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 מהות העדכון תאריך עדכון

  

  

 

 בתאגיד דוחות נוכחות חודשייםואישור וטרינרים ופקחים של היעדרויות  אישורנוהל 

 

 מטרה .1

בלתי ת יועדרויהו )חופשה( מתוכננותת יועדרויהאישור להגשת בקשה הליך את  להסדירמטרת נוהל זה 

ם אשר במפעלי םמקביעת מילוי מקואופן כולל  ,פקחיםווטרינרים רופאים של  (או אחר )מחלה מתוכננות

 .דוחות נוכחות חודשייםוכן אישור  בריאותהאו חקלאות ה בפיקוח משרד 

 

 אישורים לעובדי פיקוח במפעלי חקלאות .2

 וטרינרים רופאים  2.1

של התאגיד )להלן: האמרכל בסמכות הוא  וטרינריםרופאים הושל הוההיעדרויות ניהול החופשות 

 . טרינריים במשרד החקלאותוהשירותים הועם הרופא המרחבי של  אום מראשבתיויעשה  "האמרכל"(

 :)חופשה( עדרות מתוכננתיה

בהתראה מקסימלית ולפחות שבוע מראש לאמרכל בבקשה לחופש. האמרכל,  יפנהוטרינר רופא  2.1.1

בתיאום מראש עם הרופא המרחבי יבחן את הבקשה וככל שיאשר, יודיע לרופא הווטרינר על 

 שה.אישור החופ

האמרכל, בכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרופא המרחבי, ולאחר קבלת אישורו, ישבץ מחליף  2.1.2

 מתאים.

האמרכל יודיע על ההחלפה לרופא הווטרינר שנבחר, יוודא הפקת כתב הסמכה עבורו על ידי  2.1.3

 הרופא הראשי במשרד החקלאות, אשר יפרט את מקום עבודתו ותוקף ההסמכה.

 לנקוט בפעולות הבאות: וטרינרופא הורטרם יציאה לחופשה על ה 2.1.4

שום פעולות הפיקוח יטרינר המחליף בנושאים הקשורים להמשך יוורופא העדכון ה 2.1.4.1

 וטרינררופא הועודית במשרד היאשר ישמר בתיקייה י A 2020-1 באמצעות טופס

 .במפעל

 לרופא המחליף. הרשאות נדרשותקשר עם הרופא המרחבי לשם הסדרת  תרייצ 2.1.4.2

וטרינר המחליף להבהרת נושאים דחופים רופא הוה קשר עם תריצבמידת הצורך י 2.1.4.3

 ורלוונטיים.

 

 

 



 יד לפיקוח וטרינריהתאג
 

        
 2020-1מס'  חופשות והחלפות עובדי פיקוח: נוהל תאגיד

 5מתוך  2עמוד  01מהדורה:                                           01/04/20תחולה : 
 

 

 :)מחלה או אחר( עדרות בלתי מתוכננתיה

באופן מיידי. לאמרכל וטרינר להודיע רופא הובמקרה של היעדרות בלתי מתוכננת, על ה 2.1.5

מחליף , בכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרופא המרחבי, ולאחר קבלת אישורו, ישבץ האמרכל

 .מתאים

על ידי  עבורויוודא הפקת כתב הסמכה וטרינר שנבחר, והרופא לה פההחליודיע על האמרכל  2.1.6

 . אשר יפרט את מקום עבודתו ותוקף ההסמכה הרופא הראשי במשרד החקלאות,

את התכניות המפעליות הרלוונטיות ככל הניתן וטרינר המחליף ללמוד רופא הועל ה 2.1.6.1

טרם תחילת  A 2020-1מקום וילמד את הכתוב בטופס לצורך מילוי תפקידו במילוי 

ויעבירו  A 2020-1טופס ב התייחסותו בסיום מילוי המקום ימלא את מילוי המקום.

