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 2019 אוגוסט
 עכשיו תציג אותה ללקוחותיך –השגת איכות 

 
  IQCהאיכות של  לוגושימוש נכון ומוצלח ב

 

  תוצרת חקלאית לפי אישורGLOBALG.A.P. תורם לשיפור המוצר, ומביע את  ארגונך/ךבמשק

 לאיכות ולשיפור מתמיד.  ךמחויבות

 תדמיתי-גם ככלי שיווקיבסימול  שימושלעכשיו הזמן      

 רכבי שיווק, על ניירת משרדית, פרוספקטים, מודעות המאשר של התקן להדפיס את הלוגורשאי  הנך 

 .של ארגונךובאתר האינטרנט וכל חומר פרסומי 

 האיכות בכל פרסומיך ותגדיל את פלח השוק שלך! לוגופרסם את       

 ת התוצרת ואת אהצרכנים הצורכים והלקוחות  תהקריטריונים לשימוש בלוגו מבטיחים אי הטעיי

 הציות לדרישות התקן.

 
GGN ############# 

        

  GLOBALG.A.P.עמידה בדרישות המאשר  הנחיות לשימוש בלוגו

 ,מכון לבקרה ואיכותה – IQCשאושר לך על פי התעודה שהנפקה לארגונך ע"י  לוגוהשתמש רק ב .1

, אך מבלי לשנות נות את גודלולשיודפס בצורה ברורה וקריאה. ניתן  לוגוה .בדוא"לאשר סופק לך 

 או צבעיו. לוגוהפרופורציות של חלקי ה

, תעודות משלוח של תוצרת מאושרת כגון: השיווק, מסמכיעל גבי האישור לוגו יש להוסיף את  .2

 וכד'., לחו"ל ו/או בארץ של תוצרתמכירה חשבוניות 

 ( GGNהלוגו יופיע תמיד עם מס' הזיהוי הייחודי שניתן לארגונך ) .3

 של המוצר אריזהמוצר או כל על גבי  GLOBALG.A.P.אישור את לוגו  להדפיס אין .4

 (בסמוך לפרטי היצואן/מגדל ,GGN/oCC פרמס אך ורק)על אריזת המוצר יופיע   .5

 .אחריםהלתחום העיסוק המוגדר במסגרת האישור ולא בהקשר תחומים  הלוגו יפורסם רק בהקשר .6

 לילת תעודה.אסור להשתמש בלוגו במקרה של השעייה או ש .7

 מצ"ב לנוחותך. –בנושא שימוש בלוגו  .GLOBALG.A.Pחובה לציית לכל הנחיות תקן  .8

 .IQC –ב למרכז המידע האיכות נא פנה  לוגובכל שאלה/בקשה בנושא פרסום  .9

 בהצלחה!
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 G.A.PGLOBAL.של  סמלילכללים לשימוש בסימן המסחרי וב   I.1נספח 

GLOBALG.A.P.  המסחרי הוא הבעלים של הסימןGLOBALG.A.P."" כלומר המילה ,"GLOBALG.A.P. ,"
 "..GLOBALG.A.P", וביחד "הסימן המסחרי Gוהסמליל שלו בעל צורת האות " .GLOBALG.A.Pהסמליל 

( הנמצאים בבעלות QR  =Quick Response" מתייחס לעיצוב סמלילי התגובה המהירה ) QR"הסמליל של קוד 
GLOBALG.A.P  והמוצגים בנספחI.1  '2זה, בסע (iii) 

על ידי היצרנים  QRובסמליל של קוד  .GLOBALG.A.Pגוף ההתעדה יאמת את השימוש הנכון בסימן המסחרי 
 בכל עת. הפרת כללים אלו עשויה להביא לעיצומים.  

של  יתוייגו, יסומנו או יתוארו באופן הרומז על עמידתם בקריטריון ספציפי לאמוצרים שמקורם בארגונים שאושרו 
 בטיחות מזון 

 QRשל קוד והסמליל  GLOBALG.A.P.הסימן המסחרי  .1

(i)  ,ההתעדה מעניקה ליצרן/החברה את הזכות להפיץ ולשווק את מוצריהם תחת הסמל המסחרי, ואם ישים
רק כל עוד המוצרים הללו רשומים בגוף ההתעדה והם מיוצרים, מטופלים או  QRשל קוד תחת הסמליל 

 מקום הרשום אצל גוף ההתעדה ועומדים בתקן זה במלואו.נסחרים באתר ייצור או ב

(ii)  של קוד היצרן ישתמש בסימן המסחרי ו/או בסמלילQR  אך ורק בקשר למוצרים העומדים בדרישות של
-. במקרים שבהם יצרנים מאושרים אשר לא חתמו על חברות וולונטרית ב.GLOBALG.A.Pמערכת 

GLOBALG.A.P.  משתמשים בסמלילGLOBALG.A.P. " ו/או בסמליל בעל צורתG הם ישלבו ,"
 ( התואם.GGN) .GLOBALG.A.Pבסמליל את מספר 

(iii)  הסימן המסחריGLOBALG.A.P. ים על אריזה קמעונית של מוצר, לא יופיע לעולם על גבי המוצר
 .ספציפייםקשר ישיר עם מוצרים האו בנקודת המכירה כאשר הוא ב המיועדים לצריכת אדם

(iv)  של קוד הסמלילQR ל להופיע על המוצר, על אריזה קמעונית של המוצר או בנקודת המכירה שבה הוא יכו
 בהקשר ישיר עם מוצרים מאושרים. 

