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    מזוןמזוןמזוןמזון    להכנתלהכנתלהכנתלהכנת    עסקעסקעסקעסק    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    למבקשיםלמבקשיםלמבקשיםלמבקשים    הדרכההדרכההדרכההדרכה    חוברתחוברתחוברתחוברת

 

    מ ב ו אמ ב ו אמ ב ו אמ ב ו א

 ולנוהלי עבודה לא תקינים עלולים  העסקליקויי תברואה הקשורים לבעיות תשתית מבנה

 .לקוחותה ולסכן את בריאות ולגרום לזיהום ולקלקול מזון הנמכר ב

או לחדור למזון ולהתפתח בו במהלך , גורמי הסיכון יכולים להימצא כבר בחומרי הגלם

 ,טפילים, וירוסים, חיידקים( להיות ממקור ביולוגי הם יכולים . הכנתו והובלתו, עיבודו, אחסונו

, שברי זכוכית (או פיזיקאלי /ו) ' חומרי ניקוי וכד, חומרי הדברה( או כימי /ו) ' עובשים וכד

 ).שבבי עץ וגופים זרים אחרים 

, שמש מדריך פשוט ויעילאמורה ל מיועדת לבעלי עסקים למתן שירותי הסעדה וזוחוברת 

  .העקרונות הבסיסיים לטיפול נכון במזון לסייע בהבנת באש

  .יישומם בעזורהתקנות והתקנים המחייבים אלא ל, ת באה במקום החוקיםאין החובר

 את תבטיח, מכינים שאתם במזון זיהומים למנוע תסייע שלהלן העקרונות על הקפדה

 לקידום תסייע ןחשוב פחות לא אך, המהירה התקלקלותו אם תמנע כןו איכותו את, תקינותו

  ).מהמכירות הרווחים הגדלת ( ושגשוגו עסקכם מוניטין
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 לפני עוד הזדהמו או/ו מזוהמים הינם לעסק המגיעים,  )אריזותיהם וכן (המזון מרכיבי מרבית

' וכד טפילים ,פטריות, עובשים, וירוסים, חיידקים כמו שונים גורמים י"ע לעסק שהגיעו

 .המזון של מהיר  לקלקול להביא או/ו לסועדים מחלות לגרום העלולים

 לדוגמה כך, אחר מזון בסוג כ"בד נמצאים שאינם אופייניים מזהמים יש מזון סוג לכל

 . ועוד השדה מן בירקות כולרה ויבריו, בבקר קולי אשכריכיה, בעופות סלמונלה

' וכד העובדים ידי, העבודה וכלי  םמשטחי, המזון נוזלי באמצעות - עקיף או ישיר מגע

 ,חיים דגים , בושלו שלא בשרו עוף ( מזוהםכ הנחשב ממזון המזהמים למעבר לגרום עלולים

 לדוגמא – ) 'וכד וציםרח ירקות ,בושלמ מזון ( נקיל הנחשב למזון) ' וכד השדה מן ירקות

 או/ו משטח אותו על נחתךה מוכן בקר לצלי תעבור מבושל לא גולמי בעוף שנמצאת סלמונלה

 מנת על. משני זיהום קוראים זה לתהליך – בעוף לטיפול ששימושו סכין אותה באמצעות

 .   לעייל כאמור בכלים הפרדה  על בעבודה להקפיד יש לשני מאחד םחיידקיה מעבר למנוע

 גורמי של הדדי מעבר קייםמת בו צולב זיהום קרוי ההפרדה נדרשת בגללוש נוסף תהליך

 בעוף שנמצאת המפורסמת הסלמונלה לדוגמה - וההיפך מזון של שני לסוג אחד מסוג זיהום

 עקב לעוף יעבור בבקר שנמצא הקולי חיידק ואילו מבושל הלא לבקר תעבור מבושל לא
 .כלים באותם שימוש או/ו חיתוך משטחי אותם על עבודה או במקרר משוטפת אחסנה

 

    וצולבוצולבוצולבוצולב    אואואואו    משנימשנימשנימשני    זיהוםזיהוםזיהוםזיהום    למניעתלמניעתלמניעתלמניעת    וסכיניםוסכיניםוסכיניםוסכינים    עבודהעבודהעבודהעבודה    במשטחיבמשטחיבמשטחיבמשטחי    הפרדההפרדההפרדההפרדה

 

 :להלן מפורטים במטבח העבודה בתהליכי להפרדה נוספות דוגמאות

 לא עוף וא בקר בשר בין הפרדה על לשמור יש, ההכנות בזמן וכן במקרר אחסון בזמן

 סלט הכנת שםל וחוטאו שנרחצו ירקותל וכן לסלטים ,מוכנים לתבשילים) גולמיים (מבושלים

 .                            שלהם המשני הזיהום את למנוע מ"ע וזאת חי



 למלוכלךלמלוכלךלמלוכלךלמלוכלך    רחוץרחוץרחוץרחוץ    ירקירקירקירק    ביןביןביןבין    הפרדההפרדההפרדההפרדה    

 לא לבשר (השונים המזון בסוגי לטיפול ישמשו ונפרדים ייעודיים וסכינים חיתוך משטחי

 כל עבור ייחודים וכלים חיתוך משטחי נדרשים ולירקות ים למאכלי, מבושל לא לעוף ,מבושל

 עבור שונים בצבעים וסכינים חיתוך משטחי לבחור מומלץ ההפרדה על להקל מ"ע). אחד

 .מזון סוג כל

 בו העבודה שולחן על רחוצים ופירות ירקות או מוכנים תבשילים עם סירים/מגשים להניח אין

 .יסודיים רחצה או בישול עבר שלא גולמי במזון מטפלים

 או שהם כך  קיבול כלי בתוך להניחם או לכסותם יש, במקרר דגים/עוף/בשר מפשירים כאשר

      .אחרים מזון מוצרי עם במגע יבואו לא נוזליהם

. . . . השוניםהשוניםהשוניםהשונים    המזוןהמזוןהמזוןהמזון    סוגיסוגיסוגיסוגי    ביןביןביןבין    בקירורבקירורבקירורבקירור    הפרדההפרדההפרדההפרדה    
    ובישולובישולובישולובישול    טיפולטיפולטיפולטיפול    עדייןעדייןעדייןעדיין    הדורשהדורשהדורשהדורש    גולמיגולמיגולמיגולמי    למזוןלמזוןלמזוןלמזון    מקרריםמקרריםמקרריםמקררים    בעסקבעסקבעסקבעסק    להחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק    ישישישיש

    . . . . לאכילהלאכילהלאכילהלאכילה    המוכןהמוכןהמוכןהמוכן    למזוןלמזוןלמזוןלמזון    ומקרריםומקרריםומקרריםומקררים
 ואריזותיהם קליפותיהם. (אחר מזון סוג לכל בסמוך לאחסנם אין מזוהמות שביצים מאחר

 ). בסלמונלה מזוהמות להיות עלולות

 יחדרו שלא מ"ע מכוסים או עטופים והתבשילים המזון מצרכי כל את, עת בכל לשמור יש

 .מהסביבה מזהמים אליהם

 לחלוטין ומופרדים בארון סגורים לשמור יש עבודה וכלי ניקוי חומרי ,הדברה חומרי

 בחומרי להשתמש אין. בסביבה חשוף מזון כשיש הדברה או ניקוי חומר לרסס אין. מהמזון

 אין. מזון עם לשימוש מאושרים הם אם אלא, )' וכד WD-40, גריז כמו ( לציוד וסיכה שימון

 על הזבובים חלקי פיזור למניעת העבודה משטחי מעל זבובים קטילת מכשירי לתלות

 .  המשטחים
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 של לטמפרטורה מתחת אל מזון מוצרי מקררים כאשר. מזון לשימור כשיטה משמש קירור

 החום שמידות וככל לאיטי הופך החיידקים התרבות קצב  )מקרר של. טמפ ( צ"מ 4

 18 של שבטמפרטורה עד ורדוי ורדי במזון החיידקים התרבות קצב גם כן לרדת ממשיכות

 במצב נמצאים אלא כלל מתרבים אינם החיידקים  )מקפיא של. טמפ ( לאפס מתחת צ"מ

 של הפעילות חוזרת,  צ"מ 0 מעל לעלות הטמפרטורות חוזרות כאשר". תרדמת "כעין של

 .מחדש להתרבות מתחילים והם החיידקים

 :במזון לטיפול הנוגעות חשובות מסקנות' מס להסיק ניתן ל"הנ מהעובדות

 65 –ל צ"מ 4 בין ותבטמפרטור, בחוץ, לקלקול רגישים מזון סוגי להשהות אסור -

 מחדירת כתוצאה הן ( המזון לזיהום מסייע וזה מאחר קצר זמן למשך אפילו, צ"מ

  ) .בו כבר הנמצאים המזהמים התפתחות עקב הן, מבחוץ מזהמים

 לבישול בניגוד ( התרבותם את איטהמ אלא חיידקים הורגת אינה במקרר שמירה -

 יכולים ופטריות עובשים, חיידקים של אחדים סוגיםש לדעת חשוב ). אותם הורג שכן

 .במקרר ולהתפתח להמשיך

, חלב דגים, עוף, בשר ( קירור היא שימורו שיטת אשר שמזון להבטיח מנת על -

 -ב עליו לשמור יש, אותו לאוכלים למחלות יגרום או/ו יתקלקל לא) ' וכד סלטים

 לבישולו ועד אחסנתו, הובלתו דרך, במפעל הייצור שמגמר א"ז –"  קירור שרשרת"

 .בהקפאה או בקירור הפסק ללא לשמרו יש צריכתו או

 לא מ"ע במקרר לעשות יש אחרים קפואים ומוצרים דגים/עופות/בשר הפשרת -

  - צ"מ 4 ( חיידקים התרבות המאפשרות לטמפרטורות אלו רגישים מזון מוצרי לחשוף

  )צ"מ 65

 ) קרח במי הקיבול כלי השריית באמצעות לדוגמה ( מבושל מזון של מהיר קירור -

  .במזון זיהומים התרבות למניעת היעילה הדרך היא למקרר הזריזה והכנסתו

 ךילתהשב להבטיח מ"ע לכן בו הקיים הזיהומי המצב את מנציחה מזון תהקפא ----

 יש לכן, במהירות התהליך את לבצע יש מזהמים התרבות תתרחש לא ההקפאה

 מוכנס והמזון  לאפס מתחת צ"מ 40 היא הטמפרטורה שבו, "פריזר שוק"ב להקפיא

 שבהעדר מכאן ברור. ההקפאה תהליך על המקלות ושטוחות קטנות באריזות אליו

 . בעסק מזון להקפיא ניתן לא ל"הנ התנאים

 !במקררבמקררבמקררבמקרר    לשמירהלשמירהלשמירהלשמירה    גרועהגרועהגרועהגרועה    דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה  
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 גורמי להריגת משמשים הם מזון להכנת שיטות להיותם מעבר' וכד צלייה אפייה, בישול

 .'וכד טפילים, עובשים, וירוסים, חיידקים כמו הביולוגיים המזון ומזהמי המחלות

 שהטמפרטורה ככל - אליהם נחשף שהמזון הזמן ומשך החום מדרגת מושפעת קטילתם

 טובה המחלות גורמי קטילת גם כן, יותר ארוך הבישול זמן ומשך יותר גבוהה בבישול

 .יותר

 ( יותר וגדול עבה שהמוצר ככל – הם גם משפיעים שמבשלים המזון מוצר של ועוביו גודלו

 ארוכים זמן פרקי או יותר גבוהות טמפרטורות ידרשו) ' וכד ברשת בקר צלי, שלם הודו חזה

 65 (הנדרשת לרמה הטמפרטורה תגיע המוצר בליבת שגם להבטיח מ"ע לבישול יותר

 . המחלות גורמי החיידקים מרבית להשמדת) לפחות צלסיוס מעלות

, "ו'קרפצ "כגון בחימום טיפול ללא המוגשים מזון שמוצרי להבין אפשר לעייל מהאמור

, סטייק כמו – קצר  הכנתם שמשך מוצרים או חיות מביצים מוס" טרטר "סטייק, "ה'סביצ"

 לגרום לא מ"ע וטריות איכות בשיא להיות חייבים,  "רייר "צלייה בדרגת צלי או המבורגר

 .    מחלה

 או מראה ). להלן טבלה ראה ( הנכונה לטמפרטורה להגיעו עד המזון את לבשל חשוב

 הנדרשת הטמפרטורה שדרגת כך על מצביעים בהכרח אינם המבושל הדג/העוף/הבשר צבע

 באמצעותו דקר חום מד בעסק להחזיק כדאי – המוצר ללב גם הגיעה הזיהום גורמי להריגת

 מגיעים לא בחימומו או המזון בהכנת כאשר. המוצר בלב הטמפרטורה את למדוד ניתן

 .לשרוד יוכלו שחיידקים היא המשמעות, הנכונה בטמפרטורה

 

    

 



 על לשמור להמשיך יש) ' וכד אפייה טיגון, צלייה, בישול ( בחום המזון הכנת תהליך סיום עם

 .                      לסועדים הגשתו עד לפחות צלסיוס מעלות 65 של בטמפרטורה – בחימום התבשיל

 

    לסועדיםלסועדיםלסועדיםלסועדים    להגשהלהגשהלהגשהלהגשה    עדעדעדעד )  )  )  ) לפחותלפחותלפחותלפחות    צצצצ""""ממממ    65656565 (  (  (  ( בחוםבחוםבחוםבחום    שמירהשמירהשמירהשמירה    הכרחיתהכרחיתהכרחיתהכרחית

 השריית באמצעות במהירות לקררו יש מיידית לצריכה משמש אינו החם והמזון במידה

 למקרר והכנסתם זורמים מים באמצעות או התוכן ערבוב כדי תוך קרח במי החמים הכלים

 .צלסיוס מעלות 0-4 של לטמפרטורה

המוחזקים ) 'מיכלי הפלסטיק לכו, הגסטרונומים (מיכלי האחסון של התבשיליםמודגש כי כל 

חייבים ) "מזון מוכן"במקרר  או" מזון בתהליך"במקרר (במקרר לשימוש מאוחר יותר 

ומסומנים במדבקה עם ) 'ילון נצמד או רדיד אלומיניום וכדני, במכסים (מכוסים היטבלהיות 

 .  הייצורתאריך

 מחדש להביאו לדאוג יש, מהמקרר שהוצא המבושל במזון להשתמש כשמחליטים

 .    דקות 7-10 למשך לרתיחה

    במקררבמקררבמקררבמקרר    המוחזקיםהמוחזקיםהמוחזקיםהמוחזקים    וסלטיםוסלטיםוסלטיםוסלטים    תבשיליםתבשיליםתבשיליםתבשילים 
    ....ייצורםייצורםייצורםייצורם    תאריךתאריךתאריךתאריך    עםעםעםעם    במדבקותבמדבקותבמדבקותבמדבקות    ומסומניםומסומניםומסומניםומסומנים    היטבהיטבהיטבהיטב    מכוסיםמכוסיםמכוסיםמכוסים    יהיויהיויהיויהיו
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 כלל הם קפדנית אישית והיגיינה ) וכלים ציוד, תקרה, קירות, רצפה ( העסק של יסודי ניקיון

 סדר. למזון שונים מסוגים מזהמים חדירת למניעת מסייעים והם המזון בתברואת ראשון

, עכברים מחילות ( מפגעים איתור על מקלים, ובמחסנים העבודה בחדרי, במטבח נאות

, וקים'ג, עכברים צואת ( שונים זיהום ומקורות) ' וכד וישנות פגומות אריזות, קרועות רשתות

 להישפך שיכולים אחרים ורעלים ניקיון חומרי, למזון לחדור העלולים זרים גופים, זבובים

 ).  ' וכד האוכל את ולזהם

 תכשיטיםתכשיטיםתכשיטיםתכשיטים    ללאללאללאללא, , , , נאותנאותנאותנאות    לבושלבושלבושלבוש ,  ,  ,  , אישיתאישיתאישיתאישית    היגיינההיגיינההיגיינההיגיינה

