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מס' חוזר14/12:

הנדון :נוהל פרסום צעדי אכיפה  -אטליזים
 .1כללי
נוהל זה נועד לתת מענה לצורך בהנגשת מידע לציבור אודות ממצאי הביקורות באטליזים ולהוות
אגב כך ,כלי הרתעתי אשר יוביל לשיפור נוסף ומואץ בבטיחות ובאיכות הבשר הנמכר באטליזים.
 .2מטרות
קביעת קריטריונים לדיווח ולפרסום של ממצאים חריגים באטליזים אשר יש בהם עניין לפרסום
מידי ותקופתי לציבור וקביעת אופן הדיווח.
 .3בסיס חוקי
צו הפסקה מנהלי
סעיף  20לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968-קובע כדלקמן" :היה לממונה על המחוז ,לממונה על
איכות הסביבה ,לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו
עבירה לפי סעיף  ,14רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק ,אם בסגירת
החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש
בעיסוק (להלן – צו הפסקה מינהלי)".
פסילת מזון והשמדתו
סעיף  7לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן – הפקודה) קובע כי:
"רופא ממשלתי ,שמצא כי מזון המוצג למכירה עלול להזיק לבריאות אדם או שאינו ראוי למאכל
אדם ,מחמת רקב ,הזדהמות או כל סיבה אחרת ,רשאי לפסול מזון כזה ולצוות על השמדתו ,או למנוע
באופן אחר את השימוש בו למאכל".

סימוכין36336912 :

"רופא ממשלתי"
רופא ממשלתי מוגדר בפקודה כ– "רופא ,או רופא וטרינרי ,שהוא עובד המדינה
או עובד רשות מקומית".
קנס מנהלי
מהנדסי המזון המחוזיים במשרד הבריאות הוסמכו לפי סעיף (5א) לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו 1985-להטיל קנסות מינהליים לענין העבירות המנהליות המפורטות
בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – איכות מזון) ,התשמ"ח.1988-
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שיטה
צעדי אכיפה לפרסום מידי
קריטריונים לדווח
ממצאים אשר כתוצאה מהם ננקטו צעדי אכיפה כדלקמן:
א .מתן צו סגירה (עם או בלי השמדה) ,לא כולל שימוע שהסתיים ללא צו סגירה;
ב .השמדת בשר עם או בלי דרישה לתיקון מידי של ליקויים מהותיים .

אופן ודחיפות הדיווח
בכל אחד מהמקרים המצוינים בסעיף "קריטריונים לדיווח" רופא המחוז לאחר התייעצות
עם היועץ המשפטי של לשכת הבריאות המחוזית יפעל כדלקמן:
ישלח דיווח מידי על ביצוע הפעולה ללשכת הדוברות עם העתקים לראש שירותי בריאות
הציבור ,מנהל שירות המזון הארצי ,מנהל היחידה הוטרינרית ,מנהל מחלקת בריאות
הסביבה והמפקח הארצי לבריאות הציבור (ראה נספח א') אשר יכלול את הפרטים הבאים:
 .1שם ותפקיד מוסר הדיווח
 .2שם בית העסק
 .3מהות העסק
 .4כתובתו העסק
 .5הפעולה שננקטה
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סיבת נקיטת הפעולה

 .7תאריך נקיטת הפעולה
טרם הדיווח ללשכת הדוברות מסור לרופא המחוז שיקול דעת במקרים מסוימים וחריגים
לתן לבית העסק פרק זמן/הזדמנות להשיג על הממצאים והשלכותיהם או לתקנם תוך פרק
זמן שלא יעלה על יומיים.

אופן הפרסום
הפרסום יתבצע על ידי דוברות משרד הבריאות ,באמצעות הודעה לכתבי הבריאות ופרסום
באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

צעדי אכיפה לפרסום תקופתי (רבעוני)
קריטריונים לדווח
ממצאים אשר כתוצאה מהם ננקטו צעדי אכיפה כדלקמן:
 .1הגשת בקשה לביטול רישיון
 .2פתיחת תיק משפטי
 .3הרשעות
 .4מתן קנס מנהלי
 .5השמדת מזון

