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Audit Report 
Global Standard for Food Safety Issue 7: July 2015 

 

1.Audit Summary 

Company name Gilad Desert Produce 
BRC Site 
Code 

1202426 

Site name Gilad Desert Produce 

Scope of audit 
Sorting, Packing and Cooling Pepper and exporting pepper Tomato and 
eggplant  

Exclusions from 
scope 

None 

Justification for 
exclusion 

none 

Audit Finish Date 2018-01-08 

Re-audit due date 2018-01-13 

 

 

Voluntary modules included 

Modules Result Details 

Choose a module 
Choose 
an item 

 

Choose a module 
Choose 
an item 

 

 
 

2. Audit Results 

Audit result Certificated Audit grade A Audit type Announced 

Previous audit grade A Previous audit date 2016-12-28 

 
 

Number of non-conformities 

Fundamental 0 

Critical 0 

Major 0 

Minor 8 
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3.Company Details 

Address Moshav Ein Yahav  Arava Valley 86820 

Country Israel Site  
Telephone 
Number 

+97286582515 

Commercial 
representative 
Name 

Yuval Vitt Email yuval@giladltd.co.il 

Technical 
representative 
Name 

Technical representative Name Email Email 

 

 

4.Company Profile 

Plant size  
(metres square) 

<10K sq.m No. of 
employees 

1-50 No. of HACCP 
plans 

1-3 

Subcontracted processes No 

Other certificates held Organic, GlobalGap 

Regions exported to North America 
Europe 
Asia 
Choose a region 
Choose a region 
Choose a region 

Company registration 
number   

811213 

Major changes since last 
BRC audit 

none  
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4.Company Profile 

Company Description 
 

Gilad company founded in 2001 as a private company by 2 owners Dor Chen, Sahar Eyal, for exporting 
fresh agriculture products. The products are from 20 growers from the Arava Valley. Some growers are 
sorting and packing in the growers Pack Houses and sent to the transit of Gilad company that the 
owners have also pack house for sorting and packing Pepper, Tomato and Melon with 30 workers one 
shift 06:30 to 16:30, 800 SM for the final packing after finishing all the Quality Control Needed. The 
company exports the products to Europe, Russia and USA markets. Main customers are Tendler, Tenet, 
UK Salads, Aldi.         

 
 
 

5.Product Characteristics 

Product categories 05 - Fruits, vegetables and nuts 
Category 
Category 
Category 

Finished product safety rationale Fresh fruit- washing, chilled, sorting 

High care No High risk No Ambient high care No 

Justification for area Without significant risk for pathogens 

Allergens handled on site None 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
Choose an allergen 
 
 

Product claims made e.g. IP, 
organic 

Partly organic 

Product recalls in last 12 Months No 

Products in production at the time 
of the audit 

 pepper 
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6.Audit Duration Details 

On-site duration 13 man hours Duration of production 
facility inspection 
 

7 man hours 

Reasons for deviation 
from typical or expected 
audit duration 

Simple production process, Old client Operation Standards of BRC 

Next audit type selected Announced 

 

Audit Duration per day 

Audit Days Audit Dates Audit Start Time Audit Finish Time 

1 (start date) 2018-01-07 08:30 17:30 

1 (start date) 2018-01-08 08:30 13:30 

    

 

 Auditor (s) number(s) Names and roles of others 

Auditor Number 098132 Asaf Ben Yaish-Auditor 

Second Auditor 
Number 

N/A  

 

Present at audit 

Note: the most senior operations 
manager on site should be listed 

first and be present at both 
opening & closing meetings (ref: 

clause 1.1.9) 

Opening Meeting 
 

Site Inspection 
 

Procedure 
Review 

Closing Meeting 
 

Name / Job Title 

Eyal Sahar  / General Manager 
and owner  

    

Yuval Witt / Quality Manager 
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Non-Conformity Summary Sheet  
 

Critical or Major Non Conformities Against Fundamental Requirements 

No. Clause Details of non-conformity Critical or Major? Anticipated re-audit date 

  
 

  

     

 
 

   

 
 

Critical 

No. Clause Details of non-conformity Anticipated re-audit date 
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Major 

No. Clause Details of non-conformity Correction 
Proposed preventive 
action plan (based on root 
cause analysis) 

Evidence 
provided 
document, 
photograph, 
visit/other 

Date 
reviewed 

Reviewed by 

        

        

        

 
 

Minor 

No. Clause Details of non-conformity Correction 
Proposed preventive 
action plan (based on 
root cause analysis) 

Evidence 
provided 
document, 
photograph, 
visit/other 

Date 
reviewed 

Reviewed 
by 

1 4.11.1 Some of the fillings routes 
weren't clean 

the fillings routes cleaned Lack of attention. 

Routine cleaning 
checks 

photo 2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 
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2 1.2.1 Organization structure for 
logistical and operation 
manager is out of date 

Organization structure for 
logistical and operation 
manager corrected 

Lack of attention 

Annually QMS review 

Organization 
structure 

2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 

3 2.7.1 Risk analysis isn't according 
the flow diagram- for some 
steps  

Risk analysis corrected 
according the flow diagram 

Lack of attention. 

Annually HACCP 
review by HACCP 
team 

Risk analysis 
and flow 
diagram 

2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 

4 7.3.1 Not presented health status 
for the packaging worker 

Attached health status for the 
packaging worker 

Lack of attention. 

Every year before the 
season the workers 
will bring health 
status approval 

Attached 
health status 
for the 
packaging 
worker 

2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 

5 6.4.2 QA weight calibration 
approval is out of date   

QA weight calibrated Lack of attention. 

Annually calibration 
according to the 
calibration approval 

Photo of 
calibration 
approval 
sticker 

2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 

6 5.6.1.2 Not presented routine 
records for QC for pepper 
for 12-2017  

Attached records for QC for 
pepper 

Lack of attention. 

The organisation will 
done routine QC 
checks for pepper 
and the QA manager 
will check it that it is 
implemented 

QC form for 
pepper 

2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 
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Comments on non-conformities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 4.7.1 Not presented detailed form 
for planned maintenance 

form for planned maintenance 
updated 

Lack of attention 

The form for planned 
maintenance 
corrected and will 
implemented 

 

form for 
planned 
maintenance 

2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 

8 4.3.2 Site map without routes for 
workers and waste 

Site map corrected Lack of attention. 

