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001 

 תאריך מהדורה קודמת:
--- 
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 מטרת הנוהל: .1

משרד של  פיקוחשפועל במפקח במתקן נקבע אחוז משרת הפיקוח של ר.ו. נוהל זה מסביר כיצד 

 .החקלאות

 :אפיון הנוהל .2

 .נוהל חדש

 :כניסה לתוקף .3

 2021לינואר  1

 אחריות ליישום: .4

 .ר.ו. ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי .4.1

 .סגן ר.ו. ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי .4.2

 .אחראיים על תחוםר.ו. מרחביים/  .4.3

 ו. מפקחים במתקנים.ר. .4.4

 .מנהלי מתקנים .4.5

 :קיצורים והגדרות .5

אתר האינטרנט של המחלקה שכתובתו  – אתר הפיקוח הווטרינרי .5.1

http://www.foodinspection.org; 

מיון, פירוק, פריסה, פילוט, הכשרה, גירום, טחינה בלא הוספת  – טיפול בבשר גולמי .5.2

 ;וכן אריזה או סימון הנלווים לפעולות אלהצינון והקפאה  חומרים, שטיפה, חיטוי,

המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה  – המחלקה .5.3

 ;במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ;מוצר שלא עבר עיבוד – מוצר גולמי .5.4

על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו  מוצר שעבר עיבוד כהגדרתו בחוק הגנה – מוצר מעובד .5.5

– 2015; 

 ;ר.ו. ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי – מנהל המחלקה .5.6

 ;היתר הפעלה ממנהל המחלקהשקיבל לטיפול בבשר גולמי מתקן בנוהל זה  –מתקן  .5.7

ר.ו. המועסק בתאגיד לפיקוח וטרינרי ושקיבל את הסמכת מנהל המחלקה  – ר.ו. מפקח .5.8

 ;לביצוע עבודת הפיקוח במתקן

 ;שירותים וטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – שו"ט .5.9

http://www.foodinspection.org/
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–התאגיד לפיקוח וטרינרי שהוקם מכוח חוק הרופאים הווטרינרים, התנש"א  – התאגיד .5.10

1991; 

 ;1960 – תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, תש"ך –ה תקנות בתי שחיט .5.11

 .1964 – ד"תשכ(, בהמות שחיטת) חיים בעלי מחלות תקנות – תקנות שחיטת בהמות .5.12

 :מסמכים ישימים .6

 1991 –חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א  .6.1

 2015 –חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו  .6.2

 1985 –פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, תשמ"ה  .6.3

 1960 – תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, תש"ך .6.4

 1964 –ד "תשכ(, בהמות שחיטת) חיים בעלי מחלות תקנות .6.5

 1981 – תקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(, תשמ"א .6.6

פעולות רגולטוריות והודעות  -אי עמידה בדרישות השירותים הווטרינריים  – 0.2.5נוהל  .6.7

 רשמיות למנהל המתקן

 רקע: .7

. חוק 2015 –נכנס לתוקפו חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו  2020בחודש מרץ  .7.1

וביניהם  זה מגדיר את חלוקת הסמכויות בפיקוח על מתקנים המייצרים מוצרי מזון מן החי

 .(5.2מתקנים לטיפול בבשר גולמי )ראה הגדרה 

המשווקים חלוקת הסמכויות נקבעה על בסיס כמות המוצרים הגולמיים או המעובדים  .7.2

פיקוח של משרד החקלאות  מתקנים המייצרים מוצרים גולמיים נמצאים תחתמהמתקן כך ש

 ומתקנים המייצרים מוצרים מעובדים נמצאים תחת פיקוח של משרד הבריאות.

מוצרים מעובדים ייקבע מיהו הרגולטור  גםומוצרים גולמיים  משווקיםבמתקנים מהם  .7.3

המפקח על המתקן בהתאם לאחוזים בהם מיוצרים המוצרים הגולמיים לעומת המעובדים 

מוצרים גולמיים הוא יהיה בפיקוח של משרד החקלאות  50%ל כך שאם מתקן מייצר מע

 מוצרים מעובדים הוא יהיה בפיקוח של משרד הבריאות. 50%ואם הוא מייצר מעל 

 גולטור המפקח, יועסקו בתאגיד.הר.ו. המפקחים במתקנים, ללא תלות בר .7.4

 כללי: .8

 .האחוזי המשרה בהם יפקח ר.ו. מפקח במתקן כלשהו יקבעו בידי מנהל המחלק .8.1

ובהתבסס על נתונים פרטניים של  האחוזים יקבעו לפי סוג המתקן והפעולות המבוצעות בו .8.2

 .המתקן

מתקן שנקבעו בו אחוזי משרת פיקוח לפי טופס חישוב קודם, לפני כניסת נוהל זה לתוקף,  .8.3

אחוזי הפיקוח הנמוכים כפי  ישארו –ובחישוב העדכני אחוזי משרת הפיקוח גבוהים יותר 

 לעלייה באחוזי משרת הפיקוח. השלא הייתה עלייה בפעילות המתקן שגרמובלבד שהיו 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_027.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_006.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_077.htm
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, או שמבקש לבחון מתקן הנקלט לראשונה לפיקוח תחת משרד החקלאות האחראי על .8.4

משרת  ייידרש למלא טופס אלקטרוני לחישוב אחוז מחדש את אחוזי משרת הפיקוח במתקנו

המתקן יקבע מנהל האחראי על על סמך הנתונים שימסור  .'(א0.1.6)נספח  הפיקוח במתקן

 המחלקה או מי מטעמו את אחוז משרת הפיקוח לפי מדדים קבועים מראש.

