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U טרי/שיווק ומכירה  של בשר בקר טחון מצונן, הובלה , אחסון , תנאים לייצור 

 17.1.12עידכון 
 

U הגדרות 
 
 המקרר בו יאוחסן הבשר הטחון המצונן לפני שיווקו ובו  – #חדר קירור  התוצרת המוגמרת#

 .הריקים" תרמובוקסים"העמסת ה תתבצע                                                                
 
 מרגע , יאוחסן הבשר הטחון המצונן) ובו בלבד(המקרר בו  – #חדר קירור ייעודי במרכז ההפצה#
 .הגעתו למרכז ההפצה ועד להובלתו לנקודת המכירה                                                                
 
   , יוצג למכירה הבשר הטחון המצונן בנפרד) ובו בלבד(המקרר בו  – #מקרר ייעודי בנקודת מכירה#

 .ועד למכירתו" התרמובוקסים"פריקתו מ מרגע                                                       
 מרגע פריקתו , בו יאוחסן בשר טחון מצונן) ובו בלבד(המקרר     -#ת קצהדמקרר אחסון בנקו#

 .מהתרמו בוקסים ועד לשימוש בו     
 
 . 1188כהגדרתה בתקן  – #אטמוספירת אריזה מוסגלת#
 
 מחומר ועובי דפנות המאפשרים , בעל תכונות דומות לצידנית - קיבול כלי -#תרמובוקס#

 .צ במשך כל זמן ההובלה ואחסון הביניים"מע 0-2 שמירת טמפרטורה  של מזון ב-                          
 
 .  1188מהמינים המפורטים בתקן  – #בשר טחון מצונן#
 
 וק של המפעל המייצר את הבשר בית קירור בעל רשיון עסק ורשיון יצרן כח – #מרכז הפצה#

 . אשר מהווה חלק בלתי נפרד משרשרת  שיווק מוצריו, הטחון המצונן                              
 
#GMP  מורחב#-  GMP   אשר מערכת האיכות והבטיחות שלו כוללת הסמכה)ISO  +HACCP ( 

 האחסון והמכירה של בשר טחון , ההובלה ,עבור כל נקודה בתהליך הייצור                               
 ). עצמאיים/גם אם ישתמש המפעל בשירותי הובלה ומכירה חיצוניים(מצונן                                

 
 
 

Uכללי 
 
 .בתוקף" מורחב  "GMPרשיון יצרן לבשר טחון מצונן יינתן רק למפעל בעל היתר. 1
, ההובלה, יצרן לבשר טחון מצונן תוגש בנפרד ותכלול את תזרים הייצור הבקשה לקבלת רשיון. 2

או  י ההפצה ונקודות המכירה/האחסון והמכירה של התוצרת המוגמרת כולל מיפוי של מרכז
 .אשר נכללו במערכת האיכות והבטיחות* נקודת הקצה
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לה ואחסון במרכזי הפצה הוב, יותנה לייצור/רשיון יצרן לבשר טחון מצונן יינתן בנפרד ויוגבל. 3
כמפורט בתנאים אלה כולל העסקה של רופא וטרינר מוכר על ידי , ומכירה בנקודות המכירה

 .מרכז ההפצה ובנקודת המכירה, ב במפעל "משרה
 לרשיון היצרן תצורף רשימת מרכזי ההפצה ונקודות המכירה אשר היצרן הכיר בהם ) א. (4

  תמנפיק(ללשכת הבריאות המחוזית באחריות היצרן להודיע . כעומדים בדרישות תנאים אלה     
 שבתחום שיפוטם נמצאת נקודת  רשותיהרופא הוטרינר הוללשכת הבריאות ו) רשיון היצרן      
 . על כל כוונה לשינוי ברשימה זו)   המכירה       

