ח' בשבט ,התשע"ד
 00ינואר 2014
מס' חוזר1/14 :

הנדון :הגדרת גבולות גזרה בין בית אוכל להכנה והגשה מחוץ לגבולות העסק,
פריט 2.4ג להסעדה (קייטרינג) פריט 2.4ה
מילות מפתח – בית אוכל ,הסעדה

מטרה
קביעת גבולות גזרה ברורים בין עסקי בתי אוכל המכינים מזון לצריכה במקום ולאספקתם מחוץ לגבולות
העסק ,פריט4.2ג בצו רישוי עסקים ,לבין עסקים המוגדרים כהסעדה לפי פריט 4.4ה ,שלגביהם נדרש רשיון
יצרן של שירות המזון ,בשל דרישות רישוי שונות ונפרדות לכל אחד מסוגי העסקים הללו.
תחולה  -מיום פרסום החוזר
נהלים רלוונטיים –
 .1צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג2013-
 .2תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) התשמ"ג 1983
 .3הנחיות לעסקים לפי פריט 4.2ג
 .4תקנות להסעדה
הנחיות:
 .1לעסקים המייצרים מזון המיועד להגשה לאוכלוסייה רגישה כולל :מוסדות חינוך ,מוסדות
בריאות ,מסגרות רווחה ומסגרות נכים ,יידרש רישיון על פי פריט  4.4ה בצו רישוי עסקים-
(הסעדה) ולפעול עם רשיון יצרן בתוקף.
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 .2עבודה לפי פריט 4.2ג' בצו רישוי עסקים  -ההנחיות להכנת מזון למכירתו מחוץ למקום
הכנתו לפי פריט  4.2ג' ,כוללות את נושא הובלת המזון ללקוח ברכבים מאושרים להובלת
מזון ,תוך שמירה על טמפרטורות מתאימות למזון חם וקר .עסק מסוג זה יידרש לפונקציות
נוספות על בית אוכל לצריכה במקום (ע"פ פריטים  4.2א' 4.2 ,ב' ו ,)9.0-שיתנו מענה לשמירת
מזון מוכן בקירור/חימום ,מדור חלוקת מזון והכנה להספקה ושינוע ,אזור שטיפת ואחסון
תרמופורטים.
א.

בתי אוכל פועלים באחד או יותר מהאופנים הבאים:
 )1שליחת מזון לצרכן
 )2צריכה במקום
 )3הוצאת מזון אל מחוץ לבית האוכל
 )4ירידי מזון

ב.

בתי אוכל שעוסקים בהכנה וצריכת מזון במקום ו/או שולחים מזון ללקוחות פרטיים
(צרכן מזדמן או קבוע) לא נכללים במסגרת חוזר זה.

ג.

הפעלת ירידי מזון הינה נושא רגיש אשר מטופל במסגרת הנחיות לירידי מזון.
נדרש אישור פרטני של המשרד לכל עסק ועסק המשתתף ביריד.

ד.

החוזר מתייחס לבית אוכל המוציא מזון החוצה (סעיף 2א' 3הנ"ל) ולהלן
ההנחיות:
 .1עסקים מסוג זה הפועלים במסגרת פריט רישוי  4.2ג' ,עם תשתית מתאימה
יוכלו לספק מזון מחוץ למקום הכנתו בהיקף של עד  30%מתוצרתם ללא
רישיון יצרן ויחויבו ברישיון יצרן אם היקף המזון שמוצא החוצה עולה על
 30%מתוצרתם.
 .2עסקים הפועלים במסגרת פריט רישוי זה לא יספקו את תוצרתם לעסקים
הפועלים גם כן במסגרת פריט רישוי  4.2ג' ,או במסגרת פריט רישוי  4.4ה'.

בברכה,

פרופ' איתמר גרוטו
ראש שרותי בריאות הציבור
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