(v)  יצרנים רשאים להשתמש בסימנים המסחרייםGLOBALG.A.P.  על משטחים אשר מכילים אך ורק
 .יופיעו בנקודת המכירה לאואשר  GLOBALG.A.P. מוצרים מאושרי

(vi) מאושרי  יצרנים GLOBALG.A.P.  רשאים להשתמש בסימן המסחריGLOBALG.A.P.  ובסמליל של קוד
QR  הפרדה וזיהוי באתר היצור עצמו, ולמטרות עקיבות, עיסקית-בתקשורת בין. 

(vii) יצרנים וארגונים אחרים החתומים על חברות וולונטרית ב, קמעונאים-GLOBALG.A.P. להשתמש  רשאים
בחומרה ובתצוגות בכרטיסי ביקור, , בעלונים אינטרנט, באתרי ,בסימן המסחרי בתדפיסים פרסומיים

וכן ( מאושרים למוצריםישירות  ובשום מקרה לא יופיע כתווית של המוצר המקושרת)אלקטרוניות 
 .עסקית-בתקשורת בין

(viii)  גופי התעדה מאושרים שלGLOBALG.A.P.  יכולים להשתמש בסימן המסחרי בחומר פרסומי הקשור
 אישורעסקית וכן על גבי תעודות -בתקשורת בין, .GLOBALG.A.Pבהתעדת שלהם  ישירות לפעילויות

על תעודות   QRהם יכולים גם להשתמש בסמליל של קוד  .שהם מנפיקים .GLOBALG.A.Pשל 
GLOBALG.A.P. .שהם מנפיקים 

(ix)  הסימן המסחריGLOBALG.A.P. על פריטי לבוש , לא יופיע לעולם על גבי פריטים של קידום מכירות
 .או על פריטים לשימוש אישימכל סוג על שקיות , י לבוש מכל סוג שהואועזר

(x)  הסימן המסחריGLOBALG.A.P.  "יכול לשמש סימון על מספוא מאושר לתקן "ייצור מספוא מורכב
(CFM על חומר ריבוי צמחי מאושר ,)GLOBALG.A.P. על תשומות מאושרות ,IFA מים -של חקלאות

)לדוגמה אפרוחים( אשר משמשים  IFAחי מאושרות -תשומות משק)לדוגמה ביציות ודגיגים( ועל 
(, אינם .GLOBALG.A.Pכתשומות לייצורם של המוצרים הסופיים )כפי שרשומים ברשימת המוצרים של 

 מיועדים להימכר לצרכנים סופיים ולא יופיעו בנקודת מכירה לצרכנים סופיים.

 

mailto:Info@globalgap.org
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 מפרטים .2

(i)  היצרן ישתמש בסימן המסחרי וכן, אם הדבר ישים, בסמליל  קודQR  שלGLOBALG.A.P. באופן,
ולא ישנה, יתאים או יעוות אותם בכל דרך שהיא. עם זאת,  .GLOBALG.A.Pהמוכתב על ידי 

 בתוכם. QRקוד  היצרנים רשאים לעצב את הסמלילים שלהם עצמם ולשבץ את 

(ii) של  הסמלילGLOBALG.A.P. ממזכירות יד תמתקבל יGLOBALG.A.P. . שהסמלילדבר זה יבטיח 
 :כמו להלן, המדויק יכיל את גוון הצבע המדויק ואת המבנה

 

 
 

(iii)  קוד סמליליQR  של.GLOBALG.A.P  לעיצובים נוספים ראו(http://www.globalgap.org:) 

 

(iv)  קודQR ידע הבא:המשובץ יכול להכיל את המ 

  מספרGLOBALG.A.P. (GGN.של היצרן או של החברה המצמידים את התווית למוצר ) 

  כתובתURL של אתר האימות של מספר ה-GGN ל ש, אשר מקושרת לבסיס הנתוניםGGP  

  כתובתURL  של בסיס הנתונים שלGLOBALG.A.P.. 

