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 הגדרות כלליות - 1פרק 

 

 בעל מקצוע מוסמך .1.1

החוק(, והוא אחד  -ב לחוק רישוי עסקים )להלן 6מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף  .1.1.1

 מאלה:

חוק  -)להלן  195-כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח מהנדס רשוי (1)

המהנדסים(, הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק 

 המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.

במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי  (2)

 תקנות ייחוד פעולות(: -הלן )ל 1967-וייחוד פעולות(, התשכ"ז

מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית  (א)

 או ארכיטקטורה.

 הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות. (ב)

  בעל עסק .1.2

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו  .1.2.1

 פועל העסק.או בניהולו 

 גורם מוסמך ארצי .1.3

 כל אחד מאלה, לפי העניין: .1.3.1

ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק, או עובד בכיר אחר מקרב  עובדיה שהוא  (1)

 הסמיך לעניין זה.

המנהל הכללי של המשרד נותן האישור, או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא  (2)

 הסמיך לעניין זה.

 כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.נציב כבאות והצלה, או קצין  (3)

המפקח הכללי של משטרת ישראל, או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין  (4)

 זה.

 הוראות לצד המפרט האחיד .1.4

)ג( לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי 2ג7מסמכים ותנאים כאמור בסעיף  .1.4.1

פרסומם כדי לפטור מן -חוק,  ואולם אין באיב ל11עד  8-ג ו6ב, 6החוק, לרבות לפי סעיפים 

 הדרישה להגישם או למלאם.

 החוק .1.5

 .1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח .1.5.1

 התקנות .1.6

 .2000-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א .1.6.1

 מפרט, מפרט אחיד .1.7
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לחוק, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני  1ג7מפרט, לפי סעיף  .1.7.1

ד לחוק מעסק מהסוג האמור 6פי סעיף -לחוק, והמסמכים הנדרשים על 7יף האישור לפי סע

 בתחילת המפרט והוראות לצד  המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

 נותן אישור .1.8

השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  .1.8.1

יכו לתת אישור, לעניין עסק שר החקלאות ופיתוח הכפר או שר הבריאות, או מי שהם הסמ

 1שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם, לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 

 לחוק.

 צו רישוי עסקים .1.9

 .2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג .1.9.1

 רישיון .1.10

 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז. .1.10.1

 רשות הרישוי .1.11

 קומית או מי שהוא הסמיכו לכך.ראש הרשות המ -בתחום רשות מקומית  .1.11.1

 מי ששר הפנים הסמיכו לכך. -מחוץ לתחומה של רשות מקומית  .1.11.2

 שינוי בעלות .1.12

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו, וכן  .1.12.1

 .1968-העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 

 תנאים רוחביים - 2פרק 

 

 הוראות לצד המפרט האחיד

אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה, ומקבלת אישורים  .2.1

מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מפרט זה אינו מהווה רישיון. המנהל עסק ללא רישיון 

 עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק  .2.2

 הדין אינן מופיעות במפרט.

אם קיימים בעסק סוגי עסקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני  .2.3

, יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם 2013-רישוי(, התשע"ג

 ם בו, והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטי

לבקשה לרישיון יצורפו, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה  .2.4

לתקנות. בנוסף, יצורפו לבקשה מסמכים  12-15מצבית ותכנית עסק, כמפורט בתקנות 

 המפורטים במפרט זה, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה. 

, לא 1965-תר לשימוש חורג, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"הלעסק שפעילותו דורשת הי .2.5

 יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.
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 רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין. .2.6

 לחוק.  7נותן אישור או רשות הרישוי רשאים להוסיף תנאים ברישיון לפי סעיף  .2.7

או מסמך שנדרש ממנו במפרט  המבקש רישיון, או בעל רישיון, רשאי להגיש השגה על תנאי .2.8

זה, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק. את ההשגה יש להגיש לגורם מוסמך ארצי 

 .2000-המופיע בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א 9בהתאם לטופס 

ימים מיום  30לגורם המוסמך לדון בהשגות מטעם נותן האישור, לפי טופס ההשגה, בתוך  .2.9

פי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטות באתר. עותק קבלת הדרישה ל

)סכום ₪  323של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. עבור כל השגה יש לשלם אגרה בסך 

המתעדכן מעת לעת(. יודגש כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של החלטה, כל עוד לא 

 החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

 יון או פקיעתוביטול ריש .2.10

לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים  .2.10.1

 המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו וסוג העיסוק. 

רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה, המפה המצבית או  .2.10.2

 תכנית העסק, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

 .2.10.2היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף  .2.10.3

אישור רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם נותן  .2.10.4

)א( לחוק, שאי קיומה משמש עילה 1המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בסעיף 

 לביטול, ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

לחוק )עיסוק  14במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף  .2.10.5

הפרה של תקנות הנוגעות לעניין(, ניתן להוציא  ללא רישיון, הפרת תנאי מתנאי הרישיון או

 לחוק. 20לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 

 הוראות במפרט האחיד .2.11

בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי  .2.11.1

 הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

  תחילה .2.12

)תנאים רוחביים(  2-)הגדרות כלליות( ו 1ן של ההוראות המפורטות בפרקים מועד תחילת .2.12.1

למפרט זה הוא ביום פרסומו של המפרט. מועד תחילתן של ההוראות המפורטות ביתרת 

 הפרקים המופיעים במפרט זה יהיה בהתאם לאמור בכל פרק, ויחול רק על ההוראות

 המפורטות באותו הפרק.
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 משרד החקלאות - 3פרק 

 

)י"ז טבת, תשפ"א(, ובכלל  1.1.2021מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא ביום 

זה לגבי עסק שבמועד התחילה אין לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או עסק שבמועד התחילה 

 היה לו רישיון או היתר זמני.

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .3.1

 .1985-חדש[, תשמ"הפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח  .3.1.1

 .2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו .3.1.2

 .2011-חוק תכנון משק החלב, התשע"א .3.1.3

 הגדרות .3.2

 פרות בקר לחלב

 המנהל

מנהל השירותים הווטרינרים במשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוסמך על 

 ידו

 חלב גולמי, חלב

 ידי על המתקבל קולוסטרום למעט, נוזל

, עיבוד תהליך עבר שלא, מקנה של חליבה

 אריזה לרבות

 מכלית
קיבול נייד המחובר לנגרר, המורשה  כלי

 בלבד שתיה מי אולהוביל חלב, שמנת 

 בקר לחלב או צאן מקנה

 משק יצרן
לשם  במקנהלגידול, החזקה וטיפול  עסק

 גולמי חלב והפקת חליבתו

 כבשים או עיזים צאן

 תנאים מוקדמים .3.3

לעסק להובלת חלב גולמי ממשק יצרן אלא אם צורפו לבקשת הרישיון או יינתן רישיון לא  .3.3.1

 לחידושו המסמכים הבאים:

 מפרט טכני של מכלית הכולל פירוט של הציוד שלהלן: (1)

 .מיכל קירור אטום ובו קרח לאחסון והעברת דוגמאות חלב למעבדה (א)

 .גביעים מתאימים לדיגום החלב (ב)

 .)מוט( דיגום מיתקן (ג)

 .ולנגרררישיון למכלית  (2)

 לא יוביל אדם חלב גולמי אלא אם ברשותו רישיון למכלית. .3.3.2

 שתיותת .3.4
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כל החלקים במכלית הבאים במגע עם החלב ומערכת הניקוי, מבנה המכלית הפנימי  .3.4.1

והחיצוני, כולל הכיפות והצינורות, יהיו מחומרים המשמשים למגע עם מזון ושאינם 

 מחלידים.

 שברים. צינורות להעברת חלב יהיו ללא סדקים או .3.4.2

המכלית יהיו חלקים למגע וללא פגמים ומגרעות  שלכל השטחים הפנימיים והריתוכים  .3.4.3

 הנראים לעין. 

או /והפריקה כך שכל החלב  פתחלכיוון  המתאיםבשיפוע ותהיה חלקה  יתתחתית המכל .3.4.4

 באופן מלא ומוחלט לפתח היציאה.  ומי השטיפה בכל תא, יתנקז

התא הפנימי למעטפת החיצונית  שטחשהמרווח בין  במכלית יעשה כך האחסוןבידוד תאי  .3.4.5

 . צלזיוס עלותמ 90בידוד תרמי, המתאים לטמפרטורה מרבית של  חומריהיה מלא ב שלו

ושלא ישנה את צורתו בטמפרטורות  דליק או אורגני יהיה מחומר יציב, שאינוהבידוד  .3.4.6

 גבוהות.

