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 פרופ' נחמן אש
 משרד הבריאות   מנכ"ל

 ירושלים 
 
 

 , נכבדי
 
 

 שדרוג מטבחים  ל דרישה -בחינת נטל רגולציה חריג על בתי המלון הנדון: 
  

השהיית דרישות לבניה    לל זה את ובכן את הנושא  בבקשה כי תבח, בקשר עם הנושא שבנדון,  פונה אליךאני  
 חי המלונות, כמפורט להלן:בטושדרוג תשתיות פיסיות במ 

מלונות המהווים    430- , המאגדת ומייצגת כ1בישראל, הינה ארגון מעסיקים יציג   המלונות התאחדות   .א
  ממטרות ההתאחדות הוא פיתוח וקידום הענף.את חלקם הארי של המלונות בישראל. 

  ד עסק, ובמסגרת זו עליהם לעמוד בדרישות שונות לרבות בדרישות משר  ברישיוןבתי המלון מחזיקים   .ב
 הבריאות.  

א, בתי המלון נדרשים  4.2דרישות משרד הבריאות למטבחי בתי המלון, מכוח פריט רישוי    במסגרת .ג
 "לשנות את זרימת המזון במטבחים" ו"להוסיף מדורים ונפח קירור מספק". 

שבירת המטבחים ובנייתם מחדש, בתצורה של מפעל מזון,    בפועל,מעות הדרישה הינה  אלא מאי, מש .ד
 תפעולית. לרבות הוספת מקררים שכלל לא נדרשים 

הנראה, מתקנות רישוי עסקים )תנאים    פיכ  , צומוא, נלקחו וא4.2הדרישות הנ"ל, המופיעות במפרט   .ה
התשל"ב   מזון(,  לייצור  לעסקים  שמעול1972  –תברואיים  המלון,  ,  בתי  על  הוחלו  ולא  נדרשו  לא  ם 

 טרם המפרט החדש הנ"ל. (, שכאמור, אינם עסקים לייצור מזון)

המזון  .ו חוק  יצרן  2אדרבא,  רישיון  להוציא  מהצורך  המלונות  מטבחי  את  מתייחס  פוטר  שאינו  תוך   ,
 למטבחי המלונות כאל מפעל מזון. 

-2014בשנת    המפרטים האחידים הניסיוניים שיצאו  11-א, הינו אחד מ4.2כאן המקום לציין, כי מפרט   .ז
, כחלק מיישום רפורמת המפרטים האחידים )שעד היום טרם הושלמה(, תוך שהמפרט הנ"ל יצא  2015

 אם הן יושמו(.האם בכלל ניתנו למפרט הערות ציבור )ו  לא ברורמסודר ו  RIAללא הליך 

כל הנוגע להשתת דרישות מתחום ייצור המזון  בבקשתנו, לבחון את המפרט הנ"ל בשנית, בעיקר  מכאן   .ח
 על מטבחי המלונות, בעוד שחוק המזון פוטר את המלונות ולא מתייחס אליהם כאל יצרני מזון. 

.  מלש"ח  3.5-אלף ₪ ל  300ה בין  נע,  אמורלפי המפרט העלות "שדרוג" כל מטבח  כי    , בהקשר זה נציין .ט
 . עשרות מיליוני שקלים של  ענפיתעלות מדובר בתוספת 

ערכנו סיור בכמה מטבחים של בתי המלון בת"א כחלק  , 2019למען הסדר הטוב, אציין כי בשלהי שנת   .י
ים  פנוס בכירים  פרופ' איתמר גרוטו, פרופ' סיגל סדצקי, מר עמיר יצחקי ו   :פול בנושא, עם ה"המהטי

, ואולם  ממשרד הבריאות, לבחינת בקשתנו לבטל את השתת הדרישות היצרניות ממטבחי המלונות
 , בוטלה בשל משבר הקורונה.2020לחודש מרץ  בנושא, פגישת המשך שנקבעה

 
 . 1957-לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 3סעיף  1
 .2015 –( לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו 1)ג() 26סעיף  2



 

ם להשית עלינו דרישות מתחום ייצור המזון במפרט  מאחר ואנו מאמינים כי אין מקולאור האמור,   .יא
לאור העובדה כי לא נדרש תפעולית להוסיף שטחי קירור  ו   האחיד, תוך סתירת הוראות חוק המזון

 את בדיקתך את הנושא, לרבות בחינה לביטול הדרישות הנ"ל. אנו מבקשים במטבחי המלונות, 

 על מנת לבחון ייעול רגולטורי של הדרישה.     ,פגישה בנושא  עמך ועם הגורמים הרלוונטיים,   נשמח לקיים .יב

 
 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 דניאלי, עו"דיעל 
 מנכ"לית 

  
            

           
 : העתק

 משנה למנכ"ל משרד הבריאותד"ר ספי מנדלוביץ', 
 עו"ד דנה נויפלד, יועמ"שית, משרד הבריאות 

 עמיר יצחקי, ראש שירותי בריאות הסביבה, משרד הבריאות 
 אביחי שגב, ממונה טיוב רגולציה, משרד הבריאות 

 נשיא, התאחדות המלונות בישראלעו"ד אבי ניסנקורן, 
 התאחדות המלונות בישראל סמנכ"ל רגולציה,, ניר קפלןעו"ד 

 

 

 


