
  

מזון. לאחר שלב מעבר של שישה  אריזות גרסה חדשה של תקן   BRCGS פרסם  2019באוגוסט  1-ב 

מתאריך   יחול החל תקן זה  .5יחליף את  גרסה  6Issue  Packaging Materials  BRCGS -חודשים, ה 

01/02/2020 . 

 .BRCGSשל  6מחויב לעמוד בדרישות גרסה  01/02/2020כל ארגון שאמור להיסקר לאחר תאריך   

מעודד  ת ,  ו פעולות מתקנות ומונע  -חדש  FUNDAMENTALהוסיף סעיף בסיסי  התקן בגרסה החדשה  

לניטור  בהתבסס על סקר סיכונים תוכנית מיקרוביאלית ואוטנטיות מוצר פיתוח תרבות ארגונית 

   .עם זאת נוספו פרקים ודרישות חדשות סביבתי. יחד

  להלן, השינויים החשובים ביותר בעדכון גרסה זו. 

 (   1.1.2)  מוצר ואיכות תרבות בטיחות   .1

,  הסעיף דורש מארגונים להקים  .את החשיבות של תרבות בארגון  שימדג 1.1.2סעיף חדש 
מטרת הסעיף להבטיח   .לבסס ולסקור תוכנית תפעולית לשיפור תרבות בטיחות מוצר ואיכות

טוס תרבות ארגונית ופעילות מיושמת בארגון .הסוקר יתחיל לסקור את סעיף זה החל  טשהס
 .  2021,  1מפברואר 

 
 (   1.1.10ש בלוגו ) שימו .2

   .ל התקןש 5.6חלק    AUDIT PROTOCOLניתן להשתמש בלוגו בהתאם ל   –סעיף חדש  

 

3.   HACCP    -   ( 2.2.6סוגי סיכונים   )   

אינו רק תקן של היגיינה אלא גם של בטיחות    PACKAGING MATERIALS  BRCGSתקן 

.בסקר סיכונים   מדגיש יותר את ההבדל בין בטיחות ואיכות 6מהדורה  מוצר וגם איכות מוצר. 

 (HARA – HAZARD AND RISK ANALYSIS  קיי ) הפרדה בין סיכונים של בטיחות   מת

ם או לסלק סיכוני  , לצמצעומוצר לבין פגמי איכות על מנת לשפר אמצעי בקרה נחוצים למנ 

   .איכות למוצר לרמות קבילות

 

 (    3.6פעולות מתקנות ומונעות )  .4

ׂ  ( חדש המשלב דרישות ספציפיות של פעולות מתקנות  FUNDAMENTALסעיף בסיסי ) 

( בהתאם לניתוח סיבת שורש בחשיבה מובנת לשיפור .כך הניתוח סיבת שורש    CAPAומונעות )  

של התקן מזון , עם דגש על חשיבות הנושא לסילוק סיכון   8מוגדר בקטע , שמותאם למהדורת 

ׂ  ( וארגונים שלא  FUNDAMENTALבסיסי )  זה סעיף  של הימנעות ומעודד שיפור מתמיד.



ׂ  ( מוגדר    FUNDAMENTALכלל סעיפי בסיסי )  יישמו את הסעיף לא יוסמכו.

FUNDAMENTAL   

5. PRODUCT AUTHENTICITY , CLAIMS and CHAIN OF CUSTODY    (3.8  
 ) 

 סקר סיכונים עם דרישה לסעיף חדש המתייחס לאוטנטיות/הצהרה/שרשרת המשמורת 

VULNERABILITY ASSESSMENT   מתועד של חומרי גלם , הגדרת צעדי מנע וסקירה

 שנתית או השפעה של סיכונים פוטנציאלים. 

 (  4.8.5)   תי סביב ניטור .6
 

בהתייחס  דורש תוכניות מבוססות סיכון . ניטור זה על ניטור סביבתי 4.8.5 -לגמרי  סעיף חדש 

    .זיהוי אזורי דיגום, , תדירות בדיקהפרוטוקול דיגום. נדרש פתוגנים או אורגניזמיםל

 

 (   7חדש ) פרק  – מוצרים נסחרים  .7

  אריזות חומרים דרישות פרק זה הן לפעול להליכי אישור על מנת להבטיח כי מוצרי 

 ניתנות למעקב. ה יעמדו בדרישות החוק ו  בטוחים, מאושריםיהיו     המוגמרים הנרכשים

 

 תתי סעיפים חדשים 

 ( 3.7.5עקיבות של ספקים )  .א

 (  4.2)   מעבר מוגבה  – ELEVATED WALKWAYS .ב

 (   4.7.2לוג של אחזקה )   .ג

 (  4.9.2.2ציוד עם להב )  .ד

 (   5.1.2תיקוף ניסיונות ייצור )   .ה

 (  5.1.6תיעוד לאחר ניסיונות )  .ו

 (  5.9,  5.4בקרת תהליך )  .ז

 (  5.8.2ביקורת קבלה )   .ח

 (   5.8.3נוהלי ביקורת קבלה )  .ט

 (   5.8.5אישור חומרי גלם ומוצרי ביניים )  .י

 (   5.9.5,   5.9.4אחסון )   . יא

 (  5.10.1נוהלי שינוע )  . יב

 (  6.1.3הדרכת נהלים חדשים/מעודכנים )   . יג

 (   6.4.3בדיקות רפואיות בהתבסס על סיכון )  . יד

 (   6.5.5הנעלה מתאימה מבוססת סיכון )  . טו

 של התקן בכתובת הבאה:  6ניתן להוריד את גרסה 

https://www.brcgsbookshop.com/bookshop/packaging-materials-/c-24/c-84 


