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  לנוהל זה : )1/2018(עדכון מספר  להלן פירוט העדכונים

"ד
ס

מ
 

 עדכוןבאופן יישום  העדכון מהות 

סעיפים 

 םרלבנטיי

 (קישור)בנוהל 

  קטגוריות "ייעוד המוצר" באישור הייבוא  1
  יותר מהקטגוריות הבאות:הקטגוריות תשוננה לאחת או 

  ל"קמעונאי/סיטונאי" , "מוסדי" , "תעשייה"

5.10  

  6מס' נספח 

    הגדרות="מוצר אחד"  2
5.12  

5.13  

  ביסוס חוקי  3

לייצור ושיווק דגים מוכנים לאכילה ללא טיפול  הנחיות . 1

 טרמי יסודי

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/F

CS/Documents/Regulations/26074816.pdf  

חיים גולמי  קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי  . 2

  (מצונן או קפוא)

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/F

CS/Documents/Regulations/Reg_26022012.pdf  

6.13  

  

  

  

6.14  

  חיי מדף  4

תוספת מסמכים למזון שחיי המדף שלו ארוכים מערכי 

הסף . 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/F

CS/Documents/Regulations/Reg_26022012.pdf  

7.6.5  

  סימון שם המזון בעברית ביבוא לשטחי הרש"פ  5
קיים פטור  הפלסטינאיתהרשות ביבוא המיועד לשטחי 

  בעברית) זוןמסעיף  זה (אין חובת סימון שם המ
7.6.6.1.5.1  

6  
  .תוספת- טיפול בבקשה לאישור יבוא שנדחתה

  לבקשה שנדחתה מחמת מסמכים נוספים
  7.7.1.3  לטיפול לוח זמנים

  7.7.1.4.2  תוספת מסמכים  RTE- מזון "מוכן לאכילה"  7

  7.7.1.4.3  תוספת מסמכים  "(גולמי) בשר נתחיהגשת בקשה לאישור יבוא "  8

  7.7.1.4.4  מדיניות איחוד אישורי יבוא*  יבוא איחוד אישורי  9

10  

שלבי תהליך הגעה להבנות בנושא נוסח תעודת 

בריאות אחידה לייצוא דגים ומוצריהם ומוצרי 

  .מדינות המיועדות ליבוא לישראלבשר מול 

   פרוט שלבי התהליך.

  )transit( יבוא לא ישירכולל 
7.7.1.4.5  
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11  
תת כ- לבשרת"ב אחידה  - 2 מס' הוספה לנספח

  סעיף לתעודה לדגים

 
  ב'2 מס' נספח

  רשימת שמות נתחי בשר- 10מס'הוספה לנספח   12
 מס' נספח  

 ב'10

   13מס' - הוספת נספח  13
קיימות הבנות לנושא תעודת בריאות רשימת מדינות עמן 

  וטרינרית אחידה ליצוא דגים ומוצריהם ומוצרי בשר

מס' נספח 

  א'+ב'13

 
   מיידי.יכנס לתוקף באופן  גולמי בשרנתחי איחוד אישורי יבוא ל*

ממועד פרסום  יום 90יכנס לתוקף לאחר תקופת היערכות של   גולמיים לדגיםאיחוד אישורי יבוא 
  נוהל זה. 
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  מן החי : מזוןהשלבי הפיקוח על יבוא  שניהראשון מבין  הינונוהל זה 

  05-010מספר  - "הנפקת אישור יבוא  - יבוא וטרינריה"  – שלב ראשון

  .05-011 - מזון מן החי מיבוא במעברי הגבול"משלוחי בידוק והנפקת היתרים ל - "יבוא וטרינריה – בא השלב ה

 .05-012מספר  - מאושרים לאחסון תכולת משלוחי מזון מן החי "במקביל פורסם נוהל "בתי קירור 

 : היחידה הווטרינריתקבלת אישור יבוא  מב שלבים/נוהלהושאי נ . 1

הנחיות להגשת בקשה להנפקת אישור יבוא מהיחידה הווטרינרית ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של משרד  . 1.1

 www.health.gov.il/fcs  .הבריאות

 הגשת בקשה לקבלת אישור  ליבוא מזון . . 1.2

 .מחלקההקליטת הבקשה ובדיקת המצאות המסמכים במזכירות  . 1.3

 .המחלקהנציג  טיפול בבקשה ע"י . 1.4

 אישור ליבוא מזון ליבואן. ההנפקת  . 1.5

 .אישור ליבוא מזוןהשל איסוף עצמי או משלוח  . 1.6

 .טיפול במקרים חריגים . 1.7

 .אישורים קיימיםביצוע שינויים ע"ג  . 1.8

 : מטרות הנוהל . 2

תוך כדי הגדרת תהליכי יבוא הין הליך ילענ היחידה הווטרינריתאת מדיניותה של הרלוונטיים הגורמים להביא לידיעת 

 הם.התפעוליות מוהנגזרות מזון  יבוא אישורתעודת רישום יבואן והגשת בקשה והנפקת 
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 : עקרונות . 3

למעט מקרים  טרינריתווה המחלקהמ יבוא מזוןקבלת אישור  טרםמחו"ל  או להזמינו/ו לייבא מזוןמומלץ לא  . 3.1

 בנוהל זה. 7.7.5 חריגים כמפורט בסעיף

אישור יבוא מזון ארץ המוצא. ראה  , יבואן, מוצר, יצרן :אישור  ליבוא מזון הינו ייחודי למכלול כמפורט להלן . 3.2

 . נוהל זהל] 1[ נספח מספרב

ומוצריהם לישראל./רשימת מדינות דגים =רשימת מדינות לייבוא  13רק ממדינות המופיעות בנספח מס. ניתן לייבא  . 3.3

 בשר מוצרי לייבוא

החקיקה והדרישות הרלוונטיים המתייחסים למוצר כל  של ה מעמיקההכרב המאושר את היבואןיבוא מזון מחייב  . 3.4

ע החזרה יזומה ובצעקיבות ולביכולת לכן ושיווק הו הובלה ה ,אחסוןהטיפול, לעניין הלרבות  אותו הוא מייבא

 .תנאי לרישומו כיבואן) ( מחויבות זו הנה  מהשיווק

  .תנאי הכרחי להמשך תהליך היבוא ההינ מזוןקבלת אישור יבוא  . 3.5

 אלא אם צוין אחרת בסעיף ההערות בגוף אישור הייבוא. הינו שנה מיום הנפקתו מזוןתוקפו של אישור יבוא  . 3.6

אלא אם צוין אחרת באשור היבוא  בחוקי מדינת ישראל בעמידהיב וחממיועד לשיווק בשטחי האוטונומיה מזון ה . 3.7

 .)1(נספח 

למעט  "ראשון נכנס ראשון יוצא" דהיינו   FIFOהטיפול בבקשות לאישור  ליבוא מזון יהיה בהתאם לעקרון  . 3.8

  במקרים חריגים.