אופן ודחיפות הדיווח
בכל אחד מהמקרים המצוינים בסעיף "קריטריונים לדיווח" רופא המחוז לאחר התייעצות
עם היועץ המשפטי של המחוז ולאחר שניתן לבית העסק פרק זמן/הזדמנות להשיג על
הממצאים והשלכותיהם או לתקנם ,שלא יעלה על שבועיים ימים ,יפעל כדלקמן:
ישלח דיווח רבעוני על ביצוע הפעולה ללשכת הדוברות עם העתקים לראש שירותי בריאות
הציבור ,מנהל שירות המזון הארצי ,מנהל היחידה הוטרינרית ,מנהל מחלקת בריאות
הסביבה והמפקח הארצי לבריאות הציבור (ראה נספח ב') אשר יכלול את ריכוז הפרטים
הבאים:
 .1שם ותפקיד מוסר הדיווח
 .2שמות בתי העסק
 .3מהות עיסוקם
 .4כתובתם
 .5הפעולות שננקטו (סיבת הדיווח)
 .6סיבת נקיטת הפעולה (פירוט ליקויים עיקריים)
 .7תאריך נקיטת הפעולה

ליקויים שתוקנו לא ידווחו  -הדיווח יכלול פירוט של ליקויים שטרם תוקנו.

אופן הפרסום
הפרסום יתבצע על ידי דוברות משרד הבריאות ,באמצעות הודעה לכתבי הבריאות ופרסום
באתר האינטרנט של משרד הבריאות .ההחלטה על המועדים לדיווח תתבצע בהתאם
למדיניות הדוברות של המשרד.

טבלה מסכמת  -נוהל פרסום צעדי אכיפה
קריטריונים
פעולת ממצאים גורם
הפיקוח חריגים מחליט/נוקט לדיווח
בפעולת
האכיפה
מתן צו סגירה
מחוז X
(עם או בלי
השמדה)לא
כולל שימוע
שהסתיים
ללא צו סגירה
השמדת בשר
מחוז X
תוך דרישה
לתיקון מידי
של ליקויים
מהותיים
הגשת בקשה
מחוז X
לביטול רישיון
פתיחת תיק
מחוז X
משפטי
הרשעות
מחוז X
מחוז X
מחוז X

מתן קנס
מנהלי
השמדת מזון

אופן
גורם
דחיפות
הדיווח
הדיווח/פרסום מדווח
לדוברות לדוברות
מידי

רופא
המחוז

נספח א'

מידי

רופא
המחוז

נספח א'

רבעוני

רופא
המחוז
רופא
המחוז
רופא
המחוז
רופא
המחוז
רופא
מחוז

נספח ב'

רבעוני
רבעוני
רבעוני
רבעוני

נספח ב'
נספח ב'
נספח ב'
נספח ב'

בברכה,

פרופ' איתמר גרוטו
ראש שרותי בריאות הציבור

נספח א'
טופס עדכון צעדי אכיפה ליידוע מידי.
אל לשכת הדובר:

שם מוסר הדיווח____________________________________________________
תפקיד מוסר הדיווח _________________________________________________
סיבת הדיווח
מתן צו סגירה

עם השמדה
בלי השמדה

השמדה תוך דרישה לתיקון מידי של ליקויים מהותיים
פרטי העסק
שם בית העסק ______________________________________
מהות העסק ________________________________________
כתובת העסק________________________________________
הפעולה שננקטה______________________________________
סיבת נקיטת הפעולה___________________________________
תאריך נקיטת הפעולה__________________________________

העתקים:
ראש שירותי בריאות הציבור
מנהל שירות המזון הארצי
מנהל היחידה הוטרינרית
מהנדס ארצי לבריאות הסביבה
המפקח הארצי לבריאות הציבור

נספח ב'
טופס עדכון צעדי אכיפה לעדכון תקופתי (רבעוני).
אל לשכת הדובר:

שם מוסר הדיווח____________________________________________________
תפקיד מוסר הדיווח _________________________________________________
שם בית
העסק

מהות
העסק

כתובת
העסק

*סיבת הדיווח
 הגשת בקשה לביטול רישיון
 פתיחת תיק משפטי
 הרשעה
 מתן קנס מנהלי
 השמדת מזון

*סיבת הדיווח

תאריך נקיטת
הפעולה

פירוט ליקויים
עיקריים
שטרם תוקנו

