
 אגף איכות הסביבה      

 8עדכון מס': 5.4.4.2   מס' ההוראה: קה וטרינרית בעסקיםבדי  שם הוראה:

   5מתוך: 1דף מס':    25.5.11 תאריך עדכון: 20.12.10 תאריך הוראה קודם:

 

  doc.בדיקה וטרינרית בעסקים 5.4.4.2

 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה להגדיר תהליך בדיקות וטרינריות בעסקים בישוב שהם.

 

 הגדרות .2

בדיקת כל סוגי המזון והתייחסות להיבטים הבאים: בחינת תאריך  –בדיקה וטרינרית  .2.1

 פג תוקף; ; הופעה נאותה של המוכרים במעדניות; ניקיון הקופות וכו'.

 

 תוכן ההוראה .3

 ך בדיקות שגרתיות בבתי עסק לממכר מזון מן החיערותהרופא הוטרינר הרשותי  .3.1

 ומכירת בעלי חיים.

 – 5.4.3.5הבדיקות תיערכנה על גבי טופס ביקורת כמפורט בהוראת עבודה מספר  .3.2

 בדיקות תברואתיות.

המזון, מעדניות וחנויות לממכר מזון  בכל רשתות פעמים בשנה 4 נהיערכתהבדיקות  .3.3

 .כנית עבודה שנתיתבכפוף לתוומכירת בעלי חיים  מן החי

 חנויות לממכר בעלי חיים מדם חם תיבדקנה פעמיים בשנה. .3.3

הבדיקות תרשמנה בטופס ביקורת  .יתהוטרינר ההבדיקות תיערכנה על ידי הרופא .3.3

 (.1בעסקים )נספח 

תוציא מכתב לבעל העסק בו מופיעים הרופאה הוטרינרית אם ימצא ליקוי בבית עסק,  .3.3

העתק מהדוח יועבר ליחידה  יתן לו לשם תיקונם.הליקויים שנמצאו ומשך הזמן שנ

  לרישוי עסקים, תברואן המועצה ומנהלת האגף.

כמו כן, בעל העסק יתבקש להעביר דיווח בכתב לידי המחלקה הוטרינרית מיד  .3.3.1

לעקוב אחר משוב הרופאה הוטרינרית עם השלמת תיקון הליקויים. באחריות 

 מצד בעל העסק.

סיום תקופת הזמן קה חוזרת באופן אוטומטי לאחר וטרינרית תבצע בדירופאה הה .3.3

 לביצוע תיקון הליקויים אם היו כאלה.שהוגדרה 

 (. 2לכל בתי העסק יופנה מכתב המסביר את מהות התהליך וחשיבותו )נספח  .3.3

 

 



 אגף איכות הסביבה      
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   5מתוך: 2דף מס':    25.5.11 תאריך עדכון: 20.12.10 תאריך הוראה קודם:

 

  doc.בדיקה וטרינרית בעסקים 5.4.4.2

 אחריות ביצוע .3

 רשותיוטרינר רופא  .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל .3.1

 

 נספחים .3

 ביקורת בעסקיםטופס  – 1נספח                   6.1      

 בתי העסק בעיר מכתב המופנה לכל – 2 נספח                 6.2       

 

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 מנהל אגף איכות הסביבה .3.3

 וטרינר רשותי רופא .3.3

 רישוי עסקים .3.3

 מפקח/תברואן .3.3

 

 וטרינררופא תפקיד:  כותב ההוראה:    

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  וייס נניתחמאשר ההוראה:  

 

    

  

  

  



 אגף איכות הסביבה      

 8עדכון מס': 5.4.4.2   מס' ההוראה: קה וטרינרית בעסקיםבדי  שם הוראה:

   5מתוך: 3דף מס':    25.5.11 תאריך עדכון: 20.12.10 תאריך הוראה קודם:

 

  doc.בדיקה וטרינרית בעסקים 5.4.4.2

 :  טופס ביקורת עסקים                                               1נספח 

 שם המבצע: ד"ר רמיט לרמן                                                       

 תפקיד המבצע: רופאה וטרינרית רשותית                                                                        

 תאריך: ___________________                                                                  

 שם העסק:_________

 כתובת העסק:____________

 טלפון:______________

                                                 

 הערות לא תקין תקין הנושא מס"ד

 נקיון כללי  .1

 

   

 נקיון מתקנים .2

 

   

 כמות בשר טחון .3

 

   

 כמות בשר פג תוקף .4

 

   

 טמפרטורה מזון הגשה .5

 

   

 נקיון עובדים . 6

 

   

 מצבי מזון מוצג למכירה .7

 

   

 

 

 הערות כלליות

 

 

 

                                                                                                                    

 ד"ר רמיט לרמן                                                                                                               

 רופאה וטרינרית רשותית                                                                                                      

 מועצה מקומית שהם                                                                                                         



 אגף איכות הסביבה      

 8עדכון מס': 5.4.4.2   מס' ההוראה: קה וטרינרית בעסקיםבדי  שם הוראה:

   5מתוך: 4דף מס':    25.5.11 תאריך עדכון: 20.12.10 תאריך הוראה קודם:

 

  doc.בדיקה וטרינרית בעסקים 5.4.4.2

 : מכתב המופנה לכל בתי העסק בשוהם2נספח 

 אל:
 מאיר אנצ'ו-מגה בעיר

 רמי דבי –מרכז  שופרסל
 עידן אלטרוביץ –שופרסל תרשיש 

 אלון רחמים–אלדורדו 
 יוסי ורחל קראוס –מטבח של רחל 

 מיאה פורבשטיין –אצה 
 ארז פייר –ארומה 

 מנהל הסניף דרור –"מקדונלדס" 
 

 מנהל נכבד,
 

  בדיקות משנההנדון:  
 

ברת בדיקת משנה אבקש להזכירך שחובתך לוודא שכל משאית, הנושאת מזון מן החי, עו .1
 כחוק. אין לקבל סחורה שלא עברה בדיקת משנה.

 בדיקות המשנה בשוהם מתבצעות:

 14:00 – 11:30 –ימי א',ג' 

 16:00 – 09:00  –יום ב'    

 .12:00 – 09:00  –יום ד'    

במקרים חריגים בלבד שהספק אינו יכול להגיע בשעות האלה, יש אפשרות לבצען במחלקה 

 . יש להעביר תעודת משלוח חתומה 08-9279934בטלפון  הוטרינרית בלוד

 ע"י עיריית לוד למחלקה הוטרינרית בשוהם.

 לפרטים נוספים יש להתקשר:

 03-9731236 –משרד וטרינריה שוהם 

 052-4280127                   –ד"ר רמיט 
גדך הליך בשר/עופות ונלווים שימצאו בעסקך ללא בדיקת משנה כחוק, יושמד כליל ותפתח נ .2

 משפטי .

 הודעה נוספת לא תישלח !
 

 בכבוד רב,     
 

 ד"ר רמיט לרמן          
 רופאה וטרינרית רשותית    
 מ.מ. שוהם             