 מקור הטובין: . 3.9

המצטברים התנאים בשני עומדים  (למעט שימורים), מוצרי דגים ומוצרי בשר: דגים, אישור יבוא יינתן כאשר

 הבאים:

 .)HACCPאבטחת בטיחות (ליצרן הטובין מפעיל מערכת  . 3.9.1

המקור (לצרכי סעיף זה, רשות של רשות מוסמכת חיצונית למדינת  היצרן עבר בקרה ועמד בקריטריונים . 3.9.2

 המידע , תוצאותיו ומסקנותיו באופן גלוי וזמין לציבור הרחב  תלרבות מדינת ישראל), המפיצה א–מוסמכת 

  ("אינטרנט"). 

מול היבואן. במידה והבקשה ישירות  תתבצע  ,יבואהבקשת  ענייןב נציג היחידה הווטרינרית,כל התקשרות של  . 3.10

 מול נציג אך ורקשל נציג היחידה תתבצע , ההתקשרות כח) י(באמצעות ייפוי הוגשה באמצעות נציג מטעם היבואן

 היבואן המגיש את הבקשה.

על ידי בחינת הנושא לגופו ,  לאחר לגביו אישור יבוא מזון ,יונפק  ,3.9.2 - ו 3.9.1כל מוצר אחר שאינו נכלל בסעיפים  . 3.11

 במשרד הבריאות.טרינרית והובמחלקה  הממונה על הייבוא

  :לאחר  , יינתן רק אדם והמיועדים למאכל כשעודם בחייםאישור יבוא לבעלי חיים המיובאים  . 3.12

 משך החזקתם בחיים עד לשימוש בהם .הצגת מסמך היצרן המפרט את הדרישות לה . 3.12.1

  )ותחזוקה שוטפת מתקניםאחסון ,אן לעמוד בדרישות אלה (תנאי הוכחת יכולת היבו . 3.12.2
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לאחר ורק  היחידה הווטרינרית "טעות סופר" ע"יאם נעשתה בו שינויים אלא  לאחר הנפקת האישור לא יבוצעו . 3.13

במידה והונפק אישור יבוא מתוקן הוא יימסר לידי היבואן רק לאחר מסירת  .הממונה על הייבוא במחלקה אישור

 .המקוריאישור היבוא השגוי 

ובהתאם לכל דין ובכלל  הבריאות משרד  ת ובהתאם לכל דרישבו , כי האחריות לייבוא המזון ולכל שימושיודגש  . 3.14

והיצרן וזאת על אף שמשרד הבריאות בודק היבטים  היבואןהינה על  הסופי,, עד הגעתו לצרכן זה לנושא הסימון 

  בישראל. ושיווקו המוצר יבוא העלולים לפסול את 

  : חלות . 4

 .במשרד הבריאות טרינריתווה  המחלקההעובדים הכפופים מקצועית להנחיות נוהל זה חל על יבואני המזון וכן על 

 :הגדרות  . 5

 .בזמן הגשת הבקשהתשלום הנגבה ע"י משרד הבריאות  -  "מזוןת "אישור יבוא אגר . 5.1

עבור ממדינה מסוימת,  ליבוא  , מסוים, הניתן ליבואן היחידה הווטרינריתמסמך המונפק ע"י  – אישור יבוא מזון . 5.2

  . מסויםהמיוצר במפעל  מסויםמוצר מזון 

ההתייחסות  ,, במקום מפעל מסויםחיצוניהמיובאים ממדינה שכלל מפעליה אושרו ע"י גוף גולמיים   מצונניםגים בד

  .ספק מסויםתהיה אל 

שור יבוא יחלק בלתי נפרד מא ויםמהו ,המצורפתתווית ה גביו וכן מפורטות לההדרישות  מכלול ,שוריהאתוקף 

  .מזוןה

- התשנ"ה- ), כמוגדר ב"צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי  בתוקף בית עסק, בעל רישיון עסק מתאים –בית אוכל  . 5.3

 .בין כתלי בית העסק בלבד הגשת מזוןו להכנת , "1995

בחתימת הממונה על היבוא במחלקה  בית קירור או מחסן אשר קיבל אישור בכתב – בית קירור/מחסן מאושר . 5.4

, לאחסון משלוחים )05-012- לנוהל "בתי קירור מאושרים לאחסון מזון מן החי במעבר 4הווטרינרית (נספח מס. 

  לפרק הזמן שבין קבלת ההיתר להעברת המשלוח מהנמל ועד לקבלת ההיתר להכנסת המשלוח לארץ. 

דגים מצוננים. המקום מאושר ה של דגים מצוננים מקום בו מתבצעים תהליכי קליטה ואחסון תכולת משלוחי במקר

  .05-012מספר קירור - לפי נוהל לבתיבכתב 

להלן) בבקשה לאישור יבוא מזון  7.2בקשה לקיצור זמן הטיפול (כמפורט בסעיף  –בקשה חריגה לאישור יבוא מזון  . 5.5

 בהתנהלות היבואן. שאינן תלויותעבור תכולת משלוח הנמצא בנמל עקב נסיבות 

מוצר/י ומתייחסים ל טרינריתוהו מחלקהלסדרת מסמכים ופרטים המוגשים ע"י היבואן  -   בקשה לייבוא מזון . 5.6

  .)]6נספח מס' [( המזון המבוקש/ים ליבוא

 י"ע המוגשים )]4[ מס נספח( היבואן  והצהרת הבקשה טופס כולל  ,ופרטים מסמכים סדרת -  יבואן לרישום בקשה . 5.7

