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 א' באדר, התש"פ

 2020פברואר  26
  139286420וטרינריה  

 )במענה נא לציין את מספרנו(
                                               אל מפעל /בית קירור

                                         
 הערכות מעבר להסדר הפיקוח הוטרינרי הנדון:

 
 שלום רב,

 
 כל מפעל יהא רשאי להוציא תעודת משלוח רק בתנאים שלהלן :  1.3.2020-החל מה

  משרד המפעל רשום במערכת הממוחשבת במשרד הבריאות וקיבל מספר אישור רישום במאגר
 "(. 9999P)לדוגמא " הבריאות

 קיבל הרשאה עבור כל תעודת משלוח. המפעל שידר באופן מקוון את פרטי תעודות המשלוח ו
 אשר יופיע ליד כל תעודת משלוח ב"קוד מטעם משרד הבריאות"ההרשאה תבוא לידי ביטוי 

 .)ראה מטה סוגי הקודים השונים( 
טרם מתן הרשאה כאמור, המערכת הממוחשבת במשרד הבריאות תוודא את התקיימות התנאים 

 הבאים: 
o יישום תכנית בטיחות מזון )ראה פירוט אופציות  המפעל עומד בדרישות החקיקה לעניין

 לעניין זה בהמשך(; 
o  ;שולמה אגרה מפעלית 
o  ;הרכב המופיע בתעודת המשלוח הוא רכב מאושר 
o ;לא נרשמה הגבלה כלשהי בנוגע למפעל מהרופא הווטרינר במפעל 
o  לא נרשמה הגבלה כלשהי בנוגע לנקודת הקצה הרשומה בתעודה מהרופא הווטרינר

 בדרכי השיווק.המפקח 
 

 לקוד מטעם משרד הבריאות  1אופציה 

  מפעלים אשר משרד הבריאות אישר כי מיושמת בהם תכנית בטיחות מזון, נרשמו
במערכת הממוחשבת כאמור וכן עומדים בתנאים שפורטו לעיל יוכלו לשווק 

 לנקודות השיווק כפי שפורטו באופן מקוון.

 ילתו באות אלו יקבלו "קוד מטעם משרד הבריאות" שתחH :לדוגמא .
H123456789. 

 
 לקוד מטעם משרד הבריאות  2אופציה 

  כחלק מתקופת ההסתגלות, מפעל אשר משרד הבריאות טרם אישר כי מיושמת בו
תכנית בטיחות מזון, אך מתקיימים בו יתר התנאים האמורים לעיל, יקבל "קוד 

 ר בדיקה טרםמטעם משרד הבריאות" ועל תעודת המשלוח יצוין כי עליו לעבו
 הגעתו לדרכי השיווק. 

  אלו יקבלו "קוד מטעם משרד הבריאות" שתחילתו באותיותHB :לדוגמא .
HB123456789. 

  עד לקבלת אישור ממשרד הבריאות כי מיושמת תכנית בטיחות מזון או עד יום
לפי המוקדם, יידרשו מפעלים אלה לשלוח כל רכב המכיל משלוחי בשר,  – 1.6.2020
 .נקודות בדיקה בפיזור ארצי  6 -לאחת מ

. על תעודות  'הראה בנספח מיקומי הנקודות ושעות הפעילות של כל נקודה לעניין 
 המשלוח להיחתם ע"י רופא ווטרינר באחת מן הנקודות.   

  מפעלים אלו יידרשו לגבש תכנית בטיחות מזון כתובה, אשר תוצג למשרד הבריאות
 .15.4.2020-עד לתאריך     ה
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 לקוד מטעם משרד הבריאות  3ה אופצי

  מפעלים בפיקוח משרד החקלאות, אשר נרשמו למערכת הממוחשבת כאמור
העומדים בדרישות משרד החקלאות , הרכב המופיע בתעודת המשלוח הוא רכב  

מאושר ולא נרשמה הגבלה כלשהי בנוגע לנקודת הקצה יוכלו לשדר משלוחים 
 . תלנקודות השיווק, בצירוף תעודה ווטרינרי

  אלו יקבלו "קוד מטעם משרד הבריאות" שתחילתו באותA . :לדוגמא
A123456789 . 

 
 

 נבקשכם: כמו כן
סייל"( כי עליהם להיות רשומים במערכת -ליידע את " המשווקים מרכב הובלה" ) "וואן .1

 הממוחשבת של משרד הבריאות ולקבל קוד אישור משרד הבריאות לדיווח משלוחים.
ח למשרד הבריאות את כל תעודות המשלוח שבכוונתם לשווק בכל סבב כמו כן, עליהם לדוו

 וסבב כדי לקבל קוד אישור משרד הבריאות עבור כל תעודת משלוח. 
 באחריות  ה"וואן סייל" להחזיר למפעל/בית קירור  עוד באותו היום את הנותר מאותו סבב. 

