
 

 

 פודטק תעשייתייה ימתקנים במתחם מיקרו תעש - ב'ספח נ            6.10הוראת מנכ"ל 

 

 5מתוך  1עמוד 

 

 תעשייתי פודטק –יה ירשימת מתקנים במתחם מיקרו תעש

 

 כללי

להשכרה, הכוללים  םמודולריי עבודה וייצור המתחם המבוסס על רעיון של חללי .א

מתקנים משותפים על מנת לנצל את היתרון לגודל והקרבה בין המפעלים, לעודד 

שיתופי פעולה ולחסוך עלויות למפעלים המאכלסים את המתחם ולנצל בצורה מיטבית 

 את השטחים הקיימים.

כל תכנון בדבר המתקנים ייעשה באופן המונע את הסיכוי ומפחית את הסיכון לזיהום  .ב

או מגע צולב בין מפעלי המזון, ובתוך כל מפעל, לכל אורך שלבי הייצור, לרבות צולב 

 משלב חומר הגלם ועד לשלב  קבלת התוצרת המוגמרת. 

 ביאור לקריאת הטבלה: .ג

  מתקנים המצויים בקטגוריית "חובה", היזם נדרש לבנות את המתקן, אך הוא רשאי

 במידה ומופיעה *.לבחור האם המתקן יהיה משותף או לכל מפעל בנפרד, 

 " הוא רשאי  וכןלבנות את המתקן,  רשאי", היזם רשותמתקנים המצויים בקטגוריית

 .במידה ומופיעה * לבחור האם המתקן יהיה משותף או לכל מפעל בנפרד

 .נוספיםמשותפים על הרשימה להלן ניתן להוסיף מתקנים  .ד

יה משותף או נפרד ישנם מתקנים בהם ליזם אין בחירה אם המתקן יה –יש לשים לב  .ה

 . לכל מפעל
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 5מתוך  2עמוד 

 

 הערות רשותמתקן  חובהמתקן  

 

 סוג המתקן

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

לחדרי יצור תשתית 
 המזון

 *    

לחדרי עיבוד תשתית 
 המזון

 *    

תשתית לתעלת ניקוז 
 ומחסומי רצפה

 *    

נקודת דיגום שפכי 
 תעשייה

 *    

תחנת מעבר לאיסוף 
תמלחות/חומרים 

 מסוכנים

יש לצרף התייחסות    * 
לעמידה במדינות המשרד 

להגנת הסביבה לעניין 
 מרחקי הפרדה

תשתית לחיבור מים 
 חמים וקרים

לרבות התקנה של אביזרי    * 
הגנה במקומות הנדרשים 

 )דוגמת מז"ח וכדומה(

מבואה סניטרית לידיים 
בזמן הכניסה ולרגליים 

 הייצור  חדריוהיציאה מ

במידה והתכנון יהיה של    * *
מבננים. אזי שהדרישה 

. כמו תהיה עבור כל מבנן
כן, הוא נדרש לבדוק 

 הימצאות אלרגנים

 פרוזדור מקורר או

לקבלת חומרי  מסך אויר
 גלם

  * *  

 פרוזדור מקורר או

לאחסון מסך אויר 
 תוצרת מוגמרת

  * *  
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 5מתוך  3עמוד 

 

 הערות רשותמתקן  חובהמתקן  

 

 סוג המתקן

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

 פנימי ציוד חדר ניקוי 
סכו"ם, -)כלי אוכל 

ספלים, צלחות וכדומה. 
סירים,  -כלי בישול 

מכסים, סכיני מטבח וכן 
טיפול במכונות מטבח: 
מטחנות, מיקסר, מדיח 
כלים וכדומה. ציוד אחר 

כגון: משטחי עבודה  -
 וחיתוך(

 *    

חדר שטיפת כלים 
 חיצוני

במידה והתכנון יהיה של    * *
שהדרישה מבננים. אזי 

 תהיה עבור כל מבנן.

תשתית לחדרי קירור 
 עבור חומר גלם אישיים

   *  

תשתית לחדרי קירור 
אישיים עבור תוצרת 

 מוגמרת

   *  

חדר קירור לצורך 
אחסון חומרי הגלם 

 להכנת המזון

* *    

הקפאה לצורך מתקן 
אחסון חומרי הגלם 

 להכנת המזון

* *    

מחסן עבור תוצרת 
מוגמרת שמוכנה 

בקרת )–לאכילה 
 (טמפרטורה

כאשר מדובר במחסן    * *
משותף, המוצרים צריכים 

 להיות ארוזים ונפרדים

ללא מחסן חומרי גלם )
 (בקרת טמפרטורה

כאשר מדובר במחסן    * *
משותף, המוצרים צריכים 

 להיות ארוזים ונפרדים

ללא מחסן חומרי ניקוי )
 (טמפרטורהבקרת 

אזור משתוף מחייב    * *
שתהיה חציצה שיוצרת 
הפרדה בין תכולות 

 המפעלים
   * * מחסן חומרי אריזה

 * *   מחסן חלקי חילוף
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 5מתוך  4עמוד 

 

 הערות רשותמתקן  חובהמתקן  

 

 סוג המתקן

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

חדר אשפה מקורר + 
תשתית ניקוז וצינור 

 מים

במידה והתכנון יהיה של     *
מבננים. הדרישה בסעיף 
זה תהיה עבור כל המתחם 

 ולא פר מבנן.

    *  אריזה ראשוניתאולם 

    *  אולם אריזה שנינונית

     * אזור העמסה או פריקה

  * *   ארכיב

    * * חדר תקשורת

    * * חדר חשמל

    * * מערכות איוורור/מידוף 

   *   מרכז מבקרים

חדר אוכל + מטבח 
 קצה או מטבח מבשל

*     
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 5מתוך  5עמוד 

 

 הערות רשותמתקן  חובהמתקן  

 

 סוג המתקן

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

משותף 
למספר 
 מפעלים

כל מפעל 
 בנפרד

     * חדרי לימוד והכשרה

     * חדרי ישיבות

 מתקנים לרווחת העובד

חדרי שירות  לעובדי 
הייצור )תאי בתי־כסא, 

משתנות, כיורים 
 ומקלחות(

תקנות רישוי בהתאם ל   * *
עסקים )תנאים תברואיים 
לעסקים לייצור מזון(, 

 ת+ הל"1972-תשל"ב

מטבחון לפינת קפה 
 עבור עובדי הייצור

* *    

    * * חדרי הלבשה מאוורים

  * *   חדר המתנה
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