 רור.יבית ק/והמחסן היבואן פרטיל מתייחסיםהוטרינרית והו מחלקהאו נציגו ל היבואן

]), 3(נספח מס' [מטעם היחידה הווטרינרית  בתוקף, "תעודת רישום יבואן"תאגיד שברשותו /אדם -  רשוםיבואן קצה  . 5.8

בית  יכתליין בלצריכה  ישמשאשר טרם הנפקת היתר הכנסת המשלוח לארץ ו שאינו דורש שיהוי אשר מייבא מזון

 .ובהתאם לדרישות נוהל זה האוכל שבבעלותו בלבד
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יבואן" מטעם היחידה הווטרינרית ,בתוקף (נספח מס' תאגיד שברשותו "תעודת רישום /אדם – רשוםרגיל  יבואן . 5.9

]3.([ 

 3. קיימות אישור ליבוא מזוןהכפי שמוגדרת על גבי מטרת השימוש במוצר המזון המיובא  -  ייעוד המוצר . 5.10

 אפשרויות: 

שיווק המוצר באריזה /  1145בת"י  הכהגדרתמכירה קמעונאית ישירות לצרכן  –סיטונאי / יקמעונאשיווק ל . 5.10.1

 .1145סיטונאית כהגדרתה בת"י 

 (נדרש רישיון יצרן מתאים בתוקף)בלבד. ייצור תעשייתימזון המיועד לצורך  יבוא – תעשייהל . 5.10.2

 )  בלבד.'יבוא מזון המיועד לצורך מוסדי (אולמות אירועים וכד -  למוסדי . 5.10.3

 בעקרונות. 3.9 מפעל אשר קיבל קוד יצרן מאת הרשות המוסמכת ואושר ליצוא לפי סעיף  - יצרן  . 5.11

 מוצר יחיד ללא תלות במשתנים הבאים: - )שלד+שרירים עם או ללא איברי פנים - (גולמי בלבד מוצר אחד . 5.12

 גודל האריזה/משקל המוצר . 5.12.1

 וכד') עם או ללא עור/קליפה/איברי פנים/שלם /נתחים/פרוסות/פילהאופן החיתוך ( . 5.12.2

 תנאי אחסון (מצונן , קפוא וכד') . 5.12.3

 )בלבד פניםאיברי - מוצר אחד (גולמי בלבד . 5.13

 גודל אריזה/משקל המוצר . 5.13.1

 )5.12.2(כמפורט לעיל, בסעיף   אופן החיתוך . 5.13.2

 תנאי אחסון (מצונן , קפוא וכד') . 5.13.3

מחייב הלמעט שימורים, , בשר) מכיל מרכיב מזון מן החי (דגים או האו מזון  מיובא שהינו בשר או דגים מזון - מזון . 5.14

 מבוקרת.רטורה אחסנה בטמפ

הקפאה  למעט פרוק, ואשר עבר תהליך טכנולוגי כלשהו  המכיל מספר חומרי גלם מזון – מעובד / מוצר מזון מורכב . 5.15

 או אריזה., זיגוג 

או אריזה או שלא עבר כל , זיגוג פרוק, הקפאה  אחד או יותר מהתהליכים :מזון אשר עבר  -  גולמימוצר מזון  . 5.16

 תהליך.

 .החקיקהלפי דרישות   קמעונאיתלפני מכירה מזון אשר נארז וסומן   –ארוז מראש  מזוןמוצר  . 5.17

 מזון אשר הוגדר כ"מוכן לאכילה" באישור הייבוא.מוצר הינו  - )RTE( מזון מוכן לאכילהמוצר  . 5.18

 ורכב / מוכן לאכילה ומכיל בתוכו:למזון מ סמסמך עם לוגו של היצרן חתום ע"י נציג החברה המתייח – מפרט טכני . 5.19

 )specificationsהרכב המוצר (ספציפיקציות = . 5.19.1

   בקרהנקודות ) ובציון   flow chartתיאור קצר של תהליך היצור ,בצורת תרשים זרימה ( . 5.19.2

 ).CCPsהקריטיות בתהליך (   

גבולות קריטיים כימיים ומיקרוביולוגיים כתלות באופי המוצר והמפורטים בנספח מספר _ (מסמך זה   . 5.19.3

 יפורסם בנפרד ויכנס לתוקף על פי לוח זמנים שיקבע במועד פרסומו)

 ). , כאשר נדרשאורך חיי מדף של המוצר (כולל תיקוף . 5.19.4
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 תאריך המסמך. . 5.19.5

  כל מסמך אחר אשר יידרש ע"י הממונה על היבוא. . 5.19.6

 של המפעל.  HACCP- הערה: מקור המסמכים מתוך תכנית ה

 .7.9מקרה בו אין צורך באישור יבוא מזון, סעיף  –מקרה חריג  . 5.20

לצרכי יבוא, משלוח הינו כמות מסוימת של דגים ו/או מוצריהם ו/או מוצרי בשר, המיובאים במועד  -  משלוח . 5.21

מסוים, ששולמה עבורם עמלת שרותי עמילות מכס  אחת מסוימת, על ידי אותו יבואן, שהגיע בכלי תעבורה יחיד 

 לתחנת ביקורת גבול וטרינרית אחת. ונמסרה הודעה לגבי זמינותו לבדיקה,

נוהל המגדיר את התהליך של החזרת מוצר  המזון מדרכי השיווק במקרים  -  )Recall( ל החזרה יזומה מהשיווקנוה . 5.22

שרות  - שרותי בריאות הציבור - במדריך משרד הבריאות   2בהם נתגלתה תקלה/ ליקוי במוצר. (ראה נספח מס' 

 ).HACCPלהבנה ויישום של מערכת  2002מרץ   - המזון הארצי

) לייצגו לעניין נוהל זה 5מי שהיבואן ייפה את כוחו בכתב (על גבי טופס כמופיע בנספח מספר  – נציג היבואן . 5.23

ח שהוגש למחלקה הווטרינרית במסגרת הבקשה לרישום יבואן ושיש ביכולתו להציג ושפרטיו מצוינים בייפוי הכ,

 מסמכים המעידים על היותו נציג היבואן.               