 
הרופא הוטרינר ,מהנדס בריאות הסביבה המחוזי , רשאי מהנדס שירות המזון המחוזי) ב(     

 או הרופא הוטרינר    המחוזי 
 להשהות את מכירת הבשר הטחון המצונן בנקודת מכירה  במידה )  בתחום שיפוטם( רשותיה      
 ואינה עומדת בתנאים אלה עד לאחר תיקון הליקויים ולדווח על כך למהנדס המחוזי למזון       
 ).רשיון היצרןמנפיק  (      

    
ות המכירה אשר יעסיקו /י ההפצה ולנקודת/למרכז, רשיון היצרן לבשר טחון מצונן יוגבל למפעל. 5

ב את שמות הרופאים "המפעל יעביר למשרה. ב"י משרה"רופאים וטרינרים המוכרים ע
 .לצורך הכרתם, הוטרינרים מראש

 .ף לעמידה בכל דיןהרשיון יינתן לתקופה של שנה אחת ויהיה בתוקף בכפו. 6
 . הרשיון יתבטל מאליו עם סיום מועדו. 7
ב רשאי לבטל רשיון זה לאלתר במידה וימצא כי המוצרים מסכנים את בריאות הציבור "משרה. 8

במידה ומערכת  GMP וכן רשאי הוא לבטל את היתר ה-, או במידה ויש חריגה מדרישות כל דין/ו
יחים תזרים של המזון כמתחייב מתנאים אלו לצורך האיכות או הבטיחות של המפעל אינם מבט

 .שמירת שרשרת הקירור ובטיחות המוצר
 .ב רשאי לשנות את תנאי הרשיון בכל עת"משרה. 9

 
  כי -, בין השאר, תחייב או נקודת קצה  הכללה של נקודת המכירה*     

 ;קיימת תשתית המאפשרת קיום תנאים אלהאו בנקודת הקצה בנקודת המכירה  .1
אדם אחד לפחות שעבר בחינת , נמצא בכל עת הקצה בנקודתאו  המכירה בנקודת .2

 חמשליישום תוך (י משרד הבריאות כקצב נאמן תברואת מזון מוסמך "הסמכה ע
 ).או לפרק זמן מוארך שינתן כאישור בנפרד/מתוקף הנחיות אלו ו שנים
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Uתנאי מסגרת 
 
של   ההפצה וההצגה במקררים הייעודיים בנקודות המכירה, ההובלה,  האחסון, תהליכי הייצור. 1

 . בשר טחון מצונן  יובדלו מתהליכים ומוצרים אחרים
כולל , ולתנאים אלה 1188המפעל יבצע בקרה וינהל רישום להתאמת הבשר הטחון המצונן לתקן . 2

הבריאות ודיווח ללשכת ) מרכזי ההפצה ונקודות המכירה(ביצוע דיגום תקופתי בדרכי השיווק 
 .המחוזית בה ניתן רשיון היצרן על קיום חריגות ועל הפעולות המתקנות שננקטו עקב כך

של כל האצוות המשווקת על ידו כך  ) כולל תוצאות בדיקות המעבדה(המפעל יבצע רישום מרוכז . 3
 . שתתאפשר עקיבות במקרים כגון דרישה להחזרה יזומה מהשיווק

או  מפעל באריזה קמעונאית בלבד לצורך מכירתו לצרכן הסופיהבשר הטחון המצונן ייארז ב .4
בנקודות המכירה או בכל שלב שהוא מרגע אריזתו , ולא יפתח במרכזי ההפצה, לנקודת הקצה

 .או לשימוש בו בנקודת הקצה ועד הגעתו לצרכן הסופי
 .המוצרים לא יוקפאו בדרכי השיווק.  5
מכל סיבה שהיא לא יוחזרו למרכזי ההפצה או  או שלא השתמשו בהם  מוצרים שלא נמכרו) א. (6 

או נקודות קצה ולא תתבצע תנועת מוצרים בין נקודות מכירה , במקום למפעל אלא יושמדו
 .שונות

