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, לקוחות יקרים  

 
  FSSC 22000  5.0 לגרסה מעבר לאור  הנחיות עדכון: הנדון

 
  2018מהדורת  ISO 22000כמו גם שינויים ב  FSSCשל  5.0ורה ד חול על ארגונים מהת 01.01.2020-החל מ

החלטנו להכין עבורכם את תקציר השינויים   ,ולנוחיותכם אלו בעקבות שינויים . לשדרוג םהרלוונטיי

 FSSCלהלן עיקרי ההנחיות החדשות והדרישות הרלוונטיות לארגונים בעלי תעודת .  עד כהקן ת הרלוונטי ל

22000: 

 
 :5מהדורה  FSSC  שינויים .1

 
 REQUIREMENTS FOR ORGANISATIONS TOדרישות לארגונים להתעדה   – 2חלק   1.1

BE AUDITED  

 (  2018מהדורת  ISO 22000) ראו מטה דרישות של  ISO 22000:2018נסקרים לפי  ✓

 FSSC – AR  =ADDITIONAL  .  1כל המידע על תחום וקטגוריות נכלל בחלק   ✓

REQUIREMENTS 

מהדורת   ISO 22000-נכלל ב   MANAGEMENT OF SERVICES –ניהול  נותני שירות   ✓

   ARלשירותי מעבדה ולכן זה נשאר ב    2018ת ר ובמהד .אין התייחסות 2018

✓ AR   לאלרגנים ישים גם לקטגוריהE,F1,G 

 . שינוע והפצה   –  F1ות חדשות ל שדרי ✓

 דרישות לתהליך התעדה   – 3חלק   1.2
 

 משך זמן מבדק   1.2.1

 הפרדה ברורה בין משך זמן מבדק בסיסי ) תמיד ישים ( לזמן תוספת מבדק ) תלוי נסיבות (   ✓

 החרגות לאתרים קטנים במיוחד ) הפחתת זמן מבדק (  ✓

 לה או למטה. למעהפחתה או הוספת שעות (  )" ROUNDINGכללים לגבי "   ✓

 .( ISO/TS 22003ו  IAFMD1דיגום ארגונים רב אתריים כללים הוגדרו )  1.2.2

 . ( 6.1כלל בדו''ח  ) יתוכנית פעולות מתקנות צריך לה  1.2.3

 ממצאים  סיווג  1.2.4

( :  תיקון מיידי ) + ראיות ( ותוכנית פעולות   6.2.1)   minor NC's –ממצאים מינוריים  ✓

 חודשים מיום מבדק האחרון   3תוך  מתקנות מאושרת 
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: מבדק מעקב  Major NC's  (6.2.2  ) –וריים 'גממצאים מ  ✓

 יום מיום אחרון של המבדק .  28תוך 

 .  יום   1 ימום( : מבדק חדש משך זמן המבדק מינ  6.2.3)   Critical NC –ממצא קריטי  ✓

 (  7.1החלטת התעדה חובה לאחר כל מבדק )  ✓

  , ימים קלנדריים לאחר החלטות ההתעדה 28תוך  PORTAL -ל  מועליםכלל מסמכים ומידע  1.2.5

 . חודשים מיום האחרון של המבדק  4מקסימום תוך  עם 

 
 בלבד   2019דצמבר   31עד ,  FSSC 4.1 מבדקים לפי מהדורת 

 

 :  2018מהדורת  ISO 22000  ישינוי .2

 דגשים  .א

✓ HLS  – HIGH LEVEL STRUCTURE 

✓ Risk   ) רמות שונות  –) סיכונים 

✓ PDCA  - 2  מעגלים עם יחסי גומלין 

 

 ISO  9001) בדומה ל עדכון של    HLS  –  HIGH LEVEL STRUCTUREאימוץ ה  שינויים לאור   .ב

   םהרלוונטייבסוגריים הסעיפים   –(   14001ו   

 חדשים  4.2ו   4.1פרק  –הקשר הארגון ובעלי עניין  ✓

 סעיפים חדשים    –( 5.1דגש יותר חזק על ניהול ואחריות הנהלה )  ✓

 להעריך סיכונים שיכולים להשפיע על מערכת הניהול    –(   6.1סיכונים )   ניהול  ✓

 (  9.1( והערכת ביצוע )  6.2דגש על יעדים כמנוע לשיפור )   ✓

 (   7.4דרישות מורחבות המתייחסות לתקשורת )  ✓

 ( 7.5עדיין נדרש מידע מתועד )  –הפחתת הדרישה למדריך בטיחות מזון   ✓

 

 ומערכת בטיחות מזון   000ISO 22 -ל  םייעודיישינויים  .ג

ת הניהול והשני למערכת  כ מערכות נפרדות העובדות יחד , אחד למער PDCA – 2 מעגל  ✓

 בטיחות מזון 
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מזון לבעלי   –התחום מגדיר ספציפית מזון לבעלי חיים  ✓

 חיים שאינם מייצרים מזון לצריכת אדם 

 (  5.2.2תקשור מדיניות בטיחות מזון )  ✓

 (   6.2.1ן ) יעדי מערכת ניהול בטיחות מזו ✓

 .( 7.1.6בקרה על תהליכי חוץ , מוצרים , שירותים )  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 שנים ליישום 3  –  2021 ליוני 19עד    2005מבדקים לפי מהדורת 
 

 :בכתובת  FSSC של ניתן למצוא את הגרסה העדכנית של ההנחיות באתר
http://www.fssc22000.com/documents/standards/downloads.xml?lang=en 

 :התחום נהל בכל שאלה ניתן לפנות לסוקר האחראי או למ 
 052-2912570  -אבי מלץ
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