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 דפי מידע להגשת בקשה לאישור בתי אוכל ושווק מזון
 

 

באמצעות הרשות המקומית. בקשה לחוות מיקדמית תוגש ישירות  ללשכתנובקשה לרשיון עסק תוגש 

 או לרשות המקומית לבדיקתם. ללשכת הבריאות

 

 מסמכי הבקשה:

 

ת המקומית )ד( בתקנות רישוי עסקים( מהרשו-)א( ו6)תקנות  4בקשה לרשיון עסק )טופס  .1

 הכוללת פרטי העסק ופרטי המבקש כולל כתובת, מס' טלפון ומס' פקס.

 או:

פרטי ,פרטי בעל העסק, )א(( עם פרטי העסק 2)תקנה  1ופס בקשה לחוות דעת מיקדמית )ט

/ כתובת מייל. יש לחתום על ההצהרה בתחתית המבקש כולל כתובת, מס' טלפון ומס' פקס 

 ₪. 023ת הבריאות רחובות ע"ס +  שובר תשלום של לשכ הבקשה 

 ייפוי כח של מגיש הבקשה , חתום ע"י בעל העסק. .2

 פרשה טכנית מפורטת בהתאם להנחיות המצ"ב בהתאם לסוג העסק. .3

 תוכנית מפורטת של העסק כולל : .4

 תרשים סביבה. -

 מפה מצבית. -

של המטבח והמחסן בבתי אוכל  1::1תוכנית העסק כולל חלוקה פנימית בקנה מידה של  -

, סימון ייעוד מאפיתאיטליז, דגים, מעדניה,  –ל המחלקות הרגישות בעסקים לשיווק מזון וש

מתקני קירור, הקפאה, משטחי עבודה, כיורים וכו' בהתאם לתזרים הטיפול במזון ובהתאם 

לפרשה הטכנית. במידה והעסק ממוקם במרכז מסחרי יש לצרף תוכנית הקומה ולסמן 

 יטריים, אשפה וכו'(.  יש לסמן חתכים וחומרי בניה.פונקציות משותפות )מתקנים סנ

סימון קווי ניקוז וחיבור לביוב מרכזי, חיבור לבור מפריד  –תוכנית אינסטלציה סניטרית  -

שומן בהתאם למהות העסק, סימון קווי מים ומתקנים המתחברים לקווי מים, מרככים, כיבוי 

 אש, סימון מז"חים, קווי מים חמים וכו'.

 

תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואה נאותים לבתי ורטים לעסקים אלו ניתן לראות בתנאים מפ

טיפול וייצור , הנחיות ל2111תנאי תברואה נאותים למרכולים" בנושא " הנחיות,  1893 -אוכל(,התשמ"ג

 ,למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליז והנחיות בנושא הכנה ומכירה במקום של עוף בגריל 

ת יחידות/מחלקה לבריאו /WWW.HEALTH.GOV.ILבאתר האינטרנט של משרד הבריאות: 

 הסביבה/חוקים ותקנות. 

 

עומת נתונים המפורטים בחומר ההגשה בלבד, במידה ויערכו שינויים בעסק ללהתייחסותנו תינתן בהתאם 

 היה בתוקף.יתכנית מאושרת,  אישורנו לא 

 

 המסמכים המפורטים לעיל, הגשת חומר חסר תוחזר לשולח ללא התייחסותנו. כליש להעביר אלינו את 

 

 

 

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon37A.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon37A.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon37A.pdf
http://www.health.gov.il/
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 פרשה טכנית לבתי אוכל לדגשים 

 חוות דעת מיקדמית / רישוי עסק. –בהגשה במסגרת 
 

 

., כתובת מייל, כתובת, שם הבעלים, מס' טלפון, מס' פקס פרטים כלליים: שם העסק, סוג עסק .1

  

 תאור כללי של העסק, שעות פעילות. .2

 

 מס' מקומות ישיבה. .3

 

 כולל כל סוגי מזון המוכנים ומוגשים בעסק. –תפריט  .4

 

ירוט תהליכי עבודה לכל סוג מזון בהתאם לתפריט משלב קבלת חומר הגלם, איחסונו, עיבודו פ .:

 והגשתו. הדגשים מיוחדים: 

 

טרי/קפוא, מקום איחסונו, מיקום מקרר  –אופן קבלת חומר הגלם  –מזון מן החי  .א

הפשרה, מיקום משטח עבודה לעיבוד ראשוני, מקרר לאיחסון מזון בתהליך, טיפול 

 יכן נשמר המזון עד להגשתו )בחום/קור(, הימצאות של בלאסט צ'ילר.תרמי, ה

 

היכן מאחסנים ירקות גולמיים, מיקום של כיור לשטיפת ירקות, איחסון של  –ירקות  .ב

ירקות לאחר שטיפתם, משטח עבודה, טיפול תרמי במידה וישנו, איחסון הסלטים עד 

 להגשתם.

 

היכן אחסנה, הפשרה,  –קפואים?  תהליכי עבודה, האם מתקבלים בצקים –מאפים  .ג

 עיבוד, אפיה וכו'.

 

תהליכי עבודה, מקום הכנה, טיפול תרמי, היכן נשמרים לאחר טיפול תרמי  –תוספות  .ד

 עד ההגשה וכו'.