 מספר האצווה של המוצר 

 קישור לאתר האינטרנט של היצרן 

  הנ"ל.שילובים של 

mailto:Info@globalgap.org
http://www.globalgap.org/


 

 
 

 

  GR V5.2_Feb’19,HEBREW VERSIONקוד יחוס: 
 קובע הנוסח האנגליגרסה עברית. במקרה של ספק 

 הוראות כלליות –  Iחלק כלליותהתקנות ה
  35 מתוך 23 עמוד:

 : שמעון ורשבסקי, קיבוץ צאליםתורגם לעברית על ידי
 IQC -רפי גמסון, המכון לבקרה ואיכותהגהה לגרסה עברית: 

 

© GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, 

 Spichernstr. 55 | 50672 Cologne, Germany  

 Info@globalgap.org |  www.globalgap.org 

 

1
9
0
2
0
1
_
G

G
_
G

R
_
P

a
rt

-I
_
V

5
_
2
_
H

E
B

 

  GLOBALG.A.P (GGN).מספר  .3

(i)  מספרGLOBALG.A.P. (GGN )שילוב של הקידומת  הואGGN לא , רותפס 13מספר בן  פלוס
והינו ייחודי לכל יצרן ויצרן ולכל ישות משפטית אחרת , .GLOBALG.A.Pכולל את הסימן המסחרי 

" ם גלובלייםמספרי מיקו" .GLOBALG.A.P דורשלצורך מספר זה . .GLOBALG.A.Pבמערכת 
בסניף המקומי של ארגון  וניתנים לרכישההמונפקים ( Global Location Numbers – GLN)קיימים 

GS1 (www.gs1.org .)ל"או בהעדר סניף הארגון הנ, לחילופין ,GLOBALG.A.P.  מקצהGLN 
, מפני GLNשהוא אינו שווה ערך לבעלות של  , מכיווןGGN-נא לשים לב להגבלות של ה .זמני משלו

 ..GLOBALG.A.Pאחד ויחיד שבעליו הוא  GLNשל  GLN-הינו תת GGN-שמבחינה טכנית ה

(ii) ה-GGN  מזהה יצרן רשום או מאושר ומותר להשתמש בו רק כפי שמצוין במסמכי "נקודות הבקרה
לשם תיוג של מוצר שאינו (. אי אפשר להשתמש בו CPCCsהקריטיות והקריטריונים לעמידה בהן" )

יכול להופיע על המוצר, על אריזה קמעונית של המוצר או בנקודת המכירה שבה  GGN-מאושר. ה
ישמש רק על מסמכים של  GGN-הוא בהקשר ישיר עם מוצרים מאושרים אינדיבידואליים. ה

ם עסקות/מכירות הכוללות מוצרים מאושרים. כאשר מסמכי העסקות/המכירות כוללים מוצרי
 CPCC-אושרים, הפריטים המאושרים יזוהו בבירור כנדרש על ידי המ-מאושרים ומוצרים בלתי

 הרלבנטי של "בסיס כלל המשק".

(iii)   הישות המשפטית המתייגתGGN תקן של תוקף-תהיה כזו אשר מחזיקה בתעודה בת IFA ,CFM  ,
CoC של GLOBALG.A.P. ערך-תשוו מערכת/או תעודה של תקן. 

(iv) מותר להשתמש ב-GGN  ברקוד, מספר  כגון:בתוך )כשהוא מוסב( קודים דיגיטלייםEAN קוד ,QR  
לכלול  CPCC -, וכו' . אולם כאשר נדרש בGLOBALG.A.Pשל   QRגנרי או במתכונת סמליל קוד

כונת הניתנת לקריאה ע"י יופיע במת GGN-בתווית המוצר ו/או במסמכי העסקה, ה GGN-ה את
 אדם )ספרות נומריות(.

(v) שנה והתעדה", מסתיימת באופן מיידי גם זכותו של היצרן להשתמש מ-הסכם רישוי"-ם העם סיו
 .QRאו סמליל קוד  GGN-כולל הסימן המסחרי, ה .GLOBALG.A.Pבהצהרת 

(vi) ה-GGN  ישמש רק בקשר למערכתGLOBALG.A.P.. 

(vii) שאי ארגון ר, בכל פעם שנוצר הצורך לזהות את הארגון בהקשרים אחרים או לשם יישומים אחרים
אשר ירשום את , .GLOBALG.A.Pמשלו ולהביא מספר זה לידיעת  GLNלפנות בבקשה לקבל 

במערכת  GGN-מחליף את ה GLN-ה .בהתאם לכך GGN-הארגון תחת מספרו שלו ויבטל את ה
 ..GLOBALG.A.Pשל 

 לצרכן GGNתווית  .4

(i)  ארגונים ומוצרים המאושרים לתקןIFA  שלGLOBALG.A.P. פרחים וצמחי נוי(  )כגון חקלאות מים או
 לצרכן באופן אוטומטי GGNאינם רשאים להשתמש בתווית  CoCלשרשרת המישמורת  וגם לתקן

(ii)  תוויתGGN  לצרכן יכולה להיות בשימוש אך ורק על ידי ארגונים המאושרים לתקןIFA  של
GLOBALG.A.P.  או לתקן שרשרת המישמורתCoC  בהתבסס על הסכם רישוי מיוחד. יצרנים

 info@ggn.org -ם יפנו בבקשה לשימוש בתווית לוארגוני

(iii) " תוויתGGN :חקלאות מים מאושרת" שאושרה לשימוש היא 

(iv) " תוויתGGN :פרחן מאושר" שאושרה לשימוש היא 
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