 וטרינר אותו החליף.רופא הל

, על חזרתו אמרכלוטרינר לרופא הויודיע הומוקדם ככל הניתן, , לעבודהחזרתו טרם  2.1.6.2

וכן  ל יעדכן את הרופא המרחבי בנדוןהאמרכ .תוך הגשת המסמכים בעניין היעדרותו

  .את הרופא הווטרינר המחליף

מול ממלא המקום בנושאים הקשורים להמשך להתעדכן הרופא הווטרינר באחריות  2.1.6.3

 .A 2020-1שום פעולות הפיקוח ע"י טופס יי

 :אישור דוחות נוכחות חודשיים

בכל חודש במערכת  5 -הטרינרים יסיימו לעדכן את דוח הנוכחות שלהם עד ליום רופאים הווה 2.1.7

 של התאגיד.הנוכחות 

וטרינרים ופקחים יאשרו את דוחות הנוכחות של רופאים טרינרים הממונים על והרופאים הו 2.1.8

 בכל חודש במערכת הנוכחות. 10 -עובדיהם עד ליום ה

בכל חודש  10 -וטרינרים עד ליום הרופאים הויאשר את דוחות הנוכחות של ה, האמרכל 2.1.9

 .הנוכחותבמערכת 

 EUאו  MP יוטרינררופא /פקח 2.2

טרינר האחראי וורופא הל ומנהלית תכפופים מקצועי PM/EU םייוטרינרהורופאים ו הפקחים 2.2.1

 לפי העניין. בית נחירה/בית המטבחיים/במשחטה

              תוך עדכוןטרינר האחראי במשחטה ועדרויות יעשה ע"י הרופא הויה/אישור חופשות 2.2.2

 האמרכל והרופא המרחבי. 

 :עדרות מתוכננת )חופשה(הי

חופשה ל הולפחות שבוע מראש בבקש יפנה בהתראה מקסימלית PM/EUוטרינר רופא ו/פקח 2.2.3

 .האחראי במקום העבודה בו הוא עובד וטרינררופא ול

 יבחן את בקשתו של הפקח ויסכם עימו מועד פנוי ליציאתו לחופשה האחראי וטרינררופא הוה 2.2.4

 ם האישור את הבקשה עם הרופא המרחבי.יבחן טר האמרכל. בתיאום עם האמרכל
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 היעדרות בלתי מתוכננת )מחלה או אחר(:

רופא ה. עדרותויעל ה האחראיוטרינר רופא הויודיע באופן מיידי ל PM\EUוטרינר רופא ו/פקח 2.2.5

טרינר מחליף בתיאום מראש עם וורופא מינוי לאפשרויות יציע  אשר, אמרכלוטרינר יודיע להו

וטרינר רופא ו/פקחהעם חזרתו לעבודה  .הרופא המרחבי ולאור קריטריונים שיוגדרו על ידו

PM\EU לאמרכלעדרותו ייגיש מסמכים בעניין ה. 

 :אישור דוחות נוכחות חודשיים

בכל חודש  5 -עד ליום ה ולעדכן את דוח הנוכחות של םיסיי PM\EUוטרינר רופא פקח/ 2.2.5

 כת השכר של התאגיד.במער

בכל חודש במערכת השכר של  10 -יאשר את דוחות הנוכחות עד ליום ההרופא וטרינר הממונה  2.2.6

 התאגיד.

 

 אישורים לעובדי פיקוח במפעלי בריאות .3

רופאים ווטרינרים מעובדי הפיקוח בתאגיד מטעם משרד הבריאות לטיפול בנושא ההיעדרויות  2-3ימונו  .3.1

זורים צפון ודרום. ניהול החופשות של אללן: "רופא ווטרינר אחראי אזורי"( ואישור דוחות נוכחות )לה

רופא וטרינר אחראי  .רופא וטרינר אחראי אזוריבתיאום עם  סמכות האמרכלהרופאים הווטרינרים יהיה ב

 . רופא ווטרינר עובד היחידה הווטרינרית )להלן: רופא מטה(יפעל בתיאום עם  אזורי

 :שה(היעדרות מתוכננת )חופ

רופא וטרינר יפנה בהתראה מקסימלית ולפחות שבוע מראש לאמרכל בבקשה לחופש. האמרכל, בתיאום  .3.2

רופא ווטרינר אחראי אזורי יבחן את הבקשה וככל שיאשר, יודיע במייל על אישור החופשה לרופא מראש עם 

 .אמרכלהווטרינר ול

י אזורי, ולאחר קבלת אישורו, ישבץ רופא הווטרינר האחראהבכפוף לתנאים שיקבעו על ידי  האמרכל, .3.3

 . מחליף מתאים

מנהל כתב הסמכה עבורו על ידי )באם נדרש( האמרכל יודיע על ההחלפה לרופא הווטרינר שנבחר, יוודא  .3.4

 , אשר יפרט את מקום עבודתו ותוקף ההסמכה.היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות

 הבאות: טרם יציאה לחופשה על הרופא הווטרינר לנקוט בפעולות .3.5

 .עדכון הרופא הווטרינר המחליף בנושאים הקשורים להמשך יישום פעולות הפיקוח .3.5.1

במערכת לשם הסדרת הרשאות נדרשות  הווטרינר האחראי אזורייצירת קשר עם הרופא  .3.5.2

 לרופא המחליף.הממוחשבת 

 במידת הצורך יצירת קשר עם הרופא הווטרינר המחליף להבהרת נושאים דחופים ורלוונטיים. .3.5.3

 :עדרות בלתי מתוכננת )מחלה או אחר(יה

במקרה של היעדרות בלתי מתוכננת, על הרופא הווטרינר להודיע לאמרכל באופן מיידי. האמרכל, בכפוף  .3.6

 , ולאחר קבלת אישורו, ישבץ מחליף מתאים.ווטרינר האחראי אזורילתנאים שיקבעו על ידי הרופא ה
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יוודא )באם נדרש( כתב הסמכה עבורו על ידי מנהל האמרכל יודיע על ההחלפה לרופא הווטרינר שנבחר,  .3.7

 היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות, אשר יפרט את מקום עבודתו ותוקף ההסמכה.

לצורך מילוי  על הרופא הווטרינר המחליף ללמוד את כל התכניות המפעליות הרלוונטיות .3.7.1

 תפקידו במילוי מקום. 

הרופא הווטרינר לאמרכל על חזרתו, תוך הגשת טרם חזרתו לעבודה, ומוקדם ככל הניתן, יודיע  .3.7.2

בנדון וכן את  ווטרינר האחראי אזוריהמסמכים בעניין היעדרותו. האמרכל יעדכן את הרופא ה

 הרופא הווטרינר המחליף. 

שום באחריות הרופא הווטרינר להתעדכן מול ממלא המקום בנושאים הקשורים להמשך יי .3.7.3

 פעולות הפיקוח.

 :ודשייםאישור דוחות נוכחות ח .3.8

בכל חודש במערכת  5 -הרופאים הווטרינרים יסיימו לעדכן את דוח הנוכחות שלהם עד ליום ה .3.8.1

 הנוכחות של התאגיד.

 -יאשרו את דוחות הנוכחות של עובדיהם עד ליום האחראיים אזורים הרופאים הווטרינרים ה .3.8.2

 בכל חודש במערכת הנוכחות. 10

בכל חודש  10 -הווטרינרים עד ליום ה האמרכל, יאשר את דוחות הנוכחות של הרופאים .3.8.3

 במערכת הנוכחות.

 

 אחריות .  4

 עובדי הפיקוח בתאגיד.אחריות ליישום נוהל זה חלה על 

 על הרופאים הווטרינרים  בחקלאות לבצע הדרכה בנושא נוהל זה לצוות הפקחים העובדים תחת אחריותם.

ות לבצע הדרכה בנושא נוהל זה לרופאים על הרופאים הווטרינריים האחראיים האזוריים במפעלי בריא

 .ווטרינרים של מפעלי הבריאות

 

 מסמכים ישימים .5

 .ובחזרה ממנהלמילוי טרם יציאה לחופשה  A 2020-1טופס  

 

 

 תאריך חתימה שם 

   סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש – ינון אהרוני הכין

   המנהלת הכללית – תניב רופא האישר
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 טופס העברת מידע טרם מילוי מקום רופא וטרינר מפקח במפעל
 

 המפעלפרטי 

  שם המפעל:

 מס' טל: :המפעלשם מנהל 

 מס' טל: שם האחראי על אבטחת איכות:

 שעת תחילת עבודה: ______ מס' משמרות:
 העבודה: ______שעת סיום 

 במפעלפרטי הרופא הווטרינר המפקח 

 מס' טל: :במפעלשם הרופא הווטרינר המפקח 

 תקופת ההחלפה: מתאריך ___________     ועד תאריך _____________

 היתר הסמכה של הרופא הווטרינר המחליף לתקופת ההחלפה:
 מתאריך ________  ועד תאריך ________

 
 

 :במפעלעדכונים ע"י הרופא הווטרינר המפקח 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________ 
 

 __________: __במפעלחתימה וחותמת של הרופא הווטרינר המפקח   _____תאריך: _____
 

 המחליף:עדכונים ע"י הרופא המפקח 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________ 
 

 ___________: ___המחליף חתימה וחותמת של הרופא הווטרינר  _______תאריך: ____
 
 

 במפעל*יש לשמור טופס זה בתיקייה נפרדת במשרד הרופא המפקח 
 
 
 

 