 יושמד בהשגחת הרופא    , לרבות תנאים אלה, בשר טחון מצונן שאינו עומד בדרישות החוק) ב(     
ח   "דו). במרכזי ההפצה או בנקודות המכירה בהתאמה, במפעל(הוטרינר המועסק במקום 

 .ירוכז במפעל) סיבה ותאריך, מקום, כמויות(על ההשמדות 
 נפגמה אריזתו או שפתיחת אריזתו ניכרת ייחשב כלא ראוי  , בשר טחון מצונן שפג תוקפו) ג(     

 . למאכל אדם ודינו השמדה      
 

 
Uלב הייצור של בשר טחון מצונן ש 

 
 ).2005גיליון תיקון אוגוסט ( 1188הבשר הטחון המצונן ייוצר כמפורט בתקן  .1
C10Pבחדרי הייצור תהיה  ' הטמפ .2

0
P  מקסימום. 

 
 :ייצור הבשר הטחון המצונן יהיה מחומרי הגלם כדלקמן .3

 .  ימים מיום השחיטה  4: מבשר מצונן) א(
 .צמוד לאחר ההפשרה המבוקרת" : בשר  קפוא שהופשר"מ) ב(

לבשר טחון ארוז ) יום היצור=  1(ימים  1+4אורך חיי המדף המקסימלי למוצר יעמוד על 
ספירת אריזה ימים לבשר טחון שאינו ארוז באטמו 1+1 באטמוספירת אריזה מוסגלת ו-

 .מוסגלת
צ ויועבר למקרר "מע 0-2של  ' מיד עם סיום תהליך הייצור יקורר הבשר הטחון לטווח טמפ .4

 .צ"מע 2טמפרטורה בו לא תעלה על התוצרת המוגמרת שה
 . יהיה בהתאם לכל דין סימון המוצר .5
 :יפעל כדלקמן , "כללי"כנדרש בפרק , הרופא הוטרינר במפעל .6
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, לרבות  רשיון  עסק,  יוודא כי חומר הגלם התקבל ממקור העומד בדרישות כל דין. א
ראוי למאכל  אדם ועומד ; ו תקפים"הפעלת בית מטבחיים וכ רשיון, רשיון יצרן

 .ודרישות תנאים אלה 1188בדרישות תקן 
 .ינהל רישום של קבלת חומר הגלם ותוצאות הבדיקות שביצע. ב  
 .פצההיהיה נוכח במפעל בזמן הייצור והכנת המוצר ל. ג                    

הרופא הוטרינר המאשרת כי הבשר הטחון המוצר ישווק בליווי תעודה וטרינרית של . ד
המצונן נבדק על ידו וכן כי הבשר הטחון מובל בטרמובוקסים סגורים ומשונע ברכבים 

 ב להובלת בשר טחון"שנתקיימו בהם דרישות החוק להובלה בקירור ודרישות משרה
 ).'ראה נספח א(

 
 

U במפעל(שלב  הכנת המוצר להפצה( 
 

האחסנה במרכז ההפצה ועד לפריקתו , להובלה בקירורבמשך כל זמן ההובלה ברכב  .1
 ". תרמובוקס"ימצא הבשר הטחון המצונן בתוך , בנקודת המכירה

ייסגר במקרר התוצרת המוגמרת שבמפעל ויפתח פעם נוספת אך ורק לצורך " תרמובוקס"ה .2
 ).למעט פתיחה לצורך פיקוח(פריקתו במקרר הייעודי בנקודת המכירה 

 
כמות של מוצרים אשר תיועד " תרמובוקס"המוגמרת תיאסף לכל בתוך מקרר התוצרת  .3

יכילו מוצרים עבור אותה " תרמובוקסים"' ייתכן מצב ובו מס. לנקודת מכירה אחת בלבד
 .נקודת מכירה

