2.2עבור כל זכר הרבעה המתווסף לעדר יעביר המגדל לחברה ניתוח דנא תוך
זמן סביר ובכל מקרה לא יותר מ 3 -חודשים ממועד התווספותו
 9.1.2.3במידה והמגדל משתמש בהזרעה מלאכותית ,יעביר המגדל לחברה את
ניתוח הדנא של הזירמה או לחלופין ,את ניתוח הדנא של כל העגלים
שמקורם בהזרעה מלאכותית תוך זמן סביר ,ובכל מקרה ,לא יותר מ 3 -
חודשים ממועד ההמלטה.

9.2

נספח  - 9.2תכנית דגימות שנתית בקרב יחידות שרשרת הגידול והשיווק
תכנית הדגימות השנתית נועדה להעלות את רמת הביטחון של "חי בריא" ,יחידות שרשרת
הגידול והשיווק ,וציבור הצרכנים של תוצרת "חי בריא" כי תוצרת המוצגת כתוצרת "חי בריא"
מקורה אכן במשקים מאושרים בתכנית "חי בריא".
9.2.1

דגימות בקרב המשקים

הדגימות בקרב המשקים באות להבטיח כי הפרקטיקות המיושמות בגידול בעלי החיים
עומדות בדרישות נהלי חי בריא וכי לא נעשה שימוש באנטיביוטיקה מניעתית ובזרזי גדילה
אנטיביוטיים בכל שלבי הגידול .במסגרת זו ,חי בריא מבצעת דגימות פתע לבדיקת שאריות
אנטיביוטיקה במזון בעלי החיים
סוגי האנטיביוטיקה שיבדקו כאמור יוגדרו על ידי חי בריא ויהיו בהתאם לענף החי הרלוונטי
ובהתאם לידע העדכני לגבי סוגי האנטיביוטיקה הנמצאים בשימוש בענפי החי השונים.
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הבדיקות יילקחו מדי שנה מלפחות  20%מהמשקים המפוקחים ובמועד שלא תואם עמם
מראש
9.2.2

דגימות בקרב גורמים המתעסקים בעיבוד ו/או ייצור ו/או שיווק ו/או מסחר ו/או ממכר
של תוצרת בשר בקר חי בריא

חי בריא מבצעת דגימות פתע של לקוח סמוי בקרב גורמים המתעסקים בעיבוד ו/או ייצור ו/או
שיווק ו/או מסחר ו/או ממכר של תוצרת בשר בקר חי בריא לשם ביצוע זיהוי גנומי עבור אותם
נתחי בשר ושיוכם באופן ברור וודאי למשקי הבקר המאושרים בתכנית חי בריא ,וזאת על
מנת לאתר זיופים והטעיות של שיווק ו /או מכירת תוצרת שאינה "חי בריא" כתוצרת "חי
בריא".
הבדיקות יילקחו מדי שנה מלפחות  20%מיחידות שרשרת השיווק
9.3

נספח  :9.3שימוש בתו חי בריא
תו חי בריא הינו תו אחיד ,שקוטרו לא יפחת מ 10 -מ"מ ,והוא יהיה לפי אחת מהאפשרויות
המפורטות כלהלן ,בהתאם לסוג התוצרת:
תוצרת בשר בקר:

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

כל בקשה לשינוי בצורה ובצבע צריכה להיעשות בכתב לחי בריא וכפופה לקבלת הסכמה
מראש ובכתב מחי בריא.
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