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 מטרת הנוהל: .1

, להבטחת מכירהייצור ו/ או נקודת ב ניהול "חי בריא"נוהל זה מגדיר את דרישות  .1.1
 "חי בריא" עד הגעתו ללקוח. ישרשרת עקיבות מוצר

ההנחיות לבנייתו " מצורף כנספח. נקודת הייצור ו/ או המכירה או/ו היצרן "תיק .1.2
 ולתחזוקו מצוינות בנוהל. 

 

 :המכירההייצור/ נקודת פרופיל  .2

ייצור )רשיון יצרן(/ )עיסוקה תחומי  אתהמכירה יגדיר  או/ו הייצורמנהל נקודת  .2.1
 .(עיבוד/ אריזה/ מכירה/ מסעדה /אחסון

 :דוגמאות( להלןפעולות ומאפייניהן )היפורטו סוגי  עיסוקאחד מתחומי ה בכל .2.2

 , סימוןההאחסון ו , מזמין העבודה, הלקוחות, אופןהייצור סוג פעילותייצור:  .1.1.1

 סימון.ההאחסון ו אופןאו נתחים, בקר  ק חי בריא או מעורב, רבעי: ראחסון .1.1.2

 .חיתוך, טחינההפרדה לנתחים,  יבוד:ע .1.1.3

 ., כלי הקיבול וסימוןאווירה מבוקרת אריזה בוואקום, אריזה ברשת, אריזה: .1.1.4

 ., כלי קיבול וסימוןעמדות תצוגת נתחים, מדפי מוצרים ארוזים מכירה: .1.1.5

 צלייה, אפייה, טיגון, שעות פעילות מסעדה: .1.1.6

ניהול שיטת ר, יש לציין את המיקום ואת אם חלק מהפעולות מבוצעות באתר אח .2.3
 על ידי חי בריא.שיטה זו יש לאשר  חי בריא.דרישות תכנית עמידה בה

הגורם האחראי לעמידה בדרישות שם ותפקיד את כל תחום פעולה יש לציין ב .2.4
 חי בריא.תכנית 

המכירה, מבנה  או/ו הייצורפרופיל נקודת טופס בכלל פרטי סעיף זה יתועדו  .2.5
 .נקודת הייצור ו/ או המכירההיצרן/ בתיק  1ט: ארגוני ובעלי תפקיד

 

 :המכירההייצור ו/ או נקודת ב "חי בריא" עקרונות התנהלות .3

. הם חי בריאדרישות תכנית את  יכירו ומנהליה נקודת הייצור ו/ או המכירה בעל .3.1
 החוק המחייבות ובדרישות ןבה לעמידה מתוך מחויבות ויושרה פעולליתחייבו 

 .בנושאי מזון בארץ

חי  דרישות תכניתלעמידה ב חי בריאתוסמך על ידי  נקודת הייצור ו/ או המכירה .3.2
 בריא ותחדש הסמכה זו אחת לשנה.

עשות שימוש בתו חי בריא ל נקודת הייצור ו/ או המכירההסמכה זו מתירה לבעלי  .3.3
, מקררי תצוגה, מוצרים, תפריט סועדים, למפעל)דלת הכניסה  תחומי פעולתםב

 .ובלבד שיבדלו בין מוצר חי בריא לאחראמצעי שיווק ותקשור(  

  לפריט או מוצר שאיננו "חי בריא"! שימוש בתו זהבכל מקרה, לא יעשה  .3.4
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  רכיבי חי בריא.רק את בתו זה ניתן לסמן  -חי בריא וחלק לא שחלק מרכיביומוצר  .3.5

 ייזוםכן ותהליכי בקרה ושיפור מתמיד יפעיל  נקודת הייצור ו/ או המכירה מנהל .3.6
 .שיפורים מול הנהלת "חי בריא"

נקודת , חתום על ידי מנהל האיכות של חי בריאעיקרי מדיניות ל פירוטמסמך  .3.7
נקודת בתיק  2ט טופס עמידה במדיניות חי בריא:ק כיתוי , הייצור ו/ או המכירה
 . הייצור ו/ או המכירה

 

 מבנה ותשתיות: .4

שאושרה על ידי )התכנית  נקודת הייצור ו/ או המכירהשל מבנה יש לצרף תכנית  .4.1
או כל שרטוט מבהיר עליה פירוט אזורי הפעילות השונים, , וות המקומיתהרש
  אחר(

 .נקודת הייצור ו/ או המכירהבתיק  3תכנית המבנה: ט כטופסתתויק  התכנית .4.2

נקודת המבנה והתשתיות של  תאחראי לעמיד נקודת הייצור ו/ או המכירהבעל  .4.3
 בדרישות החוק המחייבות בארץ לנושא. הייצור ו/ או המכירה

צורית יגיינה האישית והיעמידה בהיבטיח  נקודת הייצור ו/ או המכירה ניקיון .4.4
 חוק. בשנדרשת 

 

 :ספקים -חומרי גלם חי בריא .5

)מאפשר ביצוע  נפרד פריטכ נקודת הייצור ו/ או המכירהב ינוהלח"ג חי בריא מלאי  .5.1
 מאזן מסה(.

