לשכת הבריאות מחוז דרום  /מחלקת שרות המזון
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 03פברואר 2021
09216121

לכבוד
מנהל מח'/אגף רישוי עסקים ברשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :מסמכים נדרשים לבקשה לרשיון עסק להובלת מזון
על מנת שנוכל לייעל את הטיפול בבקשות לרישיון עסק ,יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה:
א.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
ב.
.1
.2
.3
.4

לרכב הובלת מזון בטמפ' מבוקרת:
בקשה לרישיון עסק להובלת מזון לפריט  4.6ד' הכוללת את מס' הרכב .יש לצרף לכל רכב בקשה נפרדת.
רישיון רכב בתוקף מטעם משרד הרישוי.
תכנית הנדסית למרכב וליחידת הקירור (תרשים תנוחה וחתך של ארגז הקיבול) ועל גביה מיקום חיישני
מד ורשם הטמפרטורה (לרכב עד  5שנים על הכביש).
תעודת כיול עבור כל רגשי ורשם הטמפ' ממעבדה מוסמכת לרכבים מעל שנה ומעלה (את רשימת המעבדות
המוסמכות ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה).
רשומות (רישום) נתוני טמפרטורה מרשם טמפרטורה המאפיינת פעילות רציפה של מערכת הקירור במהלך
יום עבודה ,בתאריך של כשבוע לפני הגשת הבקשה.
מילוי טופס ההצהרה המצ"ב  -נספח א'.
לרכב הובלת מזון בטמפ' שאינה מבוקרת:
בקשה לרישיון עסק להובלת מזון לפריט  4.6ד' הכוללת את מס' הרכב.
רישיון רכב בתוקף מטעם משרד הרישוי.
יש לצרף צילום של הסימון על גבי הדפנות החיצוניים של הרכב משני צידיו ,וכן צילום של הרכב בחלקו
הקדמי והאחורי כולל מספר רכב וצילום של פנים ארגז הקיבול.
מילוי טופס ההצהרה המצ"ב – נספח ב'.

בכבוד רב,

מאיה רבני
מנהלת שרות המזון במחוז
העתק :מפקחי שירות המזון במחוז – כאן.
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נספח א'  -הצהרה על הובלת מזון ברכב בטמפרטורה מבוקרת
תאריך ________/____/
אני החתום מטה מר/גב' ____________________ ת.ז___________________ .
בעל רכב מסוג ___________________________ שמספרו ________________
סוגי המזון שיובלו על ידי כולל מקורם וטמפ' ההובלה ________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
מצהיר בזאת כי הרכב הנ"ל משמש להובלת מזון בלבד וממקור מאושר בלבד.
הובלת המזון תתבצע בתנאים הבאים:
 .1מזון מצונן – הובלה בטמפ' שלא תעלה על + 4מע"צ או בהתאם לחקיקת המזון
 .2מזון בהקפאה – הובלה בטמפ' שלא תעלה על  -18מע"צ.
 .3ביצים גולמיות -תוחזקנה בנפרד בטמפ' מקסימלית של  + 20מע"צ.
 .4התנאים התברואיים ברכב יהיו תקינים באופן שוטף :רכב אטום ,שלם ונקי.
 .5כיול כל רגשי ורשמי הטמפ' אחת לשנה במעבדה מוסמכת.
 .6תתבצע הפרדה בין סוגי המזון השונים .לא תתבצע הובלה של מזון גולמי יחד עם מזון מוכן
לאכילה ללא הפרדה וללא אריזה מראש.
תנאי ההובלה יהיו כנדרש ע"פ התקנות הבאות:
 .1ת"י " 1291רכב להובלת מזון בטמפ' מבוקרת".
 .2תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר עופות דגים ומוצריהם) ,תשל"ב .1971
 .3תקנות בריאות הציבור (מזון)(שיווק ביצי מאכל) ,התשנ"ה 1994
שם

______________________ חתימה _______________________
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נספח ב'  -הצהרה על הובלת מזון ברכב ללא טמפרטורה מבוקרת
תאריך ________/____/
אני החתום מטה מר/גב' ________________ ת.ז_____________________ .
בעל רכב מסוג ____________________________ שמספרו _______________
מוצרי המזון שיובלו על ידי כולל מקורם וטמפ' ההובלה:
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
מצהיר בזאת כי הרכב הנ"ל משמש להובלת מזון וממקור מאושר בלבד.
הובלת המזון תתבצע בתנאים הבאים:
 .1בעסקי הסעדה (קיטרינג):
 מזון חם -הובלה בטמפ' פנימית של  + 70מע"צ לפחות.
 מזון קר -הובלה בטמפ' פנימית שלא תעלה על  5מע"צ.
 הובלת המזון תתבצע בתוך תרמופורטים סגורים ,שלמים ונקיים.
 .2לחם -ייארז באריזה נוספת.
 .3התנאים התברואיים ברכב יהיו תקינים באופן שוטף :רכב אטום ,שלם ונקי.
 .4תתבצע הפרדה בין סוגי המזון השונים .לא תתבצע הובלה של מזון גולמי יחד עם מזון מוכן
לאכילה ללא הפרדה וללא אריזה מראש.
תנאי ההובלה יהיו כנדרש ע"פ התקנות הבאות:
 .1תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) – הסעדה ,סעיף  10.06הובלת מזון (תיקון תשנ"ב).
 .2צו פיקוח על מצרכים ושרותים (לחם) ,התשכ"ב 1962

שם ______________
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