משלושה היבואן ומורכב של המשלוחים המסומן על גבי התווית, נקבע ע"י  םקידוד -  משלוח(מספר) סימון קוד  . 5.24

 ):- חלקים שיופיעו בזה אחר זה כשהם מופרדים על ידי מקף (

 XXXXד שמאל מספר תעודת רישום יבואן בצ

  שלפניו).חודי ולכלל המשלוחים יבאופן עוקב ורציף (יחסית למשלוח הי משלוחשל ה ZZZבמרכז, נומרטור 

   .ה יוצר המוצרב, בשתי הספרות האחרונות של השנה YY בצד ימין, ציון שנת היצור

  YY :   -   ZZZ    -  XXXXלהלן דוגמא להמחשה

  המשלוחמספר   מבנה    המכולה  מאפייני המשלוח

      

  ספרות 2

  המייצגות  

  את השנה בה 

  יוצר המזון (ימין)

  

  (מרכז) משלוחנומרטור ה

  מספר המייצג את המכולה 

  שבמשלוח, הינו מספר

  רציף ועוקב במשלוח

  וביחס למשלוח שלפניו

  

  מספר מזהה של היבואן

  (שמאל).

  זהו מספר תעודת

  רישום יבואן 

  (מספר קבוע)

לשנת  1משלוח מס' 

2011:  

  מכולות 2מכיל 

  1134     0001      11     1מכולה 

  1134     0002      11     2מכולה 

לשנת 2משלוח מס' 

2011:  

  מכולות 3מכיל 

  1134     0003      11     1מכולה 

  1134     0004      11     2מכולה 

  1134     0005      11     3מכולה 

  משלוח כל משלוח חדש חייב לקבל מספר/י משלוח חדש/ים בהתאם למספר המכולות 
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 :כהגדרתו ב –מידע רלוונטי למזון  - תווית/סימון  . 5.25

  סימון מזון ארוז מראש -  1145מס' ת"י. 

  תאריך על מוצרי בשר)  סימון(רותים יפיקוח על מצרכים ושהצו. 

  או כל חיקוק אחרבריאות הציבור מזון (בדיקת דגים) תקנות ,. 

צא מיצרנים אשר ימיהוא ו ספק אשר קיבל אישור מרשות מוסמכת לסחור בדגים  – ספק דגים גולמיים טריים . 5.26

 בפרק העקרונות. 3.9בעקרון עומדים 

תעודת בריאות    להנפיק כיםשות המוכרת ע"י גוף ממשלתי המוסמרשות ממשלתית או ר -  רשות מוסמכת . 5.27

 מהמדינה המייצאת. וטרינרית ליצוא דגים ומוצריהם

המתוחזקת ומנוהלת של דגי מאכל  האקדמיההמגובשת בשיתוף משרד החקלאות ורשימה  -  ת שמות הדגיםרשימ . 5.28

סחרי בעברית והשם המסחרי בלועזית המדעי, השם העברי , השם המ השם  :עיםיהממונה על היבוא  בה מופע"י 

 .)]10[ נספח מס' (

 הבריאות לפיקוח על המזון המיובא משרדב היחידה הווטרינרית שלוחת -  תחנת ביקורת גבול וטרינרית)( ו"תבג . 5.29

 ., מעברים יבשתיים ואווירייםבנמלי הים

וחתומה כדין על  במדינת המקור  שהונפקה על ידי הרשות המוסמכתתעודה  -   אחידה וטרינרית עודת בריאותת . 5.30

 ].2[נספח ה יד

הנתונים המופיעים בו. אין  כלותכלול את להלן  2פורמט המופיע בנספח מספר תופיע בנוסח הדומה להתעודה 

  הווטרינרית במשרד הבריאות.הממונה ביחידה בכתב של הוסיף או לגרוע נתונים ללא אישור לשנות ,ל

 המחסן פרטי כולל פרטיו וכל היבואן שם נקוב בה היחידה הווטרינריתהניתנת ע"י  תעודה -  יבואן רישום תעודת . 5.31

   ].3נספח מס' [ המיובא המזון יאוחסן בו המאושר
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 :ביסוס חוקי  . 6

 .1983 - ) (נוסח חדש), התשמ"גמזון( הציבור בריאות פקודת . 6.1

 .1953 -  , התשי"גהתקנים חוק . 6.2

 .1998- צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט   . 6.3

 .2008 - טהתש ס", חופשי ייבוא צו . 6.4

 . 1957  -  התשי"ח , חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים . 6.5

 .1968  -  התשכ"ח , חוק רישוי עסקים . 6.6

 .1985 - פקודת מחלות בעלי חיים, (נוסח חדש), התשמ"ה  . 6.7

 .1989  -  התשמ"ט , תקנות אגרות בריאות . 6.8

6.9 . Codex stan – 233-1969 

 05-012מס. - נוהל "בתי קירור מאושרים לאחסון תכולת משלוחי מזון מן החי " . 6.10

משרד החקלאות - היחידה לפיקוח על תנועת המוצרים מהחי והצומח- נוהל "העברת מוצרים מן החי מיבוא לרש"פ" . 6.11

  ופיתוח הכפר.

 2016- חוק " הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו   . 6.12

 הנחיות לייצור ושיווק דגים מוכנים לאכילה ללא טיפול טרמי יסודי. . 6.13

 חיים גולמי (מצונן או קפוא). קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי . 6.14

  

 

 שלהלן: יםשוריבנושא מזון ניתן למצוא בק מעודכנת * חקיקה רלוונטית

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/Regulations.aspx 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Pages/default.aspx 
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 השיטה . 7

  לייבוא מזון. מוקדמים  בכל הנוגע לקבלת אישורים היחידה הווטרינריתבירורים או קבלת מידע מ . 7.1

בנוסף למפורט באתר לצורך קבלת מידע או בירורים, טרינרית ווהליחידה , של יבואנים או באי כוחם פנייה

  יכולה להתבצע בדרכים הבאות: האינטרנט, 

באמצעות דואר אלקטרוני: או * 5400 - : בחיוג ללמוקד הבריאותפניה טלפונית 

 vet_import@moh.health.gov.il - ימי עבודה. 2נתן מענה תוך יי  

 :מזכירותבקבלת קהל 

  .13:00-15:00 , 09:00-12:00  ג' , יום12:30 -  09:00ה' בין השעות - ו, בימים א'       

ושעות קבלת  שעות קבלת הקהל תתוגברנה),לחופשה מרוכזת (סוכות ופסח המשרד עובדי שלפני יציאת  בשבועיים  