 

Site map corrected 
with routes for 
workers and waste 

Site map 2018-02-14 Asaf 
Ben 
Yaish 
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Voluntary Modules Non-Conformity Summary Sheet 

 

Critical 

No. Clause Details of non-conformity Anticipated re-audit date 
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Major 

No. Clause Details of non-conformity Correction 
Proposed preventive action 
plan (based on root cause 
analysis) 

Evidence provided 
document, 
photograph, 
visit/other 

Date 
reviewed 

Reviewed 
by 
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Minor 

No. Clause Details of non-conformity Correction 
Proposed preventive action 
plan (based on root cause 
analysis) 

Evidence 
provided 
document, 
photograph, 
visit/other 

Date reviewed 
Reviewed 
by 
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Detailed Audit Report 
 

1. Senior management commitment 

1.1 Senior management commitment and continual improvement 

, ארצי  סמדר -מנהלת מלאי ומשלוחיםאייל סהר., –אייל סהר. מנכ"ל  - בעליםהכוללים את  גלעדחברי הנהלה בבית האריזה 
ופונקציות של  -מרלוג תפעולמנהל  -אלמליח מנהל ביא"ר, יוסי -ליאור רות, יובל ויט -מנהל איכות, מוסטרד פרנק –שיווק מנהל 

 אחזקה , משלוחים.
 

 ומופצת בארגון. 14-12-17מ מנכ"ל המדיניות האיכות חתומה ע"י  
 

 עונתי. -ונסקרו באופן עונתי בהתאם לאופי הארגון -2017הוגדרו מטרות ויעדים לעונת 
עובדים זרים בבית  90%, מעבר לאריזה עם 50%העלאת אחוזי שיווק לארה"ב ל  30%הפחתת אחוזי שיווק לרוסיה ל -כגון

 בוצע. -2-11-17תאריך עד  -אריזה
 ייבחן בסיום עונה. -4-18עד שתאריך יעד יעדים קיימים 

 
 

 לעונה קודמת -18-12-17סקר הנהלה בוצע בתאריך 
 נושאי הסקר:

 .2017מעקב יישום יעדים לשנת 
 קודםופנימי ממצאי מבדק חיצוני 

 חברת השיווק -תהליכים בגלעדו תהליכים בבית האריזה
 שמקצרים את חיי המדף. –עקב התייחסות למשלוחים בים  -כולל התייחסות לתלונות -תלונות -איכות התוצרת

 סקר שביעות רצון לקוחות
 בשאריות  חומרי הדברה עבור פרי אורגני. –דיווח על חריגה  -אי התאמותותקריות פעולות מתקנות 

 החלטה על ביצוע בדיקות מיקרוביולוגיה כולל סוובים. -נסקרה מערכת בטיחות מזון ואושרה ללא שינוי-HACCPסקירת 
 סיכום הדרכות

 רכש
 מבדקים פנימיים

 תיפעול
 ביטחון.

 סקירה למגדלים
 .תלונות

 
 , אישור ביצוע.תאריךבפרוטוקול מפורט: החלטות, אחראי ביצוע, 

 
 ישיבת צוות ניהולי פעם ברבעון.תכנית ישיבות: 3.01-ישיבות -תהליך תכנון המוצרישיבות מתנהלות לפי נוהל 

 . פעם בעונה HACCPצוות וישיבת 
 בהשתתפות כלל צוות בטיחות מזון. 12-17 -מה  HACCPנצפתה פגישת צוות 

 .HACCPבישיבה בוצע אישור לתוכנית 
 

 התייחסות לאספקת משאבים במדיניות האיכות ובסקר הנהלה.
                                                                                                                                                                    

 טכנולוגיות וחוקיות. להתעדכנות בהתפתחויות םאחראי בשיתוף יועץ האיכותמנהלת האיכות 
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 .7ורסיה  BRCהוצג תקן 
 האיכות נכחו בישיבת הפתיחה והסיכום. המנכ"ל  ומנהל

 בוצע בזמן לפי סייקל החברההמבדק 
 

 , נשלחו ראיות וזוהו סיבות שורש.כלל אי ההתאמות מהמבדק הקודם תוקנו
 

1.2 Organisational structure, responsibilities and management authority 

 4/1/16למעודכן  האיכות במדריך מופיע אירגוני מבנה

 -מנהלת מלאי ומשלוחיםאייל סהר., –אייל סהר. מנכ"ל  -והדירקטוריון בעליםהכוללים את גלעד חברי הנהלה בבית האריזה  
 -מנהל תיפעול מרלוג -מנהל ביא"ר, יוסי אלמליח -, ליאור רותיובל ויט -מנהל איכותמוסטרד,  פרנק –שיווק מנהל ארצי ,  סמדר

 ופונקציות של אחזקה , משלוחים.
 

 2מבנה ארגוני עבור מנהל לוגיסטיקה ותפעול איננו מעודכן ראה אי התאמה מספר 

 .24 רשהגדרת תפקידים במסמך 

כולל התייחסות לניהול מרלו"ג, שינוע והובלה, בטיחות מרלו"ג, רכש  -יוסי אלמליח -נצפה הגדרת תפקיד מנהל תיפעול
 מנכ"ל. -ליאור מנהל ביא"ר ואייל -אריזות, רכש טכני. כולל הגדרת מחליפים

 .תפקידם להגדרת בהתאמה לעובדים וזמין מסודר עבודה הוראות תיק ישנו

Details of non-applicable clauses with justification 

Clause 
reference 

Justification 

  

  

2 The Food Safety Plan – HACCP 

 18-10-17כלל התיק מעודכן  . 09-08-16מעודכן  4.06 מספר נוהל הערכת סיכוניםלבית האריזה 
 

 הכשרה חיצונית בעל-איכות מנהל יובל ויטהצוות  ראש כולל את 18-10-17מעודכן לתאריך בעל ניסיון  HACCPצוות 
 מנהל ביא"ר, יוסי מנהל תפעול מרלו"ג -ליאור

  פנימית הדרכהבעל  הצוות כלל
 

שירותי טרנזיט  -עגבניה +חצילו ועבור פלפלביא"ר , -פלפלתוצרת חקלאית טרייה טיפול ומיון ב -חלות מערכת בטיחות מזון
 בלבד.
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הגדרות מידות  -ארוז סופית מוכן לאכילהבצבעים שונים ממוין פלפל  : ק"ג 5מיון ואריזת פלפל  מסמךמוגדר ב -תיאור מוצר
, ה,גודל, משקל לפי הסוגים השונים. הגדרות פגמי איכות וסיבולת, הגדרות סימון, הגדרות משטוח, מתאים לכלל האוכלוסיי

 1מסמך מפ  -27-11-17מעודכן  עד חודש בקירור. -חיי מדף באריזות המתאימות למגע למזוןארוז 
 מע"צ  10-קירור כגון דרישות כולל כלל הדרישות - 15מפ  -נצפה מפרט  -ק"ג 5מיון ואריזת חציל  –מפרט  -עבור חציל

 
PRP 

 בקרת מזיקים, ניקיון מפעל, נת עובדיםניקיון והיגיי :נושאים כגוןכולל התייחסות ל 18-10-17מעודכן לתאריך  PRPמסמך 
 בקרת אלרגנים, הסדרי תחבורה, רכש, הדרכת עובדים, תחזוקת ציוד ומבנים