 .מים לחדירת אטומה תהיה החיצונית והמעטפתלבידוד יהיה מחסום אדים  .3.4.7

 העברתו בעת צלזיוס מעלתמ 4החלב לא תעלה על  שטמפרטורת מחייבתהבידוד  יעילות .3.4.8

  ההובלה בתום צלזיוס מעלות 7 -מ יותר ולא למכלית היצרן ממשק

 שימנע  היקוות של מים ו/או חלב.ם יהיה אטם יהאד מחסוםבפתח  .3.4.9

 ימנע דליפת חלב בזמן הנסיעה. המכלית מכסה   .3.4.10

 יותקנו נשמים בהתאם למספר התאים בה.בכל מכלית  .3.4.11

הום אחר בזמן יזאו /כניסת מי גשם וו מבנה הנשם יהיה כזה שימנע דליפת חלב בזמן נסיעה .3.4.12

זרים, חרקים, מזיקים וכל גורם  גופיםהנסיעה. הנשם יצויד ברשת מתאימה שתמנע חדירת 

 מזהם אחר.

חורים וסדקים, כאשר כל הצנרת והברזים במכלית יהיה מחומר שאינו מחליד, ללא  .3.4.13

 השטחים הפנימיים יהיו חלקים למגע וללא פגמים ומגרעות הנראים לעין.

יציאות החלב במכלית תמוקמנה במקום הנמוך ביותר ותהיינה מצוידות בברזי יציאה.  .3.4.14

הברזים ליציאת החלב במכלית יהיו מחומר שאינו מחליד, מוגנים מלכלוך ואבק על ידי 

 ה.קופסה עם אפשרות נעיל

הצינורות יהיו מבודדים בבידוד תרמי עם מחסום בפני חדירת אדי מים ועם עטיפת פח  .3.4.15

 בלתי מחליד.

 בנפרד. נגררצנרת הניקוי של מכלית תאפשר ניקוי ה .3.4.16

ניקוי התא ופתח  שםבכל תא במכלית תורכב לפחות ממטרה אחת, בהתאם לגודל התא, ל .3.4.17

גיאומטרי המבנה הלבדה בגלל  ם. במידה וממטרה אחת אינה מסוגלת לבצע ניקיוןיאדה

 ומידות התא, יותקנו בתא שתי ממטרות או יותר. 

 ניקיון .3.5

 .על נהג המכלית להעביר את גלגלי הגרור והמכלית בבור טבילה בפתח משק היצרן .3.5.1



 

8 

 

לפני פעולת איסוף החלב למכלית  המכלית תאי שללבצע ניקיון וחיטוי  המכליתנהג  על .3.5.2

 לשם הובלתו .

המחלבה אשר בה נקלט  מאתוחיטוי  ניקיון ביצועעל  אישור קבלת יוודאהמכלית  נהג .3.5.3

 החלב.   

 ממכלי הדגימות לקיחת לפני הידיים וייבוש סבון עם ידיים שטיפת לבצע המכלית נהג על .3.5.4

 .למכלית החלב והעברת היצרן במשק החלב

 עובדים .3.6

כפפות וכיסויים בעל העסק יספק לנהג המכלית ביגוד, נעלי עבודה וציוד מגן אישי, הכולל  .3.6.1

פעמיים לבגדים ונעלים המתאימים לעבודה עם מזון מן מחי ויוודא כי הוא עושה בהם -חד

 שימוש בכל שעות העבודה.

 רשום ודיווח .3.7

 לא יוביל בעל עסק חלב ללא תעודת משלוח ובה הפרטים שלהלן: .3.7.1

 .מקור החלב )שם משק היצרן ומספרו( (1)

וכמות החלב בכל תא במכלית, אם היא כוללת יותר  שנאספה הכוללתהחלב  כמות (2)

 .מתא אחד

 .ההובלה בעת החלב של הטמפרטורה (3)

 .החלב אסוף ושעת תאריך (4)

 .החלב יעד (5)

 .המכלית של הרישוי מספר (6)

 .שם העסק שם נהג המכלית (7)