  12:00-  09:00ה' בין השעות  עדבימים א'  ההקהל תהיינ

פניות מחוץ לשעות קבלת  הקהל המפורסמות (כולל איסוף ומסירת מסמכים על ידי שרות בכל מקרה , לא תתקבלנה   

  שליחים)

   היחידה הווטרינריתניתן לקבל במזכירות  -  יבוא ושוברי תשלוםאישורי בקשה ל קבלת טפסי

  אביב.- ), תל315(חדר  3, קומה 12ברחוב הארבעה 

   משך הטיפול בבקשה לאישור  ליבוא מזון . 7.2

על המוצר עפ"י חוק ואינה  החלות  דרישות העונה על , ת בכל הדרישות המפורטות בנוהל זהעומד,ה הוגששהבקשה 

  המוגדר להלן: זמן הפרק  מחייבת השלמת חומר מצד היבואן, תטופל תוך 

  .טרינריתווהה מחלקימי עבודה מיום קליטת הבקשה ב 21תוך  -  מעובד/מורכבמזון מוצר 

  .טרינריתווה המחלקימי עבודה מיום קליטת הבקשה ב 14תוך  -   גולמימזון  מוצר

   טרינריתוה הומחלקל הבקשה העברת אופן  . 7.3

" :יש לרשום על המעטפה  בשני המקרים  להלן: כפי שיפורטוניתן להגיש בקשה לאישור  ליבוא מזון בשתי דרכים 

  :"וטרינריה - בקשה לאישור יבוא מזון

טרינרית שירות ווה  המחלקה  משרד הבריאות לכתובת הבאה:משלוח הבקשה  - ישראלדואר הגשה באמצעות  . 7.3.1

 .61203מיקוד  20301 ת.ד.  , תל אביב12המזון הארצי רח' הארבעה 

וזמינה  ת שלעילממוקמת בקומת הכניסה לבניין המשרד בכתובהתיבה  – תיבת השירותהגשה באמצעות   . 7.3.2

 יום בשעהאחת ל תעשה ,כאשר העברת החומר מהתיבה אל המחלקה 15.00 - 07:30 ה' בין השעות  - בימים א'

10:30. 

 

 רישום יבואן : . 7.4

/   טיםיפרה יצורפוה מתאימה ליחידה הווטרינרית שאליה בקשלהגיש  היבואן על לסוגיו," יבואן רישום" לצורך

 לנוהל זה , "בקשה לרישום יבואן". 4מסמכים כמפורט בנספח מס. 

ליחידה הווטרינרית  ),4נספח מס'(הבקשעל היבואן להגיש  – מצוננים גולמיים" "רישום יבואן דגיםלצורך  . 7.4.1

לאחד מהסיווגים  בהתאם להשתייכותו) 4נספח - בצרוף המסמכים הנדרשים (כמפורט בטבלה שבטופס הבקשה

 :7.4.1.2 - ו 7.4.1.1בסעיפים המפורטים 
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 :ל המחזיק ברישיון יצרןיבואן  . 7.4.1.1

  גולמיים טיפול ואחסון דגים מצוננים . 7.4.1.1.1

 התוויית התכולה במחסן המאחסן. . 7.4.1.1.2

  המחזיק ומשתמש בשרותי צד ג'  7.4.1.1כמפורט לעיל בסעיף  שאינו מחזיק ברישיון יצרןיבואן  . 7.4.1.2

 7.4.1.1.1-2כמפורט בסעיפים  ברישיון יצרן

עם בעל  הסכם התקשרות לנוהל זה, 4נספח בין יתר המסמכים הנדרשים על פי יבואן כזה יצרף 

 :הסעיפים הבאיםשלעיל ,הכולל לכל הפחות את  7.4.1.1רישיון יצרן מתאים , כמפורט בסעיף 

מדגמית ובמידת הצורך תבוצע בדיקה אורגנולפטית  –עם קבלת התכולה במחסן הקירור  . 7.4.1.2.1

. במידת הצורך תבוצע הטרייה מחדש, ניקוז ו/או לפי הנחיית הרופא המטפל, בדיקה מורחבת

  זות וכל פעולה אחרת נדרשת לשמירה על בריאות הציבור.נוזלים מהארי

 האריזות תשווקנה כשהן מסומנות כדין ע"י בעל רישיון היצרן . . 7.4.1.2.2

חלקו , ב, משלוח במלואו או לא יכנס ולא יצא מתחומי מחסן הקירור בעל רישיון היצרן . 7.4.1.2.3

 היחידה הווטרינרית. חתום ע"י רופא בהתאמה הכנסההעברה והיתר מבלי שיש ברשותו היתר 

 יהנחיות היחידה הווטרינרית כמופיע בהיתרלהיצרן לפעול בהתאם  בעל רישיון התחייבות  . 7.4.1.2.4

 או כל מסמך הנחייה אחר מטעמה./הכנסה והעברה ו

    יבואן רישום תעודת הנפקת . 7.4.2

 ליבואן תונפק ,לבקשה מערכת' (נומרטור) ע"י המס ומתן ביחידה הווטרינרית  המסמכים בדיקת לאחר

 ממועד קליטת הבקשה. ימי עבודה 7]) , תוך 3[ נספח( "יבואן רישום "תעודת

" תועבר ליבואן הודעת המערכת בכתב על "רישום יבואן ה כלשהיא יוחלט על דחיית הבקשה לבמידה ומסיב

  כך.

 הארכת / שינוי  רישום יבואן: . 7.5

  .א'4היבואן יגיש בקשה להארכה / שינוי רישום יבואן ע"ג נספח 

ימי עבודה מתאריך קבלתה ביחידה  7וכל הפרטים/מסמכים הנדרשים קיימים ותקינים, תאושר הבקשה תוך במידה 

  הווטרינרית.

 בקשה לקויה תדחה ותועבר ליבואן הודעת המערכת על כך בכתב.

  : מזון לאישור יבוא טים הנדרשים לצורך הגשת בקשהיהפר . 7.6

  .]6[נספח  ,אישור יבוא קבלת טופס בקשה ל . 7.6.1

יש טופס הבקשה הינו נציג היבואן תוגש הבקשה בחתימת היבואן וחותמת העסק בנוסף לחתימת ומגבמידה 

  נציג היבואן המגיש.