 

היכן מאוחסנים,  –תהליכי העבודה כנ"ל. במידה והקינוחים נרכשים מוכנים  –קינוחים  .ה

 ור הקינוחים לפני הגשתם.האם יש צורך במקרר הפשרה, משטח עבודה לסיד

 

האם נעשית סחיטת מיצים טריים, פירוט תהליכי העבודה כולל איחסון חומר  –שתיה  .ו

הגלם, שטיפתו, איחסון לאחר השטיפה, משטחי עבודה ואיחסון עד ההגשה. במידה 

 ומוגשת שתיה קנויה בלבד לציין היכן האחסון והיכן מתקני הקירור.
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 פירוט נפח המשלוחים ומיקום הכנתם, אופן המשלוח וכו'. –משלוחים  .6

 

פירוט האם נעשה שימוש בכלים חד פעמיים, מסלול הכנסת כלים לא נקיים,  –שטיפת כלים  .7

 ידני/מדיח, הגנה מפני זרימה חוזרת של מים,  איחסון כלים  נקיים. –אופן שטיפת הכלים 

 

ם, אביזרי הגנה על קווי מים, אופן כיבוי אש )מטפים, טיפול קדם שפכי –אינסטלציה סניטרית  .9

 גלגלונים, ספרינקלרים, בריכות אגירה וכו'(.

 

עובדי מטבח, עובדי נקיון, מלצרים, עובדים כלליים. חדרי הלבשה, מתקנים  –מס' עובדים  .8

 סניטריים לעובדים, ארוניות וכו'.

 

 מס' מתקנים סניטריים לגברים/נשים/נכים, מיקומם. .11

 

 באיזו תדירות בהתאם לסוגי המזון השונים. –לת חומר גלם קב  .11

 

שם האחראי, תדירות בקורות פנימיות, הנושאים  –תוכנית בקרה עצמית )לעסקים גדולים(  .12

 הנבדקים, בדיקות מעבדה וכו'.

 

 

 

 

 

 חתימה : _________________________ שם ממלא הטופס ____________________

 

 תאריך:  ______________ ______________תפקידו:   ___________
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  לעסקים לשיווק מזוןפרשה טכנית לדגשים 

 חוות דעת מיקדמית / רישוי עסק. –בהגשה במסגרת 
 

 

 

 ., כתובת מייל, כתובת, שם הבעלים, מס' טלפון, מס' פקס פרטים כלליים: שם העסק, סוג עסק .1

 

 משלוחים.התייחסות לתאור כללי של העסק כולל  .2

 

 בעסק:כולל התייחסות במידה ומבוקשת פעילות יצרנית פירוט לגבי כל מחלקה רגישה  .3

 

יש לסווג מה הקטגוריה המבוקשת בהתאם ל"הנחיות לטיפול וייצור למכירה  –איטליז  -

לפרט אילו פעילויות נעשות באיטליז . 2111במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליז " 

בשר בנפרד, האם נערכות פעילויות מראש מח' ו בעלי כנףבי מח' )טחינה, פירוק וכו'( לג

  יש לציין מהו סיווג העסק המבוקש בהתאם להנחיות לאיטליזים. ואיזה.

 

 לפרט אילו פעילויות נעשות במחלקה,  האם נערכות פעילויות מראש ואיזה. –מח' דגים  -

 

 התייחסות בהתאם להנחיות לאיטליזים –עוף בגריל  -

 

 מבצק מצונן או קפוא, היכן מתבצעת הפשרה, -תאר האם נעשית אפיה מראש  ל  –מאפית  -

 האם יש תוספות )פרג, דגנים וכו'(, האם יש מרכך בקומביסטימר וכו'. אריזה,

 

פריסת גבינות/נקניקים, גירור אריזה, לפרט אילו פעילויות נעשות במחלקה,  -מעדניה  -

 זה.האם נערכות פעילויות מראש ואי גבינות וכו', 

 

 כמפורט בבתי אוכל. –מסעדה  -

 

 פירוט נפח המשלוחים ומיקום הכנתם, אופן המשלוח וכו'. –משלוחים  .4

 

ידני/מדיח, הגנה מפני זרימה  –אופן שטיפת הכלים  היכן נערכת שטיפת כלים, –שטיפת כלים  .:

 חוזרת של מים,  איחסון כלים  נקיים.

 

הגנה על קווי מים, אופן כיבוי אש )מטפים, טיפול קדם שפכים, אביזרי  –אינסטלציה סניטרית  .6

 גלגלונים, ספרינקלרים, בריכות אגירה וכו'(.

 

חדר אוכל  .עובדי נקיון ם כלליים במרכול, עובדי המחלקות השונות,עובדי –מס' עובדים  .7

 חדרי הלבשה, מתקנים סניטריים לעובדים, ארוניות וכו'. לעובדים,
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 נשים/נכים, מיקומם.מס' מתקנים סניטריים לגברים/ .9

 

 באיזו תדירות בהתאם לסוגי המזון השונים. –קבלת חומר גלם   .8

 

תדירות פיקוח של רופא ווטרינר, שם האחראי,  –תוכנית בקרה עצמית )לעסקים גדולים(  .11

 בקורות פנימיות, הנושאים הנבדקים, בדיקות מעבדה וכו'.

 

 

 

 _____________________חתימה : ____ שם ממלא הטופס ____________________

 

 תאריך:  ______________ תפקידו:   _________________________

 

 

 

 

 

 

 