כי  ,יהם הנכם משווקיםליידע את נקודות הקצה )ראה מצ"ב הודעה חשובה למשווקים(  אל .2
 עליהם לקבל תעודות משלוח באחת מהאופציות שתוארו לעיל.  1.3.2020-החל מתאריך ה

 
 מצ"ב: לנוחיותכם

 הודעה למשווקים אותה יש להפיץ בין לקוחותיכם-נספח א' -
 דוגמאות להודעות מיילים החוזרים ממשרד הבריאות בגין דיווחי משלוחים. -ד' -נספחים ב' -
 יקומי תחנות הבדיקה ושעות הפעילות של כל נקודהמ –נספח ה'  -

 
 

 ,בברכה                                    
                                          

 ד"ר יוני ינון                                  
 מנהל היחידה הווטרינרית                      

 ות מזון ארצישיר                            
 משרד הבריאות                              

 העתקים:
 פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות

 אינג' אלי גורדון, מנהל שירות המזון הארצי
 ד"ר אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות

 ור ומזון(סגנית בכירה )בריאות הציב עו"ד-גב' שרון גוטמן
 ד"ר תניב רופא, מנכלית התאגיד לפיקוח ווטרינרי

 ד"ר סרחיו דולב, מנהל המחלקה למוצרים מן החי, שירותים ווטרינריים, משרד החקלאות
 ד"ר שלי עינב, רופא ווטרינר, יחי' ווטרינרית, משרד הבריאות

 ד"ר מנשה סופר, רופא ווטרינר, יחי' ווטרינרית, משרד הבריאות
 רוזנבלום, רופאה ווטרינרית, יחי' ווטרינרית, משרד הבריאות ד"ר עתליה

 מרכז שלטון מקומימנהלת המחלקה הווטרינרית, גב' עינת פלינט, 
 מר אבי שרפי, מערכות מחשוב, שירות מזון ארצי

 
 



 

 שירות המזון הארצי
 משרד הבריאות

 61203תל אביב  20301ת.ד. 
Call.habriut@moh.health.gov.i 

 02-5655969 פקס:  5400*  טל:
 

Food Control Services 
Ministry of Health 
P.O.B 20301 Tel-Aviv 61203 
Call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel *5400 Fax: 02-5655969 

 

 נספח א'
 

 :אל
 אטליזים, מרכולים, בתי אוכל  –בתי עסק )משווקים(

_________________ 
 ( ברשויות המקומיותעלים /בתי קירור ובאמצעות מחלקות וטרינריות *)הפצה באמצעות מפ

 
 

 שלום רב,
 הודעה חשובה

 
 בהתאם להודעת משרד הבריאות:

 
לחוק הגנה על בריאות הציבור  223תסתיים תקופת המעבר שהוגדרה בסעיף  2020למרץ  1-החל מתאריך ה
 החוק(. –)להלן  2015 –)מזון(, התשע"ו 

 
 

אין להכניס לעסק המזון שבבעלותך מוצרי בשר בהמות, עופות ודגים שאינם  1.3.2020-החל מתאריך ה
 מלווים בתעודת משלוח אלא באחת מן האופציות הבאות: 

 
 דוגמא  

          P9999אישור משרה"ב מס' תעודת משלוח עליה מצוין "קוד מטעם משרד הבריאות" 1אופציה 
 1234                 תעודת משלוח מס'

 123456789H    קוד משרה"ב מס'

תעודת משלוח עליה מצוין "קוד מטעם משרד הבריאות" ובנוסף,    2אופציה 
מצוין עליה כי יש להחתימה על ידי רופא וטרינר טרם הגעתה 

 לנקודת הקצה ונחתמה כאמור. 
 

 P9999          מס' אישור משרה"ב
 1234                 תעודת משלוח מס'
 HB12345678   קוד משרה"ב מס'

 
"יש להחתים תעודה זו ע"י רופא 

 וטרינר בתחנת בדיקה"
תעודת משלוח עליה מצוין "קוד מטעם משרד הבריאות" ובנוסף,  3אופציה 

מצוין עליה כי יש לצרף לה תעודה ווטרינרית חתומה בידי רופא 
 ווטרינר  ומצורפת תעודה כאמור.