 נדרש זוהו סיכונים וצעדי מנע ותיעודעבור כל אחד מהנושאים 
 

 תרשימי זרימה עבור בית האריזה ועבור המרלו"ג. 2ו תרשים זרימה: הוצג
 

 : זרימה עבור ביא"רתרשים 
 

 סימון -קבלת תוצרת לפני מיון, תחזית קטיף, בדיקת שארתיות חומרי הדברהלמגדל,  מבדק פנימי, קליטת מגדלשלבים: 
, קבלת אריזה , הקמת קרטונים , פינוי שילוח, אחסון בקירור, סימון, מיון(, מע"צ 55בטמפ  )שטיפה במים ייבושוקו שטיפה 

 פסולת ומחזור.
 .5, ומסמך רש 3מסמך רש 

 
 שלבים עיקריים קבלה, אחסון בקירור ומשלוח. -מתאים לדרישות –תרשים זרימה עבור מרלו"ג 

 
 20-12-17מתאריך   HACCPהתרשים מאומת ע"י צוות 

  
, כימיכל שלב התייחסות לסיכונים אלרגנים, עבור  סקרי סיכונים: הוצגו סקרי סיכונים לחומר גלם, לחומרי אריזה, ולתהליך

  .כולל הסתברות וחומרה ביולוגיפיזיקאלי, 
 

 3ראה אי התאמה מספר  סקר סיכונים איננו תואם לכלל שלבי התרשים זרימה
 

 : CCPנקודות 
 

 -אחת במערכת CCP תנקודזוהתה 
 

CCP1: הדרכת: בקרה, כימי -הסיכון סוג. הדברה חומרי בשאריות המזוהמת תוצרת קבלת -חקלאית תוצרת רכש שלב 
או חוקים  MRL -ולידציה ,מעבדה בדיקות, פנימיים מבדקים, המתנה ימי על ושמירה מותרים חומרים רשימת הפצת, המגדלים
 -נבדק מגדל כלהחזרה יזומה במקרה הצורך, תדירות:  חוזרת ובדיקה התוצרת של לשיווק עצירה -מתקנת פעולהישימים, 

 בדיקה חיצונית בעונה פעם לפחות השיווק תחילת לפני

 .5.6.2ראה פרק  שאריות חומרי הדברה נצפו תעודות בדיקה

 וסקר סיכונים  4.06נוהל הערכת סיכונים ובכל פעם שיש שינוי מוגדר בנעשית בכל שנה   HACCPסקירת תוכנית 
 

 4.06נוהל הערכת סיכונים לפי דרישת לקוח , חקיקה במזוןו הנחיות, ידע, ספרות מדעית -HACCP -ולידציה לתכנית ה
 

 4.06סיכונים  נוהל הערכתלפי  -HACCP -אימות לתכנית ה
 
 

 רשומות נשמרות בהתאם לנוהל בקרת רשומות.
 

 

Details of non-applicable clauses with justification 
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Clause 
reference 

Justification 

  

3.  Food safety and quality management system 

3.1 Food safety and quality manual   

ברורים ומפורטים. ישנם הוראות עבודה וחלקם תלויות  הנהלים. 12-17 לתאריךלדרישות התקן מעודכן  בהתאמה נהלים פרס
 הוראות קיימות בנוסף. נגיש דיגיטאלי ותיק מודפס בעותק וזמין מנהל האיכות י"ע ומאושר חתום הנהלים ספרלפי הצורך. 

  .בקרה וטפסי מפורטות עבודה
 

3.2 Documentation control 

 .2.03תיעוד ומידע בקרת  נוהל לפי מסמכים בקרת
התייחסות  .בחתימה ואישור עדכון, תחילה תאריך, נוהלה על אחריות, ביצוע אחראי, זיהוי מספר, כותרת כולל נוהל כל

 לטפסים והוראות עבודה. כולל התייחסות למערכת בטיחות מזון.
 1.01אחריות הנהלה נצפה עבור נוהל 

3.3 Record completion and maintenance 

 .הדרכות, חוזים נהלים, תקנות, -כלל הרשומותלכולל הגדרות . 2.04בקרת רשומות רשומות מנוהלות עפ"י נוהל 
 

 חיי מדף קצרים של תוצרת חקלאית טרייה.שנים מינימום.  5משך הרשומות נשמרות ל
 

3.4 Internal audit 

עקב אופי העבודה העונתי של האתר  -קיימת תכנית מבדקים פנימיים.4.02מבדקים פנימיים מבדק פנימי בהתאם לנוהל 
 מתבצע מבדק שנתי עיקרי.

 מוסמך. – יטומנהל האיכות יובל ומבדק פנימי שנתי בוצע ע"י 
 ק ליסט של התקן.’בעזרת הצ 2-11-17המבדק בוצע בתאריך 

תחזוקה וניקיון מרלו"ג מסמך קיימת רשימת חומרים מותרים לרכישה ב –בקרת כימיקאלים  -4.9.1מה בדיקה לסעיף נדג
 וביא"ר.
 .הנהלה בסקר הנהלהבדק הוצגו בפני צוות המממצאי 

 23-11-17נצפה מה -ממוחשב יומיחודשי בטופס יה , היגיינה, ניקיון ומבנה תכנית וביצוע מבדקי סניטצ
  

3.5 Supplier and raw material approval and performance monitoring  

3.5.1 Management of suppliers of raw materials and packaging 

 .3.04 וקבלנים ספקים רכש נוהלו ממגדלים חקלאית תוצרת רכש -3.03 רכש נוהלרכש מנוהל עפ"י 
 עקיבות או מילוי שאלונים בהתאם לדרישות התקן. תעודות איכות, -מספקים דרישות

 רשימת מגדלים מאושרת. תהנהלה. קיימלסקר ישנה רשימת ספקים מאושרת, בוצעה הערכת ספקים 
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 קיימת רשימת מגדלים מאושרת. 
ונבדקים לשאריות חומרי הדברה באופן סדיר בהתאם לסקר סיכונים בטיחות  GLOBAL GAP  כלל המגדלים מאושרי -פרי

 -מספר גלובל גאפ –ומגדל אמיר אורן  GGN 404992912510   אסקופה יוסף  למגדל גאפ גלובל אישור נצפהמזון. 
 צבעים. 3תקינה לפלפל  –שאריות חומרי הדברה  393705 –אמיר אורן מגדל ל-נצפתה בדיקת מעבדה  – 4049928242884

 
 22-11-17נצפתה מה מבדקי איכות תדירים במערכת ממוחשבת קיימת בקרה קבועה על המגדלים באמצעות

 ותעודות איכות. למזון נצפו אישורי התאמה. וימ"א כרמל בסט קרטון ספקים -אריזות
 .2017של חברת בסט קרטון כולל אישור התאמה למזון משנת  23-08-17נצפה מפרט עבור קרטון לפלפל מה

 . HACCP-סקר סיכונים לחומרי הגלם והאריזה כלול במערכת ה
 . ארגזים נקנים ממשווק מורשה.באמצעות מתווך או סוכן חומרי הגלם נרכשים ישירות מהמגדלים ולא

