משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים

מפרט אחיד לפריט  3.5ב' מזון לבעלי חיים – אחסונו ,אריזתו ,הובלתו ומכירתו
 .1הוראות חוק הנוגעות לעניין
.1.1
.1.4
.1.1
.1.2
.1.1
.1.1

החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד4112-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) ,תשל"א.1791-
פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,תשמ"ה.1791-
פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,תשמ"א.1791-
תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים) ,תשמ"ט.1799-
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה),
תשע"ג.4111-

 .2הגדרות
בפרק זה -
אזור התפעול

השטח והמבנים שבעסק ,המשמשים לאחסון ,אריזה ,לשיווק או
מכירה של מזון לבעלי חיים
היתר שניתן על יד המנהל לבצע עסקה לפי צו המספוא

המנהל

מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או
מנהל האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים ,בשירותים הווטרינרים
שבמשרד החקלאות;
כהגדרתו בחוק הפיקוח

חוק הפיקוח

החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד4112-

חיית משק

בעל חיים שהוא או תולדתו מיועדים לשמש כמזון לבני אדם

מזון לבעלי חיים

כל חומר או תערובת של חומרים המשמשים להזנת בעלי חיים,
לרבות חומר גלם ותוסף ולמעט :מים ,צמח הנאכל על ידי בעלי
חיים במרעה טבעי ,סם מרפא ותכשיר רפואי ,לרבות מזון רפואי
לבעלי חיים;

מזון מלא

מזון לבעלי חיים המספק את כל צרכי קיומו של בעל-החיים,
למעט מים;
מזון לבעלי חיים אשר אינו מספק את צרכי קיומו של בעל
החיים

היתר עסקה

זיהום

מזון משלים
מזון רפואי לבעלי

מזון לבעלי חיים המכיל תרופה וטרינרית;

חיים
משווק
סימון מאושר
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מקום המשמש לאריזה ,אחסון ,שיווק או מכירה של מזון לבעלי
חיים;
לפי צו המספוא או לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
תשמ"ה.1791-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) ,תשל"א-
.1791

עסק
מפקח
צו המספוא

עסקה

תרופות וטרינריות

כל אחת מפעולות אלה שנעשית בידי אדם שלא לשם הזנה
במספוא של בעלי חיים הנמצא תחת שליטתו או בטיפולו:
 .1החזקת מספוא או הובלתו מתחום רשות מקומית אחת
לתחום רשות מקומית אחרת וכן הצעת מספוא למכירה או
הצגתו למכירה.
 .4רכישת בעלות או חזקה במספוא.
 .1העברת בעלות או חזקה על מספוא לאחר.
 .2ייצור.
"סם מרפא" ו"תכשיר רפואי" ,כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח
חדש] ,תשמ"א(.1791-להלן – פקודת הרוקחים) המיועדים
לשימוש וטרינרי.

 .3תנאים מוקדמים
 .1.1לא יפעיל אדם עסק לשיווק מזון לחיות משק אלא אם קיבל לכך היתר
עסקה מאת המנהל לפי צו המספוא.
 .1.4לא יחזיק אדם מזון לבעלי חיים בעסק שאינו נושא את הסימון המאושר,
כהגדרתו בחוק הפיקוח.
 .1.1לא יקים ולא יפעיל אדם עסק לשיווק מזון לבעלי חיים אלא אם הגיש למנהל
"בקשה לאישור העסק ומתקניו" כאמור בסעיף  ,11.1.1ו"תכנית מבנה
האתר" כאמור בסעיף  11.1.4והמפעל נבדק ואושר על ידי המנהל או על
ידי מפקח לפי צו המספוא או לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
התשמ"ה–.1791

 .4תשתיות
 .2.1תנאי תשתית
 .2.1.1דרכי הגישה לעסק יהיו מאספלט בטון או מצע מהודק.
 .2.1.4הקירות החיצוניים והתקרות ,במבנים שבאזור התפעול יהיו
מחומרים קשיחים בלבד.
 .2.1.1באזור התפעול של העסק ,תהיה קיימת מערכת ניקוז תקינה,
הכוללת שיפועי רצפה באופן שתימנע הצטברות נוזלים או מגע של מזון
לבעלי חיים עם נוזלים או עם גורם זיהום.
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 .2.4תנאים תפעוליים
.2.4.1
.2.4.4
.2.4.1
.2.4.2