 

 P9999         מס' אישור משרה"ב
         1234                תעודת משלוח מס'

 A12345678      קוד משרה"ב מס'
 

"יש לצרף לתעודה זו תעודה 
 וטרינרית"
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  אישור תעודות משלוח למפעל באחריות משרד הבריאותדוגמא ל –' בנספח 
 

 שלום רב 
  123456789מפעל ישראל ישראלי ח.פ 

 .  11:26, שעה 19/02/2020לתאריך  להלן רשימת תעודות המשלוח

 ת.משלוח
שם נקודת 

 שיווק
כתובת 

 ועיר
 מס. רכב תאריך ח.פ

שם 
 נהג

אישור 
 שיווק

קוד אישור משרד 
 הבריאות

 H7258366 כן 1נהג 8545152 19/02/2020 321456789 1רחוב 1ישראל 269139474

 H2890086 ןכ 1נהג 8545152 19/02/2020 543678987 1רחוב 2ישראל 269139491

 H5329990 כן 1נהג 8545152 19/02/2020 654765876 1רחוב 3ישראל 2691394129

 4ישראל 2691481210
 1רחוב

 2נהג 8546153 19/02/2020 654876987
אין 

  אישור

 H6119247 כן 2נהג 8546153 19/02/2020 432567765 1רחוב 5ישראל 2691481241

 
ת משלוח למפעל באחריות משרד הבריאות שנדרשים להגיע לבדיקה תעודו אישורדוגמא ל – -' 1נספח א

 בנקודת הבדיקה

  שלום רב
  123456789מפעל ישראל ישראלי ח.פ 

 שחייבות להיבדק בנקודת הבדיקה 11:26, שעה 19/02/2020להלן רשימת תעודות המשלוח לתאריך 
 .ע"י רופא וטרינר בתחנת בדיקהולקבל חותמת 

שם נקודת  ת.משלוח
 וקשיו

כתובת 
 ועיר

 מס. רכב תאריך ח.פ
שם 
 נהג

אישור 
 שיווק

קוד אישור משרד 
 הבריאות

 HB7258366 כן 1נהג 8545152 19/02/2020 321456789 1רחוב 1ישראל 269139474

 HB2890086 כן 1נהג 8545152 19/02/2020 543678987 1רחוב 2ישראל 269139491

 HB5329990 כן 1נהג 8545152 19/02/2020 654765876 1רחוב 3ישראל 2691394129

 4ישראל 2691481210
 1רחוב

 2נהג 8546153 19/02/2020 654876987
אין 

  אישור

 HB6119247 כן 2נהג 8546153 19/02/2020 432567765 1רחוב 5ישראל 2691481241
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 דוגמת מייל לרכבים שאינם מורשים לצאת את שטח המפעל לשיווק –' גנספח 

 
 שלום רב 

  p9999מספר משרד הבריאות  123456789מפעל ח.פ  -פעל ישראל ישראלי  בע"מ מ
 להלן רשימת הרכבים שאינם מורשים להעביר מזון וטרינרי לנקודות השיווק . 

 טל. נהג שם נהג מס.רכב תאריך ח.פ שם הספק
אישור 
 משלוח

ישראל ישראלי 
 בע"מ

 לא 052-9999999 ישראלי 123-12-456 19/02/2020 123456789

 

 

 
 דוגמת מייל לרכבים שנדרשים להגיע לנקודת בדיקה – 1'גנספח 

 
 שלום רב 

  p9999מספר משרד הבריאות  123456789מפעל ח.פ  -מפעל ישראל ישראלי  בע"מ 
 להלן רשימת הרכבים שנדרשים להיבדק בנקודת הבדיקה. 

 טל. נהג שם נהג מס.רכב תאריך ח.פ שם הספק
אישור 
 משלוח

שראלי ישראל י
 בע"מ

 052-9999999 ישראלי 123-12-456 19/02/2020 123456789

"יש 
להגיע  
לתחנת 
 בדיקה"
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 תעודות משלוח למפעל באחריות משרד החקלאותאישור דוגמא ל – –' דנספח 
 
 

 שלום רב 
  514348622מפעל י.ע יוסף שיווק בע"מ ח.פ 

 .  11:26, שעה 19/02/2020להלן רשימת תעודות המשלוח לתאריך 

 ת.משלוח
שם נקודת 

 שיווק
כתובת 

 ועיר
 מס. רכב תאריך ח.פ

שם 
 נהג

 אישור שיווק
קוד אישור 

משרד 
 הבריאות

 1ישראל 21663
החלוץ 

10 
 ירושלים

 יוסי 123-32-455 19/02/2020 12343256
 כן

"חייב תעודה 
 וטרינרית"

A4850851 

 2ישראל  21664
עמק 

 רפאים

12343256 
19/02/2020 

123-32-456 
 יוסי

 כן
"חייב תעודה 

 וטרינרית"
A2963749 

 3ישראל  21665
דרך בית 

 לחם
 לא מאושר יוסי 123-32-457 19/02/2020 12343256

 

 4ישראל  21666
דרך בית 

 לחם

12343256 
19/02/2020 

123-32-458 
 יוסי

 כן
"חייב תעודה 

 וטרינרית"
A6756445 
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 יקומי תחנות הבדיקה ושעות הפעילות מ –' הנספח 
 

 
 

 תחנות 
 

 ימים ושעות

 06:00-13:00ה'  -א' חיפה 
 פתח תקווה  6:00-9:00       -ו'

 ראשל"צ
 באר טוביה

 ירושלים 
 06:00-10:30ה'  -א'  חצור

 6:30-9:00       -ו'
 
 
 

 