שרות המזון הארצי מס'  - הבריאות  בנק הדואר לפקודת משרד  האגרה תשולם באמצעות - תשלום האגרה . 7.6.2

 . 0-03807-9חשבון 

  שעליו מצוין "למסירה". ר התשלום המקורישוב אתיצרף לטופס הבקשה   המגיש

 לספטמבר. 1למרץ וב  1פעמיים בשנה ב על היבואן להתעדכן בגובה האגרה המתעדכן  
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"מוכנים (למעט למוצרים שהינם   תקופה העולה על שנהליבוא אישור לבמקרים בהם מוגשת בקשה  . 7.6.2.1

  : לאכילה")

o  .6יש לסמן את התקופה המבוקשת בטופס הבקשה (נספח מס(  

o  יהיה בהתאם למספר השנים כפול סכום האגרה לשנה.גובה האגרה 

הבקשה לאיסוף עצמי של  או ציון בטופס  של מגיש הבקשה מדויקתכתובת ע עליה תופי מבוילתמעטפה לא  . 7.6.3

  הבקשה. 

 על פי הכתובת המצוינת בטופס הבקשה. בדואר,ליבואן  האישור ישלח "איסוף עצמי"  יצויןבמידה ולא 

 .עקרונות בפרק  3.9 בקריטריונים כאמור בסעיףאסמכתא כי המפעל המייצר בחו"ל עומד  . 7.6.4

ההתייחסות פעל במקום למ, בהם   להלן) 7.7.1.3(כמפורט בסעיף  טרייםדגים ל מסוימים יבוא יבאישור . 7.6.4.1

 מורשה לעסוק במסחר בדגים.אסמכתא כי הספק , יש לצרף   ספקל היא

חיים גולמי (מצונן או קפוא) ולעניין מוצרי דגים מוכנים לאכילה ללא טיפול טרמי  לעניין חיי מדף של בשר בעלי . 7.6.5

יום, תועבר תכנית התיקוף בהתאם לקווים המנחים (ייצור ושיווק דגים  30ף שלהם ארוכים מ יסודי שחיי המד

 מוכנים לאכילה ללא טיפול טרמי יסודי)

בין  יכלולוכולו   מודפסיהיה  המסמנות את המוצר התוויותעל גבי  הכיתוב  -  תווית המוצרשל  עותקים שלושה  . 7.6.6

  : היתר

 של המוצר . חיי  המדףכיתוב מילולי המציין את אורך  . 7.6.6.1.1

 הנדרשים. תנאי אחסנה . 7.6.6.1.2

 . היצרןקוד  . 7.6.6.1.3

 . המשלוחקוד  . 7.6.6.1.4

  :שם המזון . 7.6.6.1.5

(בהתאם לרשימת  כמופיע בתווית המצורפת לאישור היבוא ,בעברית*המוצרשם  . 7.6.6.1.5.1

 א'/ב' ) 10נספח מס. - בשר/הדגים
 )genusעל פי סוג הדג (גם במקרים בהם אישור היבוא יינתן  - בלטינית  מלא שם מדעי . 7.6.6.1.5.2

הדג כפי שנקבע  )speciesמין (יהיה בהתאם לשעל גבי המוצר , ,סימון השם על גבי התווית 

 על ידי היצרן ובהתאמה למצוין בתעודת הבריאות ממדינת המקור.

לצרף , על היבואן ]10[ מספר  ברשימת שמות הדגים שבנספח , ששמו אינו מופיע דג חדשוהבקשה כוללת במידה 

הממונה על היבוא יאשר את השם   מסחרי חדש. לשם(כולל חוות דעת גורם מוסמך בנושא) לבקשה הצעה מנומקת 

  )10(נספח ייתן שם מסחרי אחר ויוסיפו לרשימה.  לחילופין, או

  בעברית) מזוןקיים פטור מסעיף  זה (אין חובת סימון שם ה הפלסטינאיתהרשות ביבוא המיועד לשטחי *

  המוצר / התוויות. סימוןנכונות את  מאשרהגורם ה אינהבמשרד הבריאות  היחידה הווטרינריתיודגש כי 

(בהתאם לחקיקה המתאימה  אחריותו הבלעדית של היבואןהינם בבסימון המופיעים  שלמות הנתוניםונכונות 

  בנושא).
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 :בנקודת קצהלהלן אופן סימון המוצרים מיבוא המיועדים לצריכה  . 7.6.6.2

  על גבי האריזות תוצג התווית המקורית של היצרן המציינת ,לכל הפחות , את הנתונים הבאים: . 7.6.6.2.1

o .שם מדעי (בלטינית) של הדג  

o . שם היצרן ומספר המפעל 

  הנתונים הבאים :על גבי האריזות תוצג תווית היבואן בעברית , בה יצוינו , לכל הפחות,   . 7.6.6.2.2

o .שם היבואן ופרטיו  

o .קוד המשלוח הספציפי 

o .תאריכי דייג/ייצור ותאריך אחרון לשימוש  

היבואן יתעד וישייך את פרטי תווית היצרן המקורית ,פרטי תווית היבואן בעברית ופרטי תעודת  . 7.6.6.2.3

ם בנקודת הקצה. פרטי  הבריאות (תאריך הדייג ותאריך אחרון לשימוש) למוצרים המאוחסנים

 אלה יהיו זמינים לעיון הגורמים המפקחים בכל עת.