.2.4.1
.2.4.1

אזור התפעול יהיה מואר באופן המאפשר לראות באופן ברור ,את
הפעילות המבוצעת בו.
כל מזון המוחזק בעסק חייב להיות מסומן בסימון המאושר.
מועד השיווק של מזון לבעלי חיים מבית העסק יהיה המוקדם ביותר
מבין מועדי הכניסה לעסק של מזון מאותו סוג.
כל תשטיפי העסק ינוקזו למערכת איסוף ,באמצעות תעלות או
צינורות אטומים ויוזרמו למערכת הביוב של הרשות המקומית או
למקום אחר מאושר לפי כל דין.
פינוי הפסולת בעסק יבוצע לפי הוראות כל דין.
באזור התפעול יהיה קיים מתחם המיועד לפעילות אריזה ,אחסון
ומכירה של מזון לבעלי חיים.

 .5ציוד
.1.1
.1.4
.1.1
.1.2

אמצעי התאורה המותקנים באזור התפעול מוגנים ומכוסים באופן המונע
חדירה של אמצעי תאורה וכל חלק מהם למזון לבעלי חיים.
בציוד ובמתקנים שבאזור התפעול מותקנים אמצעים למניעת כניסת גופים
זרים למזון לבעלי חיים.
הציוד המשמש לשקילה ואריזה מכויל בהתאם להוראות יצרן הציוד.
מכלים וציוד המשמשים להובלה ,אחסון ושינוע של מזון יישמרו נקיים.

 .6ניקיון
 .1.1בעל העסק נוקט בכל האמצעים הנחוצים והסבירים ,בנסיבות העניין ,על
מנת למנוע מגע של מזון לבעלי חיים עם גורם זיהום וכן חדירה של גורם
מזהם למזון לבעלי חיים.
 .7אריזה
 .9.1באזור התפעול שבו מבוצעת האריזה ,יימצאו רק הכלים והחומרים
המיועדים לשמש במישרין לאריזת המזון.
 .9.4חומרי האריזה יאוחסנו במקום נפרד מאזור התפעול שבו מבוצעת
האריזה.
 .8אחסון
 .9.1אזורי אחסון של חומרי גלם או של מזון לבעלי חיים יסומנו בשלטים עליהם
ייכתב בבירור סוג המזון המאוחסן בהם .מה עם חומרי החיטוי?
 .9.4חומרי הגלם והמזון לבעלי חיים יאוחסנו ע"פ הוראות היצרן
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 .9מכירה
 .7.1לא ימכור אדם בעסק מזון לבעלי חיים אלא אם כן הוא מסומן בסימון
מאושר.
 .7.4מזון ארוז מראש ,שפג תוקפו ,אסור למכירה ובאחריות בעל העסק
להפרידו מאזור המכירה ולסמנו באופן סדיר כמזון פג תוקף .מזון כאמור
יוחזר למשווק ממנו נרכש.
 .7.1שיווק ,אחסון והצגה למכירה של מזון ארוז מראש ,ייעשה בתנאים הבאים:
באופן מסודר ,ובהתאם להוראות היצרן;
.7.1.1
במקום ובאופן שאינם מאפשרים זיהום מפני מכרסמים ,חרקים,
.7.1.4
ציפורים ,בעלי חיים אחרים ,או כל זיהום אחר;
באופן אשר יבטיח את בטיחותו ואיכותו;
.7.1.1
לפי העיקרון שהסחורה הנכנסת ראשונה משווקת ראשונה;
.7.1.2
מזון יאוחסן על גבי משטח מוגבה שמרחקו מהרצפה לא יפחת
.7.1.1
מ 11 -ס"מ;
מזון יוחזק בתנאי הטמפרטורה הנדרש על ידי היצרן.
.7.1.1