בו ובבשר הטחון המצונן ' יצויד במד טמפרטורה אינדיקטורי והטמפ" תרמובוקס"כל  .4
סתו במקרר התוצרת המוגמרת במפעל ועד צ מרגע העמ"מע 0-2בתוכו תהיה בטווח שבין 

 .לרגע פריקתו במקרר הייעודי בנקודת המכירה
טרי ארוז מראש אחר או בשר בקר /ויכילו בשר טחון מצונן בלבד " תרמובוקסים"ה .5

מוצרים . ואשר מיועדים כולם למקרר הייעודי בנקודת המכירה מתוצרת המפעל בלבד
האחסון שלהם אינה ' והוראות טמפעודי שאינם מיועדים לפריקה  ישירה במקרר היי

CP–בתחום ה 

0
P 0-2 ,המכיל בשר טחון מצונן לא יובלו באותו תרמובוקס. 

 
 

Uאזורי שלב ההובלה ואחסון ביניים במרכז הפצה 
 

. ככל שיתבצע שימוש במרכז הפצה אזורי* 
 

ברשיון אחסון  ביניים של הבשר הטחון המצונן יתבצע אך ורק במרכזי ההפצה המפורטים  .1
 . ורשיון יצרן תקף עסק רשיון לרבותהיצרן של המפעל ואשר עומדים בדרישות כל דין 

למרכזי ההפצה ) המכילים את הבשר הטחון המצונן(הסגורים " תרמובוקסים"הובלת ה .2
' תתבצע ברכבים ייעודיים בלבד העומדים בדרישות החוק להובלה בקירור ואשר הטמפ

 . צ בזמן הובלת הבשר הטחון המצונן"מע 2בהם לא תעלה על 
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הסגורים המכילים את הבשר הטחון המצונן יבדקו " התרמובוקסים"הרכבים ובתוכם  .3
 .ת משנה כנדרש בחוקבבדיק

 במרכזייעודיים המיד עם פריקתם מהמשאית יועברו התרמובוקסים הסגורים למקררים  .4
 .אשר ישמשו למטרה זו ההפצה 

 .צ לאורך כל זמן האחסון"מע 2המקררים הייעודיים במרכז ההפצה לא תעלה על ' טמפ .5
 .רושם' אינדיקטורי ובמד טמפ' המקררים במרכז ההפצה יצוידו במד טמפ .6
במרכז הפצה אחד בלבד טרם הגעתם לנקודת המכירה ולתקופה " יחנו"התרמובוקסים  .7

 . שעות 12שלא תעלה על 
' מרגע יציאתם את המפעל ועד לרגע הגעתם לנק" תרמובוקסים"משך זמן הובלת ה .8

צ ובכל מקרה "מע 0-2מוצר בטווח של ' המכירה לא יעלה על הזמן בו ניתן לשמור על טמפ
 .ותשע 24 לא יותר מ-

הכנסתם המיידית לחדרי הקירור הייעודיים , ל פריקת התרמובוקסים ממשאיות הקירורע .9
ועמידה בדרישות החוק ותנאים אלה במשך כל זמן אחסון הביניים במרכז ההפצה ועד 

 .לעיל" כללי"יבקר רופא וטרינר כנדרש בפרק , להעמסתם לרכבי ההובלה לנקודות המכירה
 תעודה וטרינרית של הרופא הוטרינר המאשרת כי הבשר  המוצרים יצאו לשיווק בליווי .01

 ).'ראה נספח א(המצונן אוחסן ומובל בהתאם לדרישות החוק   טחון ה
 
 

Uקצהמכירה או בנקודת ' שלב ההובלה וההצגה למכירה בנק 
 
אך ורק בנקודות המכירה המפורטות  ותבצעאו השימוש בו ימכירת הבשר הטחון המצונן  .1

על אף האמור . תקף עסק רשיוןהיצרן של המפעל ואשר עומדות בדרישות כל דין לרבות  ברשיון
נקודת מכירה אשר משרד הבריאות נתן לגביה חוות דעת חיובית הממליצה ליתן לה , בסעיף זה