 

 

 הכרחית  עבודה ומשטחי חיתוך ולוחות מכשירים, כלים של יסודית ורחיצה ידיים רחיצת

 כמו. השדה מן וירקות ביצים,  )גולמיים ( מבושלים לא ודגים עוף, בשר עם מגע ואחרי לפני

 פינוי או בשירותים ביקור לאחר ובעיקר בעבודה הפסקה כל אחרי כנדרש ידיים לרחוץ יש כן

 .הזבל

 

    שפשופםשפשופםשפשופםשפשופם    יייי""""עעעע    תתבצעתתבצעתתבצעתתבצע    ידייםידייםידייםידיים    רחיצתרחיצתרחיצתרחיצת 
    שלשלשלשל    זמןזמןזמןזמן    למשךלמשךלמשךלמשך    חמיםחמיםחמיםחמים    ומיםומיםומיםומים    בסבוןבסבוןבסבוןבסבון
    ואחריואחריואחריואחרי    לפנילפנילפנילפני    שניותשניותשניותשניות    עשריםעשריםעשריםעשרים    לפחותלפחותלפחותלפחות
    הפסקההפסקההפסקההפסקה    אואואואו    גולמיגולמיגולמיגולמי    במזוןבמזוןבמזוןבמזון    טיפולטיפולטיפולטיפול

    להשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש    ישישישיש    לייבושםלייבושםלייבושםלייבושם. . . . מהעבודהמהעבודהמהעבודהמהעבודה
    ייבושייבושייבושייבוש    במכשירבמכשירבמכשירבמכשיר    אואואואו    ניירניירניירנייר    במגבתבמגבתבמגבתבמגבת
    !)!)!)!)בדבדבדבד    מגבותמגבותמגבותמגבות    לאלאלאלא ( ( ( (חשמליחשמליחשמליחשמלי

 



 

                     ,,,,חיתוךחיתוךחיתוךחיתוך    לוחותלוחותלוחותלוחות, , , , כליםכליםכליםכלים    שטיפתשטיפתשטיפתשטיפת
                                עםעםעםעם    במגעבמגעבמגעבמגע    הבאהבאהבאהבא    אחראחראחראחר    ציודציודציודציוד    וכלוכלוכלוכל
                                    השרייתםהשרייתםהשרייתםהשרייתם    יייי""""עעעע    תתבצעתתבצעתתבצעתתבצע    מזוןמזוןמזוןמזון

                                לפנילפנילפנילפני    חמיםחמיםחמיםחמים    סבוןסבוןסבוןסבון    במיבמיבמיבמי    ושפשופםושפשופםושפשופםושפשופם
                                    לעשותלעשותלעשותלעשות    איןאיןאיןאין ( ( ( (שימוששימוששימוששימוש    כלכלכלכל    ואחריואחריואחריואחרי
    ).                                ).                                ).                                ).                                פעמייםפעמייםפעמייםפעמיים        רברברברב    בברזליתבברזליתבברזליתבברזלית    שימוששימוששימוששימוש

 

 

 

    לפנילפנילפנילפני    חמיםחמיםחמיםחמים    סבוןסבוןסבוןסבון    במיבמיבמיבמי    רחיצתםרחיצתםרחיצתםרחיצתם    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    העבודההעבודההעבודההעבודה    משטחימשטחימשטחימשטחי    אתאתאתאת    לנקותלנקותלנקותלנקות    ישישישיש
    ....ניירניירניירנייר    במטליותבמטליותבמטליותבמטליות    ולנגבםולנגבםולנגבםולנגבם    סיומםסיומםסיומםסיומם    לאחרלאחרלאחרלאחר    ומיידומיידומיידומייד    מזוןמזוןמזוןמזון    הכנתהכנתהכנתהכנת    פעולותפעולותפעולותפעולות    תחילתתחילתתחילתתחילת

 

 

שמירה על 

הכללים תבטיח 
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ובטוח והרבה 

 לקוחות מרוצים
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