27.2.2020
אל מפעל /בית קירור" /וואן-סייל"
הנדון  :שאלות ותשובות לעניין הערכות מעבר להסדר הפיקוח הווטרינרי
לקראת ה 1/3/2020 -להלן מקבץ ראשוני של שאלות ותשובות לעניין הערכות המעבר להסדר הפיקוח
הווטרינרי.
לנוחיותכם את השאלות והתשובות הנוכחיות ואלה שתתווספנה בהמשך אנו נפרסם גם באתר שירות
המזון הארצי ובאתר התאגיד.
שאלות פרטניות ניתן להפנות למייל veterinary.dpt@MOH.GOV.IL

בברכה,
ד"ר יוני ינון
מנהל היחידה הווטרינרית
שירות מזון ארצי
משרד הבריאות

העתקים:
פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות
אינג' אלי גורדון ,מנהל שירות המזון הארצי
גב' פנינה אורן ,סגנית מנהלת שירות המזון הארצי
אינג' שי חן  ,מתאם פיקוח ארצי  ,שירות המזון הארצי
גב' שרון גוטמן-עו"ד סגנית בכירה (בריאות הציבור ומזון)
רופאים וטרינרים אחראים במחוז
מנהלי שירות המזון המחוזי
ד"ר שלי עינב ,רופא ווטרינר ,יחי' ווטרינרית ,משרד הבריאות
ד"ר מנשה סופר ,רופא ווטרינר ,יחי' ווטרינרית ,משרד הבריאות
ד"ר עתליה רוזנבלום ,רופאה ווטרינרית ,יחי' ווטרינרית ,משרד הבריאות
מר אבי שרפי ,מערכות מחשוב ,שירות מזון ארצי
ד"ר סרחיו דולב ,מנהל המחלקה למוצרים מן החי ,שירותים ווטרינריים ,משרד החקלאות
ד"ר תניב רופא ,מנכ"לית התאגיד לפיקוח ווטרינרי
ד"ר אבי צרפתי ,יו"ר ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות
גב' עינת פלינט ,מנהלת תחום וטרינריה ,מרכז שלטון מקומי
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שאלות ותשובות לעניין היערכות מעבר להסדרת הפיקוח על מוצרי בשר החל מ1/3/2020-
מי רשאי לשווק מוצרי בשר ודגים?
החל מתאריך ה 1-במרץ ( 2020מועד כניסת החוק לתוקפו) רק מפעל/בית קירור " /וואן –סייל" הרשום
במשרד הבריאות וקיבל מס' ( Pלדוגמא " )"P9999יהא רשאי להוציא תעודת משלוח.
מהן ההנחיות למפעלים/בתי קירור ומשווקים מרכב הובלה ("וואן-סייל") שטרם השלימו את רישומם במאגר
המפעלים (מספר  ) Pשל שירות המזון?
מפעלים/בתי קירור ומשווקים מרכב הובלה ("וואן-סייל") שטרם השלימו את רישומם למאגר
משרד הבריאות נדרשים לשלוח את הרישום באופן מיידי.
מפעל שלא יירשם במאגר המפעלים של משרד הבריאות לא יוכל לדווח משלוחים החל מתאריך
ה 1-במרץ .2020
לרישום במאגר משרד הבריאות הנכם מתבקשים להיכנס אל הלינק המצ"ב ולמלא את הפרטים הנדרשים
על פי ההוראות:
https://lp.landingpage.mobi/index.php?page=landing&id=269977&token=ddb862644aa0e85bba3e041a4884d92c
כיצד לבצע דיווח משלוחים יומי של מפעל/בית קירור/משווק מרכב הובלה ("וואן-סייל")?
א .יש למלא את רשימת המשלוחים ב"תבנית האקסל לדיווח משלוחים" – ראה מצ"ב.
ב .את הדיווחים יש לשלוח לכתובת מיילVet_Control@MOH.GOV.IL :
ג .יש לדווח קבצי אקסל בלבד – סיומת .xlsx
ד .קובץ האקסל חייב להיות במבנה המוסכם.
ה .הדיווח יכלול משלוחים ליום הדיווח או ליום המחרת בלבד.
כלומר :אם שולחים את הדיווח בתאריך  6.03.2020אזי כל תעודות המשלוח שמופיעות בקובץ
המדווח יהיו לתאריך  6.03.2020או לתאריך .7.03.2020
ו .באחריות המשלח לוודא שהדיווחים יצאו משרת המייל של המשלח.
ז .הסבר לעמודות "תבנית האקסל לדיווח משלוחים" – ראה מצ"ב.
ח .במידה והדיווח שגוי ,יועבר אליכם מייל עם תיאור השגיאה.
ט .במידה והדיווח תקין ,יועבר אליכם מייל המפרט את רשימת תעודות המשלוח שהגשתם כשבכל
תעודת משלוח ירשם מספר אישור משרד הבריאות .את מספר האישור יש לרשום בתדפיס תעודת
המשלוח שהנכם מנפיקים.
לאלו אתרים ניתן לשלוח מוצרי בשר ודגים?
 .1למפעלים או בתי קירור אחרים הרשומים במערכת משרד הבריאות וקיבלו מספר רישום  Pבאמצעות
רכבי ההובלה של המפעל /בית הקירור המעודכנים במאגר משרד הבריאות.
 .2לאתר מכירה של מוצרי בשר (משרד הבריאות החל ביצירת מאגר אתרי המכירה של מוצרי בשר)
באמצעות רכבי ההובלה של המפעל /בית הקירור המעודכנים במאגר משרד הבריאות.
 .3לרכבי הובלה השייכים למשווק מרכב הובלה ("וואן-סייל") הרשום במשרד הבריאות וקיבל מספר P
(אלה ,יורשו להחזיק את מוצר הבשר ברכב ההובלה ליום אחד בלבד ,מיום הרכישה ועד מכירתו).
הבהרה – תעודת משלוח שלא קיבלה אישור משרד הבריאות לא תשוחרר משטח המפעל לשיווק.
מהן ההוראות לשיווק מרכב הובלה ("וואן סייל")?
א .על המשווק שהרכב בבעלותו חלה החובה לדווח למשרד הבריאות את כל תעודות המשלוח שבכוונתו
לשווק בכל סבב וסבב כדי לקבל קוד אישור משרד הבריאות עבור כל תעודת משלוח.
ב .בכל ניפוק מוצרי בשר מרכב ההובלה ,חייב נהג הרכב להנפיק לאתר המכירה תעודת משלוח עליה
מצוין קוד משרד הבריאות.
ג .כל מוצרי הבשר שלא שווקו באותו היום יוחזרו למפעל/בית קירור עוד באותו היום וידווחו למערכת
הממוחשבת.
באילו תנאים ניתנת הרשאה ממשרד הבריאות לשווק מוצרי בשר ודגים?
על המפעל/בית הקירור/משווק מרכב הובלה ("וואן-סייל) לשדר באופן מקוון את פרטי תעודות המשלוח
ולקבל הרשאה עבור כל תעודת משלוח .ההרשאה תבוא לידי ביטוי ב"קוד מטעם משרד הבריאות" אשר
יופיע ליד כל תעודת משלוח (ראה שאלה מטה לגבי סוגי הקודים השונים) .
טרם מתן הרשאה כאמור ,המערכת הממוחשבת במשרד הבריאות תוודא את התקיימות התנאים הבאים:
 oהמפעל עומד בדרישות החקיקה לעניין יישום תכנית בטיחות מזון (ראה פירוט אופציות
לעניין זה בהמשך);
 oשולמה אגרה מפעלית;
 oהרכב המופיע בתעודת המשלוח הוא רכב מאושר;
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o
o