 .רישיון עסק תחשב כעומד בתנאי זה
מותר בנקודת קצה שהיא בית אוכל העומד בדרישות כל דין לבתי , שימוש בבשר טחון מצונן .2

או קייטרינג העומד בדרישות כל דין להסעדה לרבות רישיון , אוכל לרבות רישיון עסק בתוקף
נקודת קצה אשר משרד הבריאות נתן , על אף האמור בסעיף זה .עסק ורישיון יצרן בתוקף

 .בית הממליצה ליתן לה רישיון עסק תחשב כעומדת בתנאי זהלגביה חוות דעת חיו
לנקודות המכירה ) המכילים את הבשר הטחון המצונן(הסגורים " תרמובוקסים"הובלת ה .3

בהם ' תתבצע ברכבים ייעודיים בלבד העומדים בדרישות התקנות להובלה בקירור אשר הטמפ
 .  צ בזמן הובלת הבשר הטחון המצונן "מע 2לא תעלה על 

בבדיקת הסגורים המכילים את הבשר הטחון המצונן יבדקו " תרמובוקסים"הרכבים ובתוכם ה .4
  .משנה כנדרש בחוק

מיד עם פריקתם מהמשאית יועברו התרמובוקסים הסגורים למקררים הייעודיים בנקודות  .5
 . המכירה

מיד עם הגעת התרמובוקס לנקודת המכירה הוא יפורק בצמוד למקרר הייעודי והמוצרים  .6
צ למשך כל זמן הצגת "מע 0-2של המוצר בטווח של ' סודרו בו  באופן שתתאפשר שמירת טמפי

 . הבשר למכירה
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למשך כל זמן  צ"מע 2לא תעלה על טמפרטורת המקררים הייעודיים בנקודות המכירה  .7
 . המכירה

י הצרכן או עם מנגנון אחר המאפשר "המקרר הייעודי יהיה מקרר סגור עם דלת לפתיחה ע .8
 .המקרר יצויד במד חום אינדיקטורי ובמד חום רושם. שמירת הטמפרטורה הפנימית שבו

המקרר הייעודי יהווה חלק ממחלקת האטליז במרכול ויהיה נתון להשגחתו ואחריותו של  .9
 .הקצב המוסמך

 .נן לא יאוחסן במקום אחר בנקודת המכירה פרט למקרר הייעודיהבשר הטחון המצו .01
, יחולו כללים אלו לגבי אחסונו, במידה ובשר הטחון המצונן מועבר לנקודת קצה לשם בישול .11

 :5-9במקום האמור בסעיפים 
 

i.  מיד עם פריקתם מהמשאית יועברו התרמובוקסים הסגורים למקררי
 .הקצהאחסון בנקודות 

ii. לנקודת הקצה הוא יפורק בצמוד למקרר  בוקסהתרמועם הגעת  מיד
של ' טמפהאחסון והמוצרים יסודרו בו  באופן שתתאפשר שמירת 

 .אחסון הבשר במקוםצ למשך כל זמן "מע 0-2המוצר בטווח של 
iii.  צ "מע 2טמפרטורת מקררי האחסון בנקודות הקצה לא תעלה על

 .למשך כל זמן אחסון הבשר במקום
iv. ר עם דלת או עם מנגנון אחר המאפשר האחסון יהיה מקרר סגו מקרר

המקרר יצויד במד חום . שמירת הטמפרטורה הפנימית שבו
 .ובמד חום רושם אינדיקטורי

v. פרט הקצה בנקודת אחר במקום יאוחסן לא המצונן הטחון הבשר 
 .האחסון למקרר

 
בשר טחון לא למכירה -"בשר טחון שאינו למכירה ודינו השמדה יאוחסן בנפרד עם שילוט ברור  .21