 :לצרף לבקשהיש ,   מזון מורכב/ מוכן לאכילהמוצר במידה והבקשה מתייחסת ל  . 7.6.7

 .5.14כמפורט לעיל בסעיף  של המוצר )ספציפיקציה( הטכני מפרטה . 7.6.7.1

 הקריטיות., בציון נקודות הבקרה HACCP –תכנית מאושרת להבטחת בטיחות במזון מטעם היצרן  . 7.6.7.2

 .ע"י הממונה על היבוא שכל מסמך אחר שיידר . 7.6.8

תוקף המסמכים יהיה   .בצירוף תרגום נוטריוני לאנגליתאו בשפה אחרת  האנגליתהמסמכים יוגשו בשפה  . 7.6.9

  הנפקתם . םוימ חודשים 12- מכמצוין עליהם . באין ציון תוקף ,המסמכים יהיו תקפים לא  יאוחר 
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  : מזוןהתהליכים להנפקת אישור יבוא הפרוט  . 7.7

 :היחידה הווטרינריתמזכירות  –שלב א'  . 7.7.1

  מספר בקשהומקבלת   על ידי מזכירת המחלקה טתנקל היחידה הווטרינריתלמזכירות  וגשתמה בקשה . 7.7.1.1

 .יבואהמספר אישור גם שיהיה 

  בקשה.ה קליטה ומס' הציון תאריך ב המחלקהבחותמת גב הקבלה בהמזכירה מחתימה 

 אסמכתאהבקשה כל ואין לראות בקליטת  ייחסות להיבט המקצועי של המסמכיםהמזכירות הת אין בבדיקת 

  . אישור יבוא להנפקת 

  :שתי אפשרויותקיימות  בשלב זה 

בשלמותם ותקינים, תעביר המזכירה את  הנדרשים נמצאיםפרטים כאשר כל המסמכים/ . 7.7.1.1.1

יוחתם טופס הבקשה  .הממונה על היבוא או מי שהוסמך על ידו  הבקשה להמשך טיפול על ידי

  ".נתקבל"

תועבר ליבואן הודעת המערכת על  כאשר המסמכים הנדרשים אינם קיימים בשלמותם . 7.7.1.1.2

  דחיית הבקשה בפירוט הפרטים להשלמה/תיקון.

 ווחזרי, תבוטלהבקשה , דחייהההודעת מיום יום  30 תוך יםחסרה הפריטים את שליםוהיבואן לא הבמידה 

  )8(נספח מס  הבקשה הודעת ביטול, בצירוף הבקשה ונספחיה למגיש

  הודעה  טלפונית מוקדמת.  לא תועבר ."מבוטל"  - בסטטוס  תסומן  הבקשה

בדיקה שלב הלאחר ע"י המזכירות  מסמכיה,בקשה על ה תכל התקשרות עם מגיש הבקשה כגון: החזר

המזכירות לצורך  על ידיבמערכת  תתועד, טרינר ווהרופא האו דחיית הבקשה לאחר טיפול  תראשוניה

 עדכון. 

פר מסשהינו "מספר  יינתןלכל בקשה ו )5.12(כמוגדר בסעיף  אחד פריט/מוצריכולה להכיל  כל בקשה  . 7.7.1.2

 " הבקשה

מחמת "דרישה להגשת מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בנוהל" ,  בקשה לאישור יבוא שנדחתה . 7.7.1.3

 תטופל ללא שהות.

 דגשים: . 7.7.1.4

מדינה שכלל מפעליה עומדים בקריטריונים שמקורם מ גולמיים / טריים דגים מצונניםל . 7.7.1.4.1

 .פרטי הספקבנוהל זה, ניתן להגיש את הבקשה ע"פ  3.9.1המפורטים בסעיף 

לטפל היצרן מורשה אישור מהרשות המוסמכת במדינה המייצאת כי  ,בנוסףיש להציג במקרה זה , 

  .דגים מצונניםב

ע"י היצרן, על היבואן להגיש (בנוסף לשאר  RTE - במזון אשר הוגדר כ"מוכן לאכילה"  . 7.7.1.4.2

  ") מטעם היצרן."Shelf life validationהמסמכים)  מסמך "תיקוף חיי מדף" (

לאישור יבוא, היבואן יגיש מסמך/רשימה (בנוסף במעמד הגשת הבקשה :  (גולמי) בשר לנתחי . 7.7.1.4.3

 השונים שבכוונתו לייבא. בפרוט הנתחים /איברי הפנים) לתווית
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  מאישור היבוא. חלק בלתי נפרדהרשימה והתווית יהוו 

 :איחוד אישורים    . 7.7.1.4.4

 בלבד. גולמי מזוןיתבצע איחוד אישורים ל . 7.7.1.4.4.1

 שלו.  תנאי/טמפ' אחסון פרוק בע"ח ואו ל אופןיונפק אישור אחד ללא קשר ל  . 7.7.1.4.4.2

 בנושא נוסח תעודת בריאות אחידה  מול מדינות המיועדות ליבוא שלבי תהליך הגעה להבנות . 7.7.1.4.5

   :לישראל לייצוא דגים ומוצריהם ומוצרי בשר

 לידיעת היחידה הווטרינרית. - קבלת בקשה מגורם כלשהוא ליבוא ממדינה מסוימת . 7.7.1.4.5.1

פרטי ההתקשרות עם איש קשר ברשות הגורם המבקש יעביר ליחידה הווטרינרית את  . 7.7.1.4.5.2

 המוסמכת המפקחת ומסדירה את תהליך יצוא דגים ומוצריהם/מוצרי בשר ממדינה זו.

עדכן אותו עם הגורם ברשות המוסמכת ות תקשורת ישירההיחידה הווטרינרית תיצור  . 7.7.1.4.5.3

 בצעדים הנדרשים ליישום על מנת לאפשר ייבוא דגים ומוצריהם/מוצרי בשר ממדינה זו.

תהליך נע בין מספר שבועות למספר חודשים ותלוי בנכונות וזמינות הרשות המשך  . 7.7.1.4.5.4

 המוסמכת במדינה המיועדת ליבוא לישראל.

 המופיע אינהממדינה ש ישירות ,/ מוצרי בשר הםיאו מוצר/דגים ו  לא ייבא אדם . 7.7.1.4.5.5

 .13 בנספח

יתבצע רק דרך אתרים (מחסני  )transit(שאיננה מדינת היצור ממדינה  יבוא לא ישיר  . 7.7.1.4.5.6

כולל  ,אשר עומדים בתנאי יצרן מאושר ליצוא לישראל ושמם במדינת הטרנזיט, קירור)

  .בריאות הבתעודת יצוינו  מספר יצרן

 

ת , לכן בעת בירורים או החזר  הטיפול בה מספר זיהוי לבקשה בכל שלבי גםמס' הבקשה שניתן בעת הקליטה משמש 

  מספר הבקשה.יש לציין תמיד את  הבקשה,

  :וטרינרהרופא הו  - שלב ב' . 7.7.2

  מתחיל עם סיום שלב הקליטה במזכירות. ,רהווטרינרופא ה יע" בבקשה הטיפול

 ניתן אםוב באם נתוני הבקשה עונים על דרישות החקיקהויחליט הבקשה יבדוק את  רהווטרינרופא ה . 7.7.2.1

