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 עכשיו תציג אותה ללקוחותיך – בטיחות מזוןהשגת 
 
 

  IQCשל  בטיחות המזון לוגושימוש נכון ומוצלח ב
 
בארגונך תורם לשיפור המוצר / שרות, ומביע את מחויבות  בטיחות המזוןאישור מערכת ניהול  .1

 ולשיפור מתמיד.  בטיחות מזוןהארגון ל

 תדמיתי.-גם ככלי שיווקי 00FSSC220 –עכשיו הזמן לניצול ה      

 
מודעים ליתרונות השימוש  ,יותר ויותר צרכנים בישראל, הן הפרטיים והן המוסדיים .2

 התקשרות עם ספק שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת. בבמוצר/שרות, או 

 בכל פרסומיך ותגדיל את פלח השוק שלך!בטיחות המזון  לוגופרסם את       

                                   
 

           
להשגת תועלת שיווקית ותדמיתית, מומלץ להדפיס את הלוגו על ניירת משרדית, פרוספקטים,  .3

 של ארגונך.ובאתר האינטרנט מודעות וכל חומר פרסומי 

 ,מכון לבקרה ואיכותה – IQCשאושר לך על פי התעודה שהנפקה לארגונך ע"י  לוגוהשתמש רק ב .4

  .בדוא"לאשר סופק לך 

 יודפס בצורה ברורה וקריאה. ניתן להגדילו, אך מבלי לשנות הפרופורציות של  לוגוה .5

 או צבעיו. לוגוחלקי ה     

 אין להדפיס את הלוגו על גבי אריזה המיועדת לצרכן הסופי. .6

 .IQC –ב למרכז המידע נא פנה  בטיחות המזון לוגובכל שאלה/בקשה בנושא פרסום  .7

 

 בהצלחה!
 

IQC –  מתעודההרבה יותר 
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 FSSCבטיחות מזון המאשר מערכת  לוגו/סמלהנחיות לשימוש ב
 מבוא .1

 IQCכמו  הדורשות מארגוני ההתעדהעולמיות  Accreditation)) רשויות האקרדיטציה  1.1

 .בלוגונכון שימוש מצד הארגונים שהותעדו להבטיח 

 

  את  הצרכנים הצורכיםבור ציהלקוחות ו תהטעייאי מבטיחים לשימוש בלוגו קריטריונים ה 1.2

 .שהותעדושל הארגונים  םהמוצרים ו/או השירותי

 

 מטרת הנחיות מסמך זה להבטיח שכללי השימוש בלוגו: 1.3

  .IQC  אושרימברורים ומובנים לכלל ציבור  -   

 .מאפשרים ניצול מלא של היתרונות שהשימוש בלוגו מקנה -   

 .אינם מנוגדים לדרישות רשויות האקרדיטציה -   

 

  וכללי השימוש בלוג .2

 , כעומדת בדרישות IQCשלו מאושרת על ידי  הבטיחות מזוןניהול ארגון שמערכת 

FSSC22000 ,.מייצג עמידה בדרישות גבוהות לבטיחות במזון 

 לוגו גוף רק בהצמדה עם, FSSC לוגו יכולים להשתמש ב  FSSC22000 -ארגונים מותעדים ל .1

 ׂ ( IQC) ההתעדה

 
 
 

, אתרי אינטרנט וחומר פרסומיהלוגו מאושר לשימוש בניירות מכתבים,כרטיסי ביקור,  .2

 .3-5תחת התנאים המוצגים בסעיפים 

אסור לשימוש על המוצר, על אריזת מוצר, או בכל צורה שיגרום להטעייה  FSSCלוגו  .3

 שהמוצר / שירות או תהליך אושרו .

 "FSSC -יון הצהרות כגון: " מיוצר בחברה מאושרת לחל איסור על צ .4

( יסקור את אופן השימוש בלוגו בכל מבדק מעקב והתעדה מחדש IQCגוף ההתעדה ) .5

בארגון, במידה ויועלו אי התאמות במהלך המבדק על אופן השימוש בלוגו על הארגון יהיה 

 להציג ראיות ופעילות מתקנת.

 FSSC 22000שימוש בלוגו לפי הנחיות באתר  .6
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