אחראי על מתקן ידווח לגורמי הפיקוח על שינויים במתקן שעשויים לשנות את אחוזי הפיקוח  .8.5

 הווטרינרי במתקן.

במבדקיהם השוטפים את נכונות הר.ו. המפקח והר.ו. המרחבי/ אחראי על תחום יאמתו  .8.6

 .הנתונים שנמסרו לצורך קביעת אחוזי משרת הפיקוח

ר.ו. מפקח או ר.ו. מרחבי/ אחראי על תחום ידווחו למנהל המחלקה על שינויים במתקן  .8.7

 שעשויים לשנות את אחוזי הפיקוח הווטרינרי במתקן.

 קביעת אחוז הפיקוח במפעלים לטיפול בבשר גולמי: .9

הפיקוח במפעלים לטיפול בבשר גולמי יקבעו לפי רמת הסיכון של כל מפעל אחוזי משרת  .9.1

 ומפעל.

 המדדים שנלקחים בחשבון לחישוב אחוז משרת הפיקוח הם: .9.2

 מספר העובדים העוסקים בייצור. .9.2.1

מספר שעות העבודה השבועיות לפי מספר ימי העבודה בשבוע ומספר שעות  .9.2.2

 הייצור ביום.

 :פעל לטיפול בבשר גולמיבמ הפיקוח משרת אחוזי בקשה לבחינת .10

רשאי לפנות  הפעילות במתקןשבו נעשו שינויים כלשהם המשפיעים על  אחראי על מתקן .10.1

 .אחוזי משרת הפיקוח הווטרינריבכתב למנהל המחלקה ולבקש בחינה מחודשת של 

 בחינה מחודשת תעשה בתנאים הבאים: .10.2

ל תקופת הפעילות מונפקות תעודות וטרינריות באופן שוטף וללא תקלות בכבמתקן  .10.2.1

 .והשידורים למערכת של משרד הבריאות נעשים כנדרש

נכון ליום שליחת הבקשה. רמת  0רמת הסיכון של המתקן באתר הפיקוח היא  .10.2.2

הסיכון מבוססת על תוצאות המבדקים השוטפים של הר.ו. המפקח והר.ו. המרחבי/ 

 .של המחלקה( 0.2.5)בהתאם לנוהל  אחראי על תחום

והר.ו. הר.ו. המפקח  ויאמת –המתקן במידה ושונו אחוזי משרת הפיקוח לאחר בקשת  .10.3

 השוטפים. הםאת נכונות הנתונים במבדקיהמרחבי/ אחראי על תחום 

מנהל המחלקה או מי  וכחלק מחידוש היתר ההפעלה, אחת לשנה –בנוסף לאמור לעיל  .10.4

לטיפול בבשר גולמי על סמך תוצאות במתקנים מטעמו יבחנו את אחוזי משרת הפיקוח 

 המבדקים של הר.ו. המפקח והר.ו. המרחבי/ אחראי על תחום. 
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בחינת אחוזי הפיקוח תעשה בין היתר בעזרת טופס אלקטרוני שבסופו יקבע האם אחוזי  .10.5

משרת הפיקוח יועלו, ישארו כפי שהם או יופחתו. בטופס זה יזין הר.ו. המרחבי/ אחראי על 

 ידתו של המתקן בתחומים הבאים:תחום את רמת עמ

 תשתיות .10.5.1

 תחזוקה .10.5.2

 ניקיון .10.5.3

 תהליכי יצור .10.5.4

 תוכניות בטיחות מזון .10.5.5

 יישום התוכניות לבטיחות מזון .10.5.6

 אי התאמות .10.5.7

 הענות לאי ההתאמות .10.5.8

אחראי על מתקן רשאי לערער על קביעת אחוזי משרת הפיקוח שנקבעו למתקנו. הערעור  .10.6

החלטתו של מנהל השירותים יהיה למנהל השירותים הווטרינריים ויעשה בכתב. 

 הווטרינריים בעניין תהיה סופית.

 :נספחים .11

 .לטיפול בבשר גולמימתקנים קביעת אחוזי משרת פיקוח  –' א0.1.6נספח  .11.1

 

 

 

  

 :כותב הנוהל
 ד"ר אוהד טופל

 
 ר.ו. אחראי לעדכון וכתיבת נהלים

 :מאשר הנוהל
 ד"ר סרחיו דולב

 
 לפיקוח על מוצרים מן החי אשיר ר.ו.
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 חתימה:
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 קביעת אחוזי משרת פיקוח מפעלים לטיפול בבשר גולמי –' א0.1.6נספח 

 
 

 