   .מזון אישור יבואלהנפיק 

ום יום מי 30ליקויים המפורטים בהודעת הדחייה תוך הועברה התייחסות היבואן לולא ה בקשה שנדחת . 7.7.2.2

 .הדחייה תועבר לסטטוס "מבוטל" 

   . 7.2מפורט בסעיף ותטופל על פי לוח הזמנים כבעלת מספר חדש חדשה כבקשה  תטופל,מחדש  תוגשאם 

תטופל על פי דחייה, ה יום מיום 30בטווח נתקבלה התייחסות היבואן לליקויים שבה ובקשה שנדחתה  . 7.7.2.3

 . 7.2על פי לוח הזמנים כמפורט בסעיף  תטופל. הבקשה אותו מספר בקשה ותועבר לסטטוס "קליטה"

  במידה והליקויים תוקנו, יונפק אישור היבוא.
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 תועבר הבקשה לסטטוס "דחייה". במידה והליקויים לא תוקנו 

 טיפול המחייבה   ) כלומר, סדר FIFO( "ראשון נכנס ראשון יוצא"הטיפול בבקשות נעשה עפ"י עקרון  . 7.7.2.4

  . שנותרו לטיפולהוא לפי מספר הימים 

 לאחר שהובטחרק זאת ו על שינוי העיקרון במקרים חריגים בהתאם לנסיבותלהחליט  רשאי  ממונה על היבואה

 .אל מעבר ללוח זמני הטיפול המתחייבים  מתעכב ולא נגרמות חריגות בקשות אחרות אינוהטיפול בכי 

תישקל האפשרות לטיפול בבקשה ,  מהיבואן  מנומקת בכתב,  אישור יבואהנפקת חריגה לבקשה לת קבעם 

 בנוהל חריג.

 ,ויונפק אישור יבוא מזון כל הפרטים שנבדקו עונים על הדרישותבמידה ויתקבל  – "אושר"סטטוס " . 7.7.2.5

 . תגם את התוויו כולל עותקים 3חתום ב ] 1נספח מס' [

 .היחידה הווטרינריתמגיש הבקשה והעתק אחד יתויק במזכירות ליועברו שני עותקים 

 הארכות אישורי היבוא יתנהלו ע"פ המנגנון המפורט להלן:  - אישורי יבוא ל תוקף הארכת . 7.7.3

  :עקרונות . 7.7.3.1

תוקף . )RTE(לא כולל .בלבדומעובד  זון גולמיוצר מלמניתן לבצע הארכת אישור יבוא  . 7.7.3.1.1

  אישור היבוא הינו לשנה מיום הנפקתו.

  .ניתן לבצע הארכה עם תום התוקף למשך שנה נוספת(כמפורט בהמשך)

  גובה האגרה יקבע בהתאם למספר שנות תוקף האישור כפול גובה האגרה לשנה. . 7.7.3.1.2

(לא יותר מ  רצופות פעמים 3ניתן להשתמש במנגנון ההארכה לכל אישור יבוא, לכל היותר  . 7.7.3.1.3

שנים  4, למשך  רצופות פעמים 3במידה והוארך אישור היבוא  .לכל אישור)רצופות שנים  4

  .כנדרש חדשהבוא , עליו להגיש בקשה לחדש את אישור היוהיבואן מעוניין 

 שיטה :ה . 7.7.3.2

 כמפורט: בטווח הזמןבקשה להארכת אישור יבוא ניתן להגיש  . 7.7.3.2.1

 מאוחר יותר.שלושה חודשים כאשר תוקף אישור היבוא יפוג לכל המוקדם  . 7.7.3.2.1.1

 אישור היבואלכל המאוחר , לאחר שנה מתפוגת תוקף  . 7.7.3.2.1.2

 תוקף האישור המחודש יהיה לשנה מיום תפוגת האישור הקודם. . 7.7.3.2.1.3

אישורים שפג תוקפם לפני יותר משנה , לא ניתנים להארכה ויש להגיש בקשה  . 7.7.3.2.1.4

 לאישור יבוא חדש.

 בעת הארכת תוקף אישור יבוא: מסמכים להגשה . 7.7.3.2.2

מספר  ה האפשרות  " חידוש אישור יבוא" , בציוןטופס בקשה אישור יבוא בו נבחר . 7.7.3.2.2.1

  אישור היבוא להארכה.

  אגרה. . 7.7.3.2.2.2

במידה ובשנה האחרונה היו שינויים ביחס למסמכי הבקשה המקורית, תוגש הצהרה  . 7.7.3.2.2.3

  חדשה.על כך בצרוף המסמכים המעודכנים והבקשה תטופל כבקשה 
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 אישור מפעל מאושר/תדפיס מעודכן לתאריך הגשת הבקשה להארכה. . 7.7.3.2.2.4

 ד קליטת הבקשה ביחידה הווטרינרית.ימי עבודה ממוע 7 –בבקשת ההארכה  סיום הטיפול . 7.7.3.2.3

 לאישור יבוא מזון : בקשה חריגה . 7.7.4

הבקשה תיבחן רק לאחר שנקבע בוודאות כי הטיפול בה אינו גורם לדחיית הטיפול בבקשות אחרות   . 7.7.4.1

 .(אישורי יבוא, רישום יבואן ועוד) מעבר ללוחות הזמנים המחייבים

 (בציון פרטי הפונה / היבואן ופרטי ההתקשרות עמו) בכתבמטעם היבואן הבקשה תוגש  . 7.7.4.2

בבקשה תפורטנה הנסיבות שהביאו למצב הדחיפות לקבלת אישור היבוא שלא על פי לוח הזמנים  . 7.7.4.3

 לעיל. 7.2המפורט בסעיף 

לבקשה תצורף תעודת שער / טופס איתור המעיד על הגעת תכולת משלוח לנמל בתחומי ישראל (או  . 7.7.4.4

 ה )תעודה מקבילה מנמל עקב

העובדות המפורטות במכתב מסמכים תומכים לתיקוף  בהתאם לדרישת הממונה ,יצורפו לבקשה . 7.7.4.5

 הבקשה .

ועל פי שיקול דעתו הממונה יקