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 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה היא לקבוע שיטה לביצוע בדיקות וביקורות תקופתיות בעסקים. 

 

 הגדרות .2

לשם ביצוע  עפ"י תוכנית עבודה, בדיקה מקיפה של המועצה  -בדיקה תקופתית  .2.1

 ביקורת על מגוון רחב, של היבטים ובכלל זה:

 בחינת מידת ההלימה שבין הנחיות משרד הבריאות –בדיקה תברואתית  .2.1.1

למצבו התברואתי של עסק, כמחויב בחוק רישוי עסקים עבור כל עסק 

 המחייב רישוי.

בדיקת התאמת העסק לתנאי רישוי עסקים כמפורט בחוק רישוי עסקים  .2.1.2

 (.2 ( ובתקנות רישוי עסקים )מסמך ישים1)מסמך ישים 

 

 תוכן ההוראה .3

ת בעסקים, בדיקות ביקורת תקופתיו ויבצע הרופאה הוטרינרית / תברואן המועצה  .3.1

 :לבדיקות הקבועות המבוצעות באחריות משרדי הממשלה השוניםבנוסף 

עסק  שפעילותו קשורה להכנתו/מכירתו/יבוא מזון מן החי ייבדק ע"י הרופאה  .3.1.1

 .פעמים בשנה 4 הוטרינרית

 לפחות פעמייםייבדק  –עסק שפעילותו קשורה להכנת/מכירת/יבוא מזון  .3.1.2

 .ע"י תברואן  המועצה בשנה

 .ע"י התברואן בשנהפעם לפחות ייבדק  –אינה קשורה במזון  ילותועסק שפע .3.1.3

בהתאם לתוכנית העבודה שנתית  יבדקו מעונות היוםילדים ו גניבתי ספר,  .3.1.3

  .)ראה להלן(

 (.3מסמך ישים בראשית כל שנה ) תוכןתוכנית ביקורת  .3.2

הביקורת תעשה ללא תיאום מראש עם בעל העסק הנבדק. להלן השלבים לעריכת  .3.3

 רת:הביקו

לקרוא את מכלול הדרישות  המבצע את הבדיקה התברואןבאחריות  .3.3.1

המצוינות בתיק, ובכלל זה דרישות ייחודיות שהציבה המועצה המקומית 

 שיון העסק.יכתנאי לקבלת ר

 .ח"יפיק דוהגורם הבודק  .3.3.2
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בדואר ו/או לבעל העסק  שלחהעתק אחד מדו"ח הליקויים י .3.3.2.1

יק העסק והעתק שלישי , העתק שני יועבר לתיוק בתבמסירה אישית

 התברואן.המפקח/יוותר בידי 

במידה והעסק הנבדק קשור להכנת/מכירת/יבוא מזון, העתק  .3.3.2.2

 ה הוטרינרית.מחלקנוסף של הדו"ח יועבר ל

במידה ונמצא כי בעל העסק הפר תנאי רשיון מסוים, ישלח לו מכתב, חתום  .3.3.3

התנאי בתוך , בדבר הפרת התנאי ומחויבותו להשלים את רשות הרישויעל ידי 

יום מיום קבלת המכתב. במכתב גם יצוין שאם לא יפעל למילוי התנאי,  7 -כ

 המועצה תפתח בהליכים לשלילת רשיון העסק.

 ם, תבוצע ביקורת נוספת בעסק על ידי התברואן.וי 7 וךת .3.3.3

ת מועדי ביצוע הביקורת החוזרת, יעודכנו וייטמעו בתוכני .3.3.3.1

 הביקורות השנתית, ויהיו לחלק מתוכנית העבודה השוטפת.

)מסמך לוטרינרית הרשותית   סטטיסטיתברואן דו"ח סיכום ה, יעביר רבעוןכל בסוף  .3.3

ועיקרי הממצאים  הרבעוןדו"ח הכולל פירוט של כל העסקים שנבדקו במהלך  (4ישים 

 שהתגלו בבדיקה. 

 .היחידה לרישוי עסקיםהסביבה,  אגף איכות תמנהל ופץ לגורמים הבאים:הדו"ח י .3.3

 

 אחריות ביצוע .3

 רופאה וטרינרית רשותית  .3.1

 תברואן המועצה  .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 חוק רישוי עסקים - 1מסמך ישים  .3.1

 םתקנות רישוי עסקי - 2מסמך ישים  .3.2

 שנתית תותוכנית ביקור - 3מסמך ישים  .3.3

 סטטיסטיח סיכום דו" – 4מסמך ישים  .3.3
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 נספחים .6

 א.מ.ל .6.1

 

 תפוצה .7

 עצה המקומיתראש המו .7.1

 סגני ראש המועצה .7.2

 מנכ"ל המועצה .7.3

 אגף איכות הסביבה תמנהל .7.3

 פקח האגף לאיכות הסביבה .7.3

 היחידה לרישוי עסקים .7.6

 וטרינרית המועצה .7.7

 קובץ הוראות עבודה .7.7
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