או לא רוכש מספק זה. הפריהארגון בודק בעצמו את  -במקרה של אי התאמת ספק לדרישות  
 

3.5.2 Raw material and packaging acceptance and monitoring procedures 

 .ובדיקת איכות בתוצאות המיון CCPבהתאם לתכנית  שאריות חומרי הדברה בדיקת תוצאות בדיקות -פרי
 לאישור משלוחהוחתימה על תעודת  קבלת קרטונים ויזואלית והתאמת התעודה לסחורה המתקבלת

 חתומה ע"י מנהל תפעול 3-1-18מתאריך    SH18000295נצפתה תעודת משלוח 

3.5.3 Management of suppliers of services 

 נותני שירותים:
 IPM -איתן עמיחי -מדביר
 10-17 נצפה חוזה מתאריך -גולד הזדמנויותחברת ו 15-10-17 חוזה מתאריך -אבו סובחי -הובלה

 .בקטוכם -מעבדה
 וע"י קבלן לאתרים מורשים של המועצה.מפונה ע"י המועצה  -אשפה

 כולל שירות למערכות קירור. ללא שירותי ניקיון, כביסה, אחסון, הסעדה חיצוניים. תחזוקה באחריות בית האריזה
 

3.5.4 Management of outsourced processing and packing 

 ללא שירותים במיקור חוץ -לא ישים

3.6 Specifications 

 ישנם מפרטים עבור חומרי האריזה והפרי. 
 .HACCP -מפרט עבור הפרי נסקר בפרק ה

 של בסט קרטון ראה פרק רכש. נצפה מפרט עבור קרטון פלפל  -מפרט לחומרי אריזה
 רכש.בהתאם לנוהל  שנים 3-המפרטים נסקרים כאשר יש שינוי או פעם ב

3.7  Corrective and preventive actions  

 מתקנת.מונעת ופעולה פעולה – 4.05פעולות מתקנות ומונעות מנוהלות לפי נוהל 
 ממוחשבריכוז פעולות מתקנות ומונעות טופס קיים 

 פעולות מתקנות ממבדק פנימי בלבד נצפו מעלה. קיימות
 במידת הצורךלכלל הפעולות המתקנות ישנו אחראי תאריך יעד לביצוע ובדיקת אפקטיביות 

3.8  Control of non-conforming product 

 .האחרונה בשנה מתאים לא מוצר היה לא. 4.04 מתאים לא מוצר נוהל י"ע מנוהל מתאים לא מוצר
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3.9 Traceability 

 זיהוי השירות ועקיבותו. 3.06עקיבות מוגדרת בנוהל 
 קבוצת העברת -למיון נכנסים המשטחיםבבית האריזה – בקבלה משטח מספר ישנו משטח לכל. קרטון סופיעקיבות ברמת 

נכנס מין הפלפל, מגדל יום מיון וחלקה.  –למערכת הממוחשבת  המשטחים מזוהים באמצעות ברקוד ומגדל. -מאותו מגדל מיון
הפרדה במיון  .באופן המאפשר זיהוי למגדל ולחלקה -לתעודת הקבלה בהתאם משטח מספרי מנפקת הממוחשבת המערכת

 מגדלים שונים. 2בין 
 -אורגני עגבניה, פלפל אדום, צהוב, כתום ירוק -עבור עונה קודמת למוצרים אורגניים 12-12-17מתאריך  –בוצע מאזן מסה 

 המידע זמין בתוכנת הפריוריטי. -, לפי הפרקציות השונותטון עונתי 1326
 ראה פרק ריקול. -בוצע תרגיל עקיבות משולב עם ריקול

אמיר אורן  -, מגדל13-17/12/17 –כולל זיהוי ימי קבלה של הפרי - 112125בוצע תרגיל עקיבות במהלך המבדק עבור משטח 
 מבורקדת. ERPתוך כחצי שעה באמצעות מערכת זיהוי  -וליאורה, ת. משלוח

 
 וישנו מספר לעקיבות מודפס בתחתית כל קרטון. FIFOאריזות מנוהלות לפי 

 אין עיבוד חוזר.
 

3.10 Complaint handling  

  4.04תלונות מטופלות עפ"י נוהל 
 ממוחשב תלונות בתיק תלונות
 . RAINBOW, לקוח:  15-12-17 מתאריך לקוח תלונת נצפתה

קיצוץ לפני משלוח ללקוח, לא  בוצע -בחו"ל בבדיקת קבלה ע"י המרלוג -נצפה ריקבון בעוקץ -משטחים מזוהים של פלפל אדום
 תלונה ספורדית -נעשתה פנייה למגדל .לתלונה -כולל דוח מסודר -ניתן לזהות ולא זוהה מקור. מגדל זוהר פריש

 התלונות מנותחות בסקר ההנהלה.

3.11 Management of incidents, product withdrawal and product recall 

 כולל התייחסות למצבי החירום השונים ודרכי התמודדות. הנחיות לשעת חירוםנוהל קיימת 
 כולל גוף ההסמכה. כולל רשימת אנשי קשר 4.04נוהל בקרת מוצר לא מתאים החזרה יזומה לפי 
מגדל זוהר פריש  –חריגה בשאריות חומרי הדברה לפלפל אדום מביא"ר חיפא בפארן  -חששה   7-11-17בוצע תרגיל ריקול 

נמצא חומר הדברה אסור. המשטחים שנארזו באותו היום זוהו כולל לקוחות  וכמויות כולל זיהוי תעודת  30-10-17בתאריך 
 .ERPבהתאם למערכת  -.30-10-17נארז ב  GR179001319קבלת תוצרת 

 .שעות 4וך פחות מת כלל הסחורה זוהתה
 תרגיל ריקול כלל התייחסות להודעה לחברת הסמכה.

3.12 Customer focus and communication 

 מחלקת השיווק למנהל האיכות.דרך תקשורת אפקטיבית עם הלקוחות מתנהלת 

Details of non-applicable clauses with justification 

Clause 
reference 

Justification 

3.5.1.3 There isn’t buying raw materials from agents or brokers 
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3.5.4 No outsourced process 

3.9.4 No rework 

  

4. Site standards 

4.1 External standards  

 ומתאים לפעילות הקיימת.אטום  מבנה תעשייתימבנה בית האריזה 

  ברמת תחזוקה טובה.טוב ומתוחזק המבנה במצב 
 

 , מחסנים וחדרי קירור.ון ואריזה, קווי מיוחיטויהמבנה כולל אזור קבלת פרי 
 

 .. אין בסביבתו פעילויות שיכולות להוות סיכון של זיהום למוצרהמבנה עם מרחב עבודה מספק, מואר

4.2 Security 

 .יישובהביטחון סיור של קודן, מצלמות, אמצעי ביטחון: האתר בעל 
 בנושא ביטחון אתר.העובדים הודרכו 