 ". אינו ראוי למאכל אדםמצונן מיועד להשמדה -
במדף נפרד  )לפי העניין(או במקרר האחסון , מצונן יאוחסן במקרר הייעודי/בשר הבקר הטחון .31

חסנו רק מוצרים ארוזים מראש במקרר הייעודי יאו. טרי שאינם טחונים/בשר בקר ימסוג
  .לבשר טחון מצונן יצרןהשיוצרו במפעל בעל רשיון 

 .צ"מע 23לא תעלה על  או מקרר האחסון לפי העניין, יוצב המקרר הייעודיסביבה בה ה' טמפ .41
לעיל יוודא קיום התנאים למכירת הבשר הטחון המצונן " כללי"הרופא הוטרינר כנדרש בפרק  .51

הרופא הווטרינר בנקודה  .בהתאם לדרישות החוק ותנאים אלואו לשימוש בו בנקודת הקצה 
 או מטעם,  המכירה או בנקודת הקצה יכול שיהיה רופא ווטרינר מטעם נקודת המכירה עצמה

קבוצת נקודות מכירה ובלבד שקיימים בקבוצת נקודות המכירה נהלי עבודה מוגדרים לעבודת 
 .נקודות מכירה 130לא יפקח על יותר מ הווטרינר ושרופא אחד

 
 

  

http://www.health.gov.il/fcs�
https://sslvpn.elad.co.il/uniquesig60af1beffa121aae5ee82e0c337cdc20/uniquesig0/owa/redir.aspx?C=9e0bc6a97b6c4e97b4d2a0a05305d5eb&URL=mailto%3acall.habriut%40moh.health.gov.il�


 

מדינת ישראל 
State of Israel 

 Ministry of Health משרד הבריאות 
 Public Health Servicesרותי בריאות הציבור יש

 Food Control Services   שירות המזון הארצי
 Central Officeהמטה 

   
www.health.gov.il/fcs 

 

 7 מתוך 7עמוד 

 Tel   Haarbaa St. 12 Tel-Aviv , 64739 5400* טל        64739, תל אביב 12 הארבעה' רח
 Fax P.O.B. 20301 Tel-Aviv 61203   02-5655969  פקס 61203 תל אביב 20301. ד.ת

 call.habriut@moh.health.gov.ilישראל 
 

Israel 

 

Uנספח א' 
 

Uטרי תכלול את הפרטים הבאים/תעודת המשלוח הוטרינרית  של בשר טחון מצונן: 
 

 סידורי' מס 
 תאריך ושעה של יציאת המשלוח 
  סוג הבשר ממנו הופק הבשר הטחון 
  אטמוספירת אריזה מוסגלת("סוג האריזה של הבשר הטחון המצונן "

 ")מוספירת אריזה מוסגלתללא אט"או 
 אריזות ' מס 
 תרמובוקסים' מס 
 משקל כללי 
 פנימית של הבשר הטחון בהעמסתו' טמפ 
 אצווה' מס/תאריך הייצור 
 תאריך אחרון לשיווק 
  הרשיון ותוקפו' מס, טלפון , כתובתו , מרכז ההפצה/ שם המפעל. 
 יעד הבשר הטחון המצונן 
 שעת היציאה ופרטי הרכב המוביל את הסחורה. 
 מ "אני הח............ : מרכז ההפצה/הצהרת הרופא במפעל

מרכז הפצה / במפעל, ...........רשיון ' מס, רופא וטרינר...............
הרשום בתעודת משלוח זה , מאשר כי הבשר הטחון המצונן............. 

מרכז הפצה ונמצא / נבדק לפני יציאתו מהמפעל, וצמוד לתעודה זו
הבשר הטחון מובל בתרמובוקסים סגורים . חוקעונה לדרישות ה

ב ומשונע ברכבים שנתקיימו בהם דרישות "בהתאם לתנאי משרה
 .החוק להובלה בקירור
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