לא נרשמה הגבלה כלשהי בנוגע למפעל מהרופא הווטרינר במפעל;
לא נרשמה הגבלה כלשהי בנוגע לנקודת הקצה הרשומה בתעודה מהרופא הווטרינר המפקח
בדרכי השיווק.

מהם סוגי הקודים השונים אותם ינפיק משרד הבריאות מהמערכת הממוחשבת?
אופציה  1לקוד מטעם משרד הבריאות
 מפעלים אשר משרד הבריאות אישר כי מיושמת בהם תכנית בטיחות מזון ונרשמו במערכת
הממוחשבת יקבלו "קוד מטעם משרד הבריאות" שתחילתו באות  .Hלדוגמא:
.H123456789
אופציה  2לקוד מטעם משרד הבריאות
 כחלק מתקופת ההסתגלות ,מפעל אשר משרד הבריאות טרם אישר כי מיושמת בו תכנית
בטיחות מזון ,יקבל "קוד מטעם משרד הבריאות" שתחילתו באותיות  .HBלדוגמא:
 .HB123456789על תעודת המשלוח יצוין כי עליו לעבור בדיקה באחת מ 6 -נקודות בדיקה
בפיזור ארצי ,טרם הגעתו לדרכי השיווק .על תעודות המשלוח להיחתם ע"י רופא ווטרינר
באחת מן הנקודות.
אופציה  3לקוד מטעם משרד הבריאות
 מפעלים בפיקוח משרד החקלאות ,יקבלו "קוד מטעם משרד הבריאות" שתחילתו באות .A
לדוגמא A123456789 :ויוכלו לשדר משלוחים לנקודות השיווק ,בצירוף תעודה ווטרינרית.

אופציה 1

תעודת משלוח עליה מצוין
"קוד מטעם משרד הבריאות"

אופציה 2

תעודת משלוח עליה מצוין
"קוד מטעם משרד הבריאות"
ובנוסף ,מצוין עליה כי יש
להחתימה על ידי רופא וטרינר
טרם הגעתה לנקודת הקצה
ונחתמה כאמור.

אופציה 3

תעודת משלוח עליה מצוין
"קוד מטעם משרד הבריאות"
ובנוסף ,מצוין עליה כי יש
לצרף לה תעודה ווטרינרית
חתומה בידי רופא ווטרינר
ומצורפת תעודה כאמור.

דוגמא
לרישום הנדרש על תעודת המשלוח
P9999
אישור משרה"ב מס'
1234
תעודת משלוח מס'
קוד משרה"ב מס' H123456789
P9999
אישור משרה"ב מס'
1234
תעודת משלוח מס'
קוד משרה"ב מס' HB12345678
"יש להחתים תעודה זו ע"י רופא וטרינר
בתחנת בדיקה"
P9999
אישור משרה"ב מס'
1234
תעודת משלוח מס'
קוד משרה"ב מס' A12345678
"יש לצרף לתעודה זו תעודה וטרינרית"

מהם מיקומי תחנות הבדיקה ושעות הפעילות?
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תחנות

ימים ושעות

חיפה
פתח תקווה
ראשל"צ
באר טוביה
ירושלים
חצור

א' -ה' 06:00-13:00
6:00-9:00
ו'-

א' -ה' 06:00-10:30
6:30-9:00
ו'-
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