 מבקר.לכולל הנחיות והצהרת בריאות  ישנה דרישה למילוי טופס בכניסה לייצור
 מתקני אחסון חיצוניים.לא נצפו 

 לפעילות האתר בהתאם לחוק במדינת ישראל קיים אישור של הרשויות
 

4.3 Layout, product flow and segregation 

 .LOW RISKכלל בית האריזה הינו  ישנה מפה מעודכנת.
 .יציאת פסולת , מתקני עובדים, זרימת התהליךיציאת תוצ"ג, במפה מצוינים כניסת ומסלולי העובדים, כניסת ומסלולי חו"ג, 

 8ראה אי התאמה מספר  -מפת אתר ללא התייחסות לתנועת עובדים והוצאת פסולת
 קיים מרחב מספק לאופי הפעילות. .אין התנגשויות במפה העלולים לגרום לזיהום המוצר

 כולל הנחיות והצהרת בריאות מהמבקר.דרישה למילוי טופס בכניסה לייצור ישנה 
 מבנים זמניים. נצפו לא

4.4 Building fabric, raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas 

מתוחזקים. ניקוזים עם רשת מתאימים לרחיצה הקירות  חורים נקי ומתוחזק. המבנה תעשייתי מחומרים סטנדרטיים ללא
ללא  סגור בדלתות אטומות, ממוזג, אטום ללא חלונותהמבנה סגורה נקיים ללא מים עומדים. רצפה בטון מוחלק שלמה. 

 מרווחים.

 התאורה מתאימה לפעילות וממוגנת שבר בכלל המחלקות.

 גג. התקרה מתוחזקת ותקינה ללא חללי
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4.5 Utilities – water, ice, air and other gases 

ותפעולי בתהליך וחיטוי פריהלניקיון, שטיפת מים משמשים   
במערכת  למים מוחזרים -406370נצפתה תעודת בדיקה מספר   17-12-24 מתאריך בדיקת מים מעבדת בקטוכםהוצגה 

ידע מים וסביבה.  -בוצעה ע"י דוגם מוסמך תקין. מים מוחלפים אחת ליום. הבדיקה -השטיפה של הפלפל  
 קיים תרשים עדכני למערכת המים.

 ללא שימוש בגזים או קיטור או אוויר דחוס במגע ישיר עם המוצר.

4.6 Equipment 

. הציוד מחומרים סטנדרטיים מכונת קשירה, מכונת אריזה, משקלים, מיון ומסועים מערך, ייבוש, מערך שטיפה :הציוד כולל 
 למפעלי מזון ומתוחזק.

4.7 Maintenance 

 וניקיון תחזוקה עבודה הוראת. קיימת וכוללת אחזקה מונעת ואחזקת שבר 2.03תשתיות וסביבת עבודה נוהל האחזקה לפי 
 1 ע"ה ג"מרלו

לא נצפה  -טיפול שנתי למכונת מיון אווטה כגון: נצפתה תוכנית אחזקה כוללת את כלל המערכים מלגזות, אחריות תדירות
 7טופס מפורט לתיעוד אחזקה מונעת ראה אי התאמה מספר 

 אחזקת שבר מתועדת בטופס ממוחשב.

 לא נצפו תיקונים זמניים.

 שימוש בגריז מאושר מזון ללא אלרגנים.

 חדר האחזקה מסודר ונקי.

4.8 Staff facilities 

ישנו שילוט על  חדר אוכל. אין שימוש בשירותי הסעדה., לוקריםעובדים כוללים: שירותים לנשים וגברים, מלתחות,  מתקני
 איסור הכנסת מזון לייצור.

 , נייר לייבוש ידיים ופח, בכניסה.כיור, סבון נוזלי ברז, ישנם עמדות לרחיצת ידיים הכוללות

 שירותים מופרד מהייצור. עמדה לשטיפת ידיים סמוכה.

 העובדים. ימת הפרדה בין ביגוד מלוכלך לנקי, כביסה באחריותקי

 ישנה פינת עישון חיצונית.

4.9  Chemical and physical product contamination control 

Raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas 

  בהתאם לסקרי הסיכונים. למניעת זיהומים כימיים ופיסייםקיימות בקרות קבועות 

 לשבר זכוכית. ישנה בקרה קבועה
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 יש איסור להכניס זכוכית או סכינים שבירים לבית האריזה.

 

4.9.1   Chemical control 

 מאוחסנים בארון סגור ללא חומרים נדיפים. .סטנדרטייםחומרי ניקיון 
 

 .1קיימת רשימה בהוראת עבודה 

4.9.2 Metal control 

  .17-12ממוחשב נצפה ממבוקר בטופס , קבועותקשורות לעמדות  שימוש בסכינים או מזמרות קיים

 באזורי הייצור והאחסון.סיכות  לא נצפו

4.9.3  Glass, brittle plastic, ceramics and similar materials 

 לאי הכנסת פריטים שבירים בכניסה שילוטהמנורות  מוגנות שבר. קיים 

 2.02וסביבת עבודה תשתיות נוהל בישנה התייחסות לזכוכית ופלסטיק קשיח 

 10בר זכוכית מספר שנוהל אירוע 

  12-17ח נצפה מקבועה על זכוכיות ופלסטיק קשיישנה בקרה 

 טיפול בשברי זכוכית.נוהל במקרה של שבר זכוכית פועלים על פי 

4.9.4  Products packed into glass or other brittle containers 

 אין אריזה באריזות זכוכית-לא ישים

4.9.5  Wood 

 בלבד לחו"ג ותוצ"גשימוש במשטחי עץ 

4.10  Foreign-body detection and removal equipment 

4.10.1  Foreign-body detection and removal equipment 

 ציוד ושיטה למניעת גופים זרים כולל:
 

 .)ויזואלי או בגרביטציה( שבהם מוצאים הגופים הזרים – מערך המיוןו , שטיפה ומיונים ידניים ויזואלייםבירורישנם שלבים של 
 

 .או ציוד אופטי או גלאי מתכות XRAYמגנטים או  פילטרים או או נפות אין
 

 תבצע תחקיר לפי נוהל מוצר לא מתאים.במקרה של זיהוי גוף זר י

4.10.2  Filters and sieves 

 או פילטרים ללא נפותלא ישים 
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4.10.3  Metal detectors and X-ray equipment 

 לא ישים ללא גלאי מתכות

4.10.4 Magnets 

 אין מגנטים בתהליך -לא ישים

4.10.5  Optical sorting equipment 

 לא ישים ללא ציוד למיון אופטי.

4.10.6  Container cleanliness – glass jars, cans and other rigid containers 

 . שטיפה של ארגזי קטיף בלחץ מים.בקרה ויזואלית -אריזה בקרטון בלבד במכלים קשיחיםאין אריזה 

4.11 Housekeeping and hygiene 

 האתר נקי ומסודר.