 .11הדברה
 .11.1באזור התפעול תתבצע הדברה בהתאם להוראות תקנות החומרים
המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) ,תשנ"ד.1772-
 .11.4ההדברה תבוצע על ידי מדביר כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים
(הדברת מזיקים) ,תשל"ה 1791-ובאמצעות תכשיר רשום.
 .11.1ההדברה תבוצע באופן המונע כל מגע בין החומרים והכלים המשמשים
להדברה לבין מזון לבעלי חיים ,או כל חומר המשמש בייצורו.
 .11כללי
 .11.1בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק ,העלול
להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון ,שלושה חודשים מראש
האישור.
נותן
הנחיות
לפי
ויפעל
לפחות,
 .12חובת אחזקת מידע ומסמכים
 11.1בעל העסק יתעד וישמור לתקופה של שנה אחת לפחות מיום עריכת
המסמכים או מיום קבלתם לבית העסק ,תיעוד מלא ושלם הכולל:
 .14.1.1פירוט חומרי גלם ו/או המזונות שהוכנסו לעסק ,מועד הכנסתם,
כמותם ,הרכבם ,מקורם וכל נתון אחר בקשר אליהם.
 .14.1.4פירוט מזונות שאוחסנו או שווקו ,מועד אריזתם ,וכמותם.
 .14.1.1מסמכים באשר לביצוע פעולות ניקיון ותחזוקת מתקנים.
 .14.1.2תיעוד מלא ושלם של תעודות משלוח של מוצרים ששווקו מבית
העסק ובהן מצוינים יעד השיווק ,מספר המוצרים ,כמותם ,מועד
השיווק ,אופן ההובלה ושם הנהג.

4

ת.ד 21 .בית דגן  ,05105טל 50-3272810 .פקס50-3272827 .

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים
 .13טפסים ופרוצדורות
 11.1תנאים מוקדמים

 11.1.1בקשה לאישור עסק לשיווק מזון לבעלי חיים (סעיף )1.1
 טופס זה ישמש לאשור העסק. על מנת לקבל את האישור יש לשלוח את הטופס למנהל האגףלפיקוח על מזון לבעלי חיים לכתובת המייל
. mispo@moag.gov.il
  11.1.4תכנית מבנה האתר (סעיף .)1.1טופס זה ישמש לאשור העסק ומבטיח כי מבנה העסק הינו ראוי
לשימוש לו הוא מיועד – אחסונו ,אריזתו ,הובלתו ומכירתו של
מזון לבעלי חיים
 על מנת לקבל את האישור יש לשלוח את הטופס (קישורלטופס) לאישור מנהל האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים
לכתובת המייל mispo@moag.gov.il

0

ת.ד 21 .בית דגן  ,05105טל 50-3272810 .פקס50-3272827 .

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים
נספח  - 1בקשה לאישור עסק לשיווק מזון לבעלי חיים לפי מפרט אחיד
לפריט  3.5ב' מזון לבעלי חיים – אחסונו ,אריזתו ,הובלתו ומכירתו
(סעיף )1.1

פרטי העסק
שם המבקש______________________:
מספר זהות/עוסק מורשה____________________:
תפקיד בחברה__________________:
שם העסק________________________________:
כתובת__________________________________:
מספר טלפון _______________________ מספר פקס
__________________________
מספר טלפון נייד _____________________ כתובת מייל
__________________________
חתימת המבקש____________________:
תאריך___________________:
שם פרטי ושם משפחה
מצורף בזה:
 היתר עסקה לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א-
1791

2

1



תוכנית מבנה של האתר



מפרטים של הציוד והכלים המשמשים לפעילות.



תיאור מפורט של סוג הפעילות/המוצרים וייעודם
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נספח  – 2תכנית מבנה אתר
(סעיף )1.1
 .1הוראות להכנת תכנית מבנה של האתר מפה מצבית המציגה את מיקום העסק ביחס
לדרכים ,בניינים סמוכים והסביבה.
 .4התכנית צריכה לציין:
 חדרים בעסק ,תוך ציון ייעודם ,שטחם ונפחם;
 מיקום ציוד האריזה והאחסון במתחם;
 זרימת המוצרים ,אנשי צוות וחומרים בכל מתחם;
 במידת הצורך ,את הטמפרטורה של כל האזורים/ציוד תחת בקרת טמפרטורה.
 .1תכנית המתחם צריכה להציג את מתקני האריזה והאחסון בעסק וכן תכלול ,למשל ,את
המאפיינים הבאים:
 קירות;
 דלתות;
 חלונות;
 מתקני רחיצת ידיים;
 מתקני פסולת
 .4תיאור מפורט של סוג הפעילות ,סוג המוצרים ויעודם;
 תיאור יכולת האריזה/אחסון ושיווק של המפעל (יש להציג את הנתונים ברמה
יומית/שבועית);
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