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 מטרת ההוראה .1

מטרת ההוראה להגדיר תהליך ביקורת הבשר ברשתות השיווק וברכבים, בטרם הכנסתו 

 לשיווק ובמשך תקופת שהותם במקררי הממכר.

 

 הגדרות .2

 מוצרי מזון מן החי. – בשר .2.1

ביקורת הבשר על כל רכב מוביל בשר, אחרי צאתו מהמפעל ובטרם  –בדיקת משנה  .2.2

 הוא מגיע לרשתות השיווק.

 

 הוראהתוכן ה .3

 בדיקת משנה:      

על עם כניסתו לשהם המחלקה הוטרינרית תערוך בדיקה לכל רכב מוביל בשר ומוצריו  .3.1

 פי הוראת בדיקת משנה.

 בדיקת רכב ההובלה כוללת את בדיקת הפרטים הבאים: .3.2

 טמפרטורת המקרר .3.2.1

 ניקיון המקרר .3.2.2

 אריזת מוצרי המזון בהתאם לנדרש. .3.2.3

 תוקף המוצר .3.2.3

יקה יקבל המוביל אישור על גבי תעודת המשלוח. העתק אם הרכב יימצא תקין בבד .3.3

 מתעודת המשלוח המאושרת יישאר בידי המחלקה הוטרינרית.

 אם הרכב לא יעמוד בבדיקה לא יורשה לשווק את הבשר. .3.3.1

 בדיקות משנה יבוצעו ע"י הרופאה הוטרינרית בשעות פעילותה . .3.3

נותו לבצע במקרים בהם רכב ההובלה מגיע והרופאה אינה עובדת, יש להפ .3.3.1

 בדיקת משנה בישוב מוסכם.

חובת הרופאה הוטרינרית להודיע  מבעוד מועד לספקים ולרשתות המזון  .3.3.2

 על זמני עבודתה ועל הזמנים בהם אינה נמצאת בישוב. בכתב,

 בדיקת המשנה כוללת: .3.3
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 בדיקת בשר במשאית. .3.3.1

 בדיקת טמפרטורת הבשר במשאית ונקיון המשאית. .3.3.2

 ואישורה בחותמת ע"י הרופאה הוטרינרית.השארת תעודת משלוח ע"י הספק  .3.3.3

( מידי 1סטטיסטי )מסמך ישים נתונים על בדיקות המשנה יועברו במסגרת הדיווח ה .3.3

 ושנה למנהלת האגף והמועצה, תוך פירוט כמות משאיות וכמות בשר לחלוקה. חודש

 :ביקורת בשר ברשתות השיווק

 אחת לרבעון תתבצע בדיקה ברשתות השיווק. .3.3

 בדיקת רשתות השיווק כוללת את בדיקת הפרטים הבאים: .3.3

 תוקף הבשר .3.3.1

 תקינות האריזות .3.3.2

 פרטי היצרן ורשיון משרד הבריאות. .3.3.3

אישור על הביקורת יינתן בכתב. במידה ויש פעולות תיקון, ישלח מכתב שבו יפורט מה  .3.3

 דורש תיקון, בציון מועד לתיקון. 

ותיהן. ביקורת חוזרת )במידת לקה הוטרינרית תבצע מעקב על הבדיקות ותוצאחהמ .3.13

 שבועות.  3הצורך( תתבצע תוך 

 

 אחריות ביצוע .3

 ירופא וטרינר רשות .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 דיווח סטטיסטי – 1מסמך ישים  .3.1

 

 נספחים .3

 א.מ.ל. .3.1
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 תפוצה .3

 אש המועצה המקומיתר .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 וטרינר רופא  .3.3
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