 1חלק מעמדות המילוי היו מלוכלכות בעת המבדק ראה אי התאמה מספר 

  .העבודה סביבת כלל כולל וחודשי שבועי יומי ניקיון מוגדר 1תחזוקה וניקיון ה"ע  עבודה הוראתבתכנית ניקיון מוגדרת 

 ואמצעים פשוטים. הציוד מוחלף בהתאם לצורך. גרניק -ניקיון יעובד משאבי הניקיון:

 .בלבדשטיפה עם מים 

/1712בקרה ממוחשב נצפה עבור חודש בטופס המפעל ומבקרת האיכות ע"י מנהל בקרת ניקיון ויזואלית   

 

4.11.7  Cleaning in place (CIP) 

 CIPלא ישים ללא 

4.12  Waste / waste disposal 

 .ביתית ופסולת אורגנילקרטונים  האשפה ממוינת
נצפתה חשבונית פינוי  -ע"י המועצה המקומית בתדירות קבועה מפונה ופסולת ביתית,  ואורגני לאתר מורשה למחזור  קרטונים

 30-11-17מתאריך  01/113804
 ישנם פחי אשפה  סגורים ובנפח מתאים לכמות האשפה.בכל מחלקה 

 השמדה עצמית אם נדרש.

4.13  Management of surplus food and products for animal feed 

 ללא מכירת פרי למאכל בע"ח. .ללא עודפים -העסק מייצר לחברת שיווק עצמית ולפי זה מנטר את כמויות האריזה
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4.14  Pest Control 

 נצפתה נגיעות באתר.לא 
היקף הפעילות –08-11-17. חוזה מעודכן לתאריך ע"י מדביר בעל הדרכה פנימית  -IPMחיצוני מדביר הדברה מתבצעת ע"י 

 קיים תיק הדברה מסודר.פעמים בשנה ועפ"י הצורך.  12
 קיימת מפה עבור בית האריזה מעודכנת 

 .7ללא רעל. נצפתה תיבה מספר  -ומלכודות מוגנות אבק המפה כוללת  מלכודות מכרסמים
 .30-08-2021עד לתאריך  2491היתר הדברה עבור דקל צמח 

 
 כולל פעילות נמוכה של מכרסמים – 13-12-17 789461מספר תיעוד ביקורנצפה 

 
 בהתאם לשיקול דעת מדביר. במקרה נגיעות פעילות מתקנות

  סקר בקרת מזיקים בוצע
  ללא ממצאים משמעותיים. 1-12-17עבור בוצע ניתוח מגמות הדברה 

 ביצע הדרכה לעובדים בנושא הדברה וזיהוי סימני מזיקים בהתאם לדרישת התקןלא העסק 

4.15  Storage facilities 

 3.09קירור ואחסנה שימור המוצר  והלאחסון מבוצע על פי נ
   

 אריזות.מחסן מע"צ.  7-9טמפ בקירור  יחדר 4, מחסן חו"ג אופרטיביקיימים: 
 

 במחסנים. ללא אלרגנים
 12-17טופס בקרה ממוחשב נצפה מהבבקרת טמפ  קיימת

 
 .בתכנת פריוריטי באופן ממוחשבניהול המלאי 

 
 ללא אחסון בחוץ.

 

4.16 Dispatch and transport 

 
 3.08שימור מוצר שינוע והובלה נוהל שילוח בהתאם ל

 
נצפה עבור לקוח  מספרי משטח+ זנים, נמל מוצא , תקינות וניקיון, מספר טרמוגרף. -קיים טופס המכלה כולל בקרת העמסה

GILAD PRODUCE B.V   ת. משלוחSH17001491 .לפלפל 
 נסקרו חוזים ישימים. -הובלה ע"י חברות חיצוניות

 

Details of non-applicable clauses with justification 

Clause 
reference 

Justification 

4.3.5, 4.3.6, 
4.3.7, 4.4.4,  
4.4.13, 4.7.5, 

No High Risk/ High Care area 
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4.8.4, 4.8.5, 
4.11.3 

4.3.9 , 4.7.3 No temporary structures or repairs 

4.4.6 No suspended ceiling or roof voids present. 

4.4.7, 4.4.8 No windows 

4.5.3 No unpotable water used 

4.10.3 No metal detector 

4.8.10 No catering on site 

4.9.4,4.10.6 No products packed in glass or rigid containers 

4.10.2 ,4.10.4 No magnets,filters, sieves used 

4.11.7 No CIP 

4.13 No surplus sent for animal feed 

4.14.3 External service for pest control 

4.10.5   no  Optical sorting equipment 

5. Product control 

5.1 Product design/development 

 אין פיתוח מוצרים.-לא ישים

5.2 Product labelling 

לדרישות לקוח. במידה ויש שינוי כלל הסימון והגרפיקה באחריות חברת השיווק ובהתאם לעקיבות.  קרטוןסימון כולל מדבקת 
 חברת השיווק מעדכנת.

 לא חל עליו 1145לכן ת.י  -נחשב מוצר מזון ארוז מראשהמוצר ארוז בקרטון ואיננו 
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 נצפה מיום המבדק. וקלאסומדבקת עקיבות יצואן  המוצר, משקל, גודל, פרטישם  מסומן -קרטוןע"ג ה
 10-17מחודש  -נצפה אישור למדבקה ע"י ילנה אחראית שיווק לרוסיה

 ללא הצהרות מיוחדות

5.3 Management of allergens 

 ללא אלרגנים. ישנו שילוט האוסר על הכנסת אלרגנים. עוסק במיון פלפל בלבד בית האריזה
 .19אלרגנים קיים נוהל . HACCPישנה התייחסות לנושא האלרגנים בתוכנית ה

 

5.4 Product  authenticity, claims and chain of custody 

טיות המוצר. אין אין סיכון לאוטנ בעלי גלובלגאפ בפיקוח צמוד של בית האריזה,  ממגדלים מבוקריםתוצרת חקלאית טרייה 
 נקנה ממשתלות בעלי גלובל גאפ. – NONGMOהצהרות מיוחדות. הפלפל הינו 

 ללא. -כשרות

5.5 Product packaging 

ראה פרק רכש. .בסט קרטון קמספנצפו אישורי מגע למזון לקרטונים   
אין שימוש בשקיות.   
 

5.6 Product inspection and laboratory testing 

5.6.1 Product inspection and testing 

 משקל קרטון -משקל -מזיקים, קוטר בלי פגמים, חרקים, עוקץ שלם, מוצק ללא סימני -ותויזואליבבית אריזה מבוצעות בדיקות 
 המתקבלת. לכלל התוצרת יומי

 
כולל בקרת משקל ובקרת יחידות  - -ע"י יובל ויט למגדל לבנת ישראל וארנון – 17-12-17נצפה מה -בקרת איכות מדגמית

 בארגז.
 

 6ראה אי התאמה מספר  17-12עבור חודש לפלפל לא נצפה תיעוד לבקרת איכות מפורטת 
 

 .או דרישת לקוח לפי הניסיון בקירור יום 28חיי מדף 

5.6.2 Laboratory testing 

 .ISO 17025ת מוסמכ בקטוכםבית האריזה עובד עם מעבדת 
 בתיק מסודר: נעשות באופן סדירה וגיומיקרוביולתוצאות בדיקות שאריות חומרי הדברה 

 
 .388471תעודה  -ללא זיהוי GCLCחומה"ד שאריות  6-11-17מתאריך ארנון ליבנת נצפה עבור פלפל אדום מגדל 

 עפ"י סקר סיכונים הם עיקר הסיכוי לזיהום הפרי בחיידקים פתוגניים. -ראה פרק מים –למי שתייה נצפה בדיקה מיקרוביאלית 
 תוצאות נסקרות למציאת מגמות.

 

5.7 Product release 
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 האיכות. מנהלשחרור מוצר באחריות 

Details of non-applicable clauses with justification 

Clause 
reference 

Justification 

5.1 No product design /development 

5.3.3-5.3.8 No allergens in the plant 

  

6. Process control 

6.1 Control of operations 

 בקרת התהליך כוללת:
 בקרת שילוח.ובקרת איכות חומר גלם חקלאי , בקרה בתהליך, בקרה סופית 

 .והוראות עבודה הבקרה מתבצעת באמצעות טפסי בקרה
 הוראת עבודה ביקורת איכות.

 .מיון עפ"י פרוטוקולי מיון
 לא מתאים.במקרה של כשל פועלים לפי נוהל מוצר  ומאומת בטופס בקרהמשקלים במכונת מיון ישנה מדידה רציפה עבור 

 

6.2 Labelling and pack control 

 .3.09 -שימור המוצרהנפקת חומרי אריזה בהתאם לנוהל 
 אריזות נבנות במכונת קירטון בהתאם לייצור.

 .אריזות ומחליפים ים את הקועוצר החלפה של במקרה
 קיים אישור של המדבקה על ידי מנהל האיכות.

 בהתאם לדרישות התקן בטפסי בקרה. בקרה על התיווי

6.3 Quantity, weight, volume and number control 

  ללא תיעוד.ומבוקר בטופס בקרת איכות בקרת משקל לפי החוק ודרישות לקוח 
 Aדירוג  -תקין -עור פלפל לרוסיה 0 4-1-17מתאריך  PPISנצפתה ביקורת של 

 

6.4 Calibration and control of measuring and monitoring devices 

 ציוד מדידה ובחינה. 3.07 לנוהלכיולים בהתאם 
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 עונה. כיול כל מבוצע בתחילת מיון למכונת כיול ישנו אימות יומי למשקלים ע"י משקולת מסטר מתועד בטופס בקרה ממוחשב.
 חברה חיצונית  י"ע עונה כל בתחילת מבוצע משקלים

  כיול הדורש ישנה רשימת ציוד
 5ראה אי התאמה מספר  למשקל בקרת איכות פג תוקף תעודת הכיול

 פעולה מתקנת במקרה שהציוד מזייף עפ"י נוהל מוצר לא מתאים.

Details of non-applicable clauses with justification 

Clause 
reference 

Justification 

  

  

  

7. Personnel 

7.1 Training: raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas  

 ניהול משאבי אנוש והדרכה. 2.01הדרכה לפי נוהל 
 מתבצעת הדרכה אחת בתחילת עונה לכלל הנושאים הנדרשים והדרכות נוספות בהתאם לצורך.

 כלל העובדים מודרכים בתחילת העונה לפני תחילת העבודה.כל עובד חדש מודרך. 
 כימיקליםזכוכית ומתכת, בקרת  -, בקרת חפצים חדיםבטיחות מלגזותבנושאים:  11-12-12-17 בוצעה הדרכה בתאריכים 

מזון. מתועדת בטופס טפ , בטיחות איכות אריזה, אלרגנים, סדר וניקיון, ביטחון, תכשיטיםולבוש , מחלה, שטיפת ידיים, היגיינה
33. 

 .CCPמנהל איכות אחראי על ניטור נקודת 
 כולל את כלל דרישות התקן.ה הדרכות מתועדות בטופס הדרכה

 נושא ההדרכות נסקר בסקר הנהלה.
 
 

7.2 Personal hygiene: raw material handling, preparation, processing, packing and storage areas 

כולל דרישות לאי ענידת שעונים,  11כללי היגיינה לעובדים ומבקרים בבית אריזה נה בנוהל כלל דרישות ההיגיינה מרוכזות 
 תכשיטים, ציפורניים קצרות, איסור הכנסת תרופות ואוכל, חובת שטיפת ידיים.

 וביציאה מהשירותים.ישנה עמדת שטיפת ידיים בכניסה לייצור 
 בטופס ממוחשב. -מנוטרקיים פלסטר כחול 

 

7.3 Medical screening 

 .הצהרת בריאות תקינהחותמים על עוברים הדרכה והעובדים 
 4לא נצפה סטטוס בריאות לעובדי אריזה ראה אי התאמה מספר 

 הכולל הנחיות היגיינה והצהרה על בריאות תקינה. חייב לחתום על טופס הנחיות למבקרכל מבקר 
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 11כללי היגיינה לעובדים ומבקרים בבית אריזה נה  נוהלבמקרה של מקרה של מחלה מדבקת פועלים לפי 

7.4 Protective clothing: employees or visitors to production areas 

 קיים תחלופה לפי הצורך. כביסה עצמית בחומר לא מבושם. וכובע חד פעמיים ונעליים סגורות.בד חלוק העובדים לובשים 
 .HCאו   HRס. אין איזור ביגוד מגן שלא ניתן לכיבומנוטרות. אין שימוש בשימוש בכפפות 

Details of non-applicable clauses with justification 

Clause 
reference 

Justification 

7.4.4, 7.4.5 No High Risk/ High Care area 

7.4.7 No use of personal protective clothing that are not suitable for laundering 
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Module 8 - Traded Goods  

Scope  

8.1 Approval and performance monitoring of manufacturers/packers of traded food 

products 

 
 
 
 
 

8.2 Specifications 

 
 
 
 
 

8.3 Product inspection and laboratory testing 

 
 
 
 
 

8.4 Product legality 

 
 
 
 
 

8.5 Traceability 
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Module 9: Management of Food Materials for Animal Feed 
 

Scope  

9.1 Management Commitment 
 

 

9.2 HACCP 

 

 

 

9.3 Outsourced Production 

 

 

 

9.4 Specifications 

 

 

9.5 Traceability 
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9.6 Chemical and Physical Product Contamination Control 

 
 
 

 

9.7 Labelling  

 

 

9.8 Training  

 

 

 

  

 

 

Module 11: Meat supply chain assurance 
 

Scope  

11.1 Traceability 
 

 

11.2 Approval of meat supply chain 
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11.3 Raw material receipt and inspection 

 

 

 

11.4 Management of cross-contamination between species 

 

 

11.5 Product testing 

 

 

11.6 Training 

 
 
 

 

 

Module 12: AOECS Gluten-free Foods 
 

Scope  

12.1 Senior management 
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12.2 Management of suppliers of raw materials and packaging 

 

 

 

12.3 Outsourced production 

 

 

 

12.4 Specifications 

 

 

12.5 Management of gluten cross-contamination 

 

 

12.6 Management of incidents, product withdrawal and product recall 

 
 
 

 

12.7 Labelling 
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12.8 Product inspection and laboratory testing  

 

 

Module 15 FSMA Preventive Controls Preparedness Module 

Item no. Clause Module item Conforms 

(Y/N) 

Comments 

1 117.20 Handwashing areas, dressing and 

locker rooms, and bathrooms must 

have adequate lighting. 