 .מספקים שאושרו לחי בריא ובידיהם אישור תקף לכךיירכשו רק ח"ג אלו  .5.2

  חי בריא מפרסמת באתר שלה רשימה מעודכנת של משקים ומגדלים מאושרים  .5.2.1

  ושל אטליזים ויצרנים  בריא/-חי-משקי/http://haibari.co.il: בתכנית "חי בריא"        

 (מכירה/-נקודות/http://haibari.co.il המאושרים "חי בריא"               

 . תנהל רשימת ספקים לכל חומר גלם נקודת הייצור ו/ או המכירה .5.3

  .(ווצורת אריזת)מסמכי תיאור המוצר  מפרטי חומר הגלםלרשימה יצורפו  .5.4

 .במפרט המצוינות לדרישות יתייחסו לנקודה קבלתורכש חומרי הגלם ובחינת  .5.5

רשימת ספקים  כטופס יתויקו ככל שרלוונטי, ,האישורים, בצירוף ת הספקיםרשימ .5.6
   .נקודת הייצור ו/ או המכירהבתיק  4מאושרים ט

 

http://haibari.co.il/משקי-חי-בריא/
http://haibari.co.il/נקודות-מכירה/
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 :ניהול החומר -חומרי גלם חי בריא

 

 בחינת מלאי ברמה יומית:

יבחן מידי יום את כמות ותוקף כל  נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל 

 פריט במלאי. 

 פריט שפג תוקפו יוצא מהמלאי ולא ייכנס לשימוש. -

 הנפרד.  בפריט המלאי הקיים למלאי המדווח מתאם בין לוודא יש -

 חי מול ותטופל נקודת הייצור ו/ או המכירה למנהל תדווח חריגה כל -
 .בריא

 

 הזמנת ח"ג:

 .תו הצפוימועד אספקואת  פריטה יש לציין בהזמנה את שם
 

 :ביקורת קבלה

נקודת הייצור ו/ או ל הפריטים ילוו בתעודת משלוח ויבחנו עם הגעתם

 : המכירה

 סימון חי בריא על גבי הפריט -

 סימון חי בריא בתעודת המשלוח -

 איכות הפריט מול דרישות המפרט -

 כמות מול הזמנה -
יש להטביע חותמת בקרה על גב תעודת המשלוח ולתעד בה את 

נקודת הייצור ו/ או תוצאות הבקרה. תעודות אלו יישמרו בתיק 

 . על פי סדר רץ המכירה

 למקרר המלאי.רק פריטים מאושרים ייכנסו 

 

 חריגים בקבלה:

בחותמת  ההערלציין זאת כ אם אותרו חריגים, יש לעכב את הקבלה,

 המנהל ולפעול על פי הנחיותיו.את לידע יש הבקרה. 

וביחד עם  חי בריא )טלפונית  או במייל(כל חריגה תובא לידיעת 

 .דרכי הפעולהוכמו יס נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל 

 חריגות חוזרות ומהותיות ינוהלו מול חי בריא, עד לפתרונן המלא.
 

 הוצאה לשימוש:

  .FIFOבשיטת  תנוהללשימוש ה הוצא -

 תיעוד כמות ותאריך ההוצאה. -

 הנפרד בכל תנועות המלאי.שימוש בפריט יש להקפיד על  -

 ,מיצרן לנקודות מכירה של מוצרי חי בריא, היוצאיםפריטים  -
בתעודות המשלוח ועל  יסומנו באופן ברור כתוצרת חי בריא
 גבי הפרטים עצמם )כגון במדבקות(

 

בחינת מלאי קיים 
 מול נדרש ותוקפו

 הזמנת ח"ג

 ביקורת קבלה

 חריגים בקבלה

 הוצאה לשימוש
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 מבנה ארגוני: .6

ר וברור וכמוודא שהוא יומבנה ארגוני  יגדיר נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל  .6.1
בדרישות עמידה שיבטיח  אחריות וסמכותתחום  יוגדר לכולם. לכל בעל תפקיד

 חי בריא.תכנית 

פרופיל  יתועדומבנה ארגוני ורשימת בעלי התפקידים שאחראים לנושא חי בריא  .6.2
הייצור ו/ נקודת בתיק  1ט , מבנה ארגוני ובעלי תפקידנקודת הייצור ו/ או המכירה

 .או המכירה
 

 :ומנהלים עובדיםהדרכת  .7

בדרישות  עמידהשיבטיחו  עבודה הוראותיגדיר  נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל  .7.1
 חי בריא. תכנית

  בנושאים הבאים:ומנהלים חדשים יודרכו עובדים  .7.2

 .חי בריאמהות ועקרונות  -

 .דרישות אלובלהבטחת העמידה  עבודהה הוראותחי בריא ודרישות תכנית  -

 .  סביבתיתואישית היגיינה  -

 בכל פעם שיוגדר בהם שינוי כלשהו.עובדים ומנהלים יעברו ריענוני הדרכה  .7.3

 הוראותבשוטפת לוודא עמידה  נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל באחריות  .7.4
 .ובדרישות תכנית חי בריאהעבודה 

נקודת הייצור ו/ או בתיק  5ט מעקב הדרכות טופסבתועד י מעקב הדרכות .7.5
 .המכירה

 

 מדידה ובקרה: .8

ביצוע מבדקי עת ב חי בריאפעולה עם  ישתף נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל  .8.1
עמידה בדרישות תכנית במבדקים תיבחן ה  .נקודת הייצור ו/ או המכירהב אישורה

 ."חי בריא"

ויתויקו בתיק  נקודת הייצור ו/ או המכירהתוצאות יועברו לחי בריא ולמנהל ה
 .נקודת הייצור ו/ או המכירה

 ייבחנוו חי בריא מטעם סמוי לקוח ידי עלהמוצרים יידגמו באופן שוטף בנוסף,  .8.2
  במעבדה חיצונית להתאמתם למשקי חי בריא.
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 תלונות לקוחות:חריגים ובטיפול ב .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתוח נתונים ושיפור מתמיד: .10

אחת לחודש את מידע האיכות המתועד יסקור  נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל  .10.1
 הכולל: נקודת הייצור ו/ או המכירהבתיק 

 וספקיםאיכות ח"ג      -

 תלונות /חריגים -

 ממצאי ניתוח זה יועברו לידי חי בריא -

גבי לבאמצעות דוח הפיקוח של חי בריא יעודכן  נקודת הייצור ו/ או המכירהמנהל  .10.2
נקודת הייצור ו/ או שהתגלו אצלו בעת הביקורת. מנהל  חריגיםבקרה ממצאי 
ויגיש לחי בריא את הפעולות  פעולות תיקון ומנע מתאימות יגדיר המכירה

הוכחות כגון תמונות, קבלות, חשבוניות וכו' יכולות להינתן כחומרים המתקנות. 
  בנהלים.העמידה השלמת הפעולות המתקנות ותומכים על מנת לבסס את 

 

 נספחים: .11

 נקודת הייצור ו/ או המכירהתיק טפסי  .11.1

 דוחות מבדק הגורם המאשר. .11.2

 דוגמאות מדבקות סימון חי בריא .11.3

 עלוני מידע חי בריא .11.4

 קבלת התלונה:

, או איתר חריג (בע"פ או במיילהמקבל תלונת לקוח ) עובד או מנהל

 .נקודת הייצור ו/ או המכירה למנהל מידעיפנה את ה -בפריטי חי בריא
 

 :ראשוניתבחינה 

 , יקבע וינחה לדחיפות הטיפול בה.תלונהחריגה/ ה המנהל יבחן את

 אירוע דחוף יטופל במידי על פי הנחיות המנהל. 

 

 מעורבות חי בריא:

 .חי בריא )טלפונית ובמייל(תובא לידיעת  חריגה/ תלונהכל 

 .דרכי הפעולהוכמו יחד עם המנהל יס

 .תובא לידיעת חי בריא ותטופל לפתרונה –חריגה/ תלונה חוזרת/ מהותית 

 למידה ושיפור:

 את חתכי הבחינה הבאים: יכלול חריגה/ תלונהתחקור 
  .חזרתיות, על פריטים אחרים השלכות, חריגה/תלונהה תחומר -

 פעולות מתקנות ומונעותוהנחיית  איתור גורמי הכשל -

 שלהןאפקטיביות הווידוא , תוך ת השיפוריופעילו ביצוע -

 ןלמתלונ מענה הולם -

 המכירהנקודת הייצור ו/ או בתיק  6ניהול חריגים ט בטופס הנ"לתיעוד  -

 איתור חריגה/
תלונהקבלת   

טיפול 
ידי מ

נקודת ב
הייצור ו/ 

או 

לידיעת 
 חי בריא

 דחופה

תחקור 
והנעה 
 לשיפור

 בחינת מנהל