  

2 117.37 The water distribution system must 

prevent backflow from, or cross-

connection between, piping systems 

that discharge waste water or sewage. 

  

3 117.40 All food contact surfaces of plant 

equipment and utensils used in 

manufacturing, processing, packing, or 

holding food must be corrosion 

resistant. 

Seams on food-contact surfaces must 

be smoothly bonded or maintained so 

as to minimize accumulation of food 

particles, dirt, and organic matter and 

thus minimize the opportunity for 

growth of microorganisms and allergen 

cross-contact. 
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4 117.80 Ice used in contact with food must be 

manufactured in accordance with the 

good manufacturing practice (GMP) 

requirements of 21 CFR § 117. 

  

5 117.110 Where defect action levels (DALs) are 

established for a food, quality control 

operations must reduce defects to the 

lowest level possible. 

Defect levels rendering the food 

adulterated may not be reduced by 

mixing the food with another lot.  

  

6 117.130 (a) The hazard analysis must additionally 

identify and evaluate the following 

known or reasonably foreseeable 

hazards, which are associated with the 

food or facility: 

• economic adulterants which 

affect food safety 

• environmental pathogens 

where ready-to-eat (RTE) food 

is exposed to the environment 

prior to packaging and the 

packaged food does not 

receive a kill step 

• radiological hazards 

• unintentional adulterants that 

affect food safety. 

  

7 117.130 (b) All identified, known, or reasonably 

foreseeable hazards must be evaluated 

to determine ‘hazards that require a 

preventive control’ (i.e., significant 

hazards). 

  

8 117.135 Establish one or more preventive 

control(s) for each identified ‘hazard 

that require a preventive control’ (i.e., 

significant hazard) such that the control 

significantly minimizes or prevents the 

food manufactured, processed, packed, 

or held by the facility from being 

adulterated under section 402 of the 

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

or misbranded under section 403(w) of 

the Federal Food, Drug and Cosmetic 

Act. 
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9 117.139 Evaluate and update the recall and 

withdrawal procedure as necessary to 

ensure it contains procedures and 

responsibility for the following: 

• notifying consignees of how to 

return or dispose of recalled 

product 

• conducting effectiveness 

checks to verify recall is 

carried out 

• appropriate disposal of 

recalled product (i.e., destroy, 

divert, repurpose). 

  

10 117.145 Establish monitoring activities and a 

written procedure for each preventive 

control in a manner consistent with the 

requirements of BRC section 2.10. 

  

11 117.150 Establish corrective action procedures 

when preventive controls are not 

implemented in a manner consistent 

with the requirements of BRC sections 

2.11 and 3.7.  

Corrective action procedures must be 

established and implemented when the 

presence of a pathogen (or indicator 

organism) is detected as a part of 

verification activities (i.e., product 

testing and/or environmental 

monitoring). 

  

12 117.160 Validate all established process 

controls prior to implementation of the 

food safety plan, upon changes 

requiring revalidation or within 90 

calendar days of the first food 

production.  

Validate allergen, sanitation and 

supply-chain controls as appropriate to 

the nature of the hazard, control and 

facility.  

  

13 117.165 (a) The PCQI (or authorized designee) 

reviews the monitoring and corrective 

action records within 7 days. Where an 

alternate timeframe exceeding 7 days is 
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used, the PCQI must document 

justification.  

 

The PCQI (or their authorized 

designee) reviews the verification 

records for all preventive controls (e.g., 

calibration records, product testing, 

supply-chain audits) within a 

reasonable timeframe after the record 

has been created. 

14 117.165 (b) Where product testing for a pathogen 

(or indicator organism) or other hazard 

is used as a verification activity, a 

scientifically valid and written testing 

procedure must identify the following: 

• sampling procedure to include 

method, quantity, frequency, 

and number of samples 

• analytical method 

• laboratory conducting an 

analysis 

• corrective action procedure 

where a pathogen is detected. 

  

15 117.165 (c) Where environmental monitoring for a 

pathogen (or indicator organism) is 

used as a verification activity, a 

scientifically valid and written testing 

procedure must identify the following: 

• adequate number and location 

of sample sites 

• timing and frequency of 

sampling 

• analytical method 

• laboratory conducting the 

analysis 

• corrective action procedure 

where a pathogen is detected. 

  

16 117.165 Devices used to verify preventive 

controls must be calibrated. 

  

17 117.180 Identify a PCQI responsible for 

developing the food safety plan, 

validating preventing controls, review of 

records, and reanalysis of the plan. 
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Document the PCQI’s training or 

qualifications via job experience. 

18 117.305  All records required by 21 CFR § 117 

must include:  

• the date and time of the 

activity being documented 

• signature/initials of individual 

performing the activity or 

conducting the record review 

• information to identify the 

facility (e.g., name and 

location) 

• the identity of the product and 

lot code where applicable. 

  

19 117.310 The owner, operator or agent in charge 

of the facility must sign and date the 

written food safety plan initially and 

again upon any changes following 

reanalysis. 

  

20 117.315 All documents and records relating to 

the food safety plan (i.e., all records 

required by 21 CFR § 117) must be 

retained at the facility for 2 years after 

the record is created. Where records 

are stored offsite, they must be 

retrievable within 24 hours, with the 

exception of the food safety plan, which 

must remain onsite. 

  

21 117.405 Where a hazard requiring a supply-

chain-applied control is identified in the 

hazard analysis, the receiving facility 

must establish and implement specific 

supplier approval and verification 

activities. 

Where a hazard requiring a supply-

chain-applied control is identified and 

the control is applied by an entity other 

than the receiving facility’s supplier, the 

receiving facility is responsible for 

verifying implementation of the control. 
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22 117.420 Supplier approval must be documented 

before receiving and using raw 

materials and ingredients. 

Verification activities must be 

conducted before receiving and using 

raw materials and ingredients on a 

temporary basis from unapproved 

suppliers. 

  

23 117.430 One or more supplier verification 

activities (as defined in 21 CFR § 

117.410(b)) must be conducted for 

each supplier before using raw 

materials and ingredients and 

periodically thereafter at an adequate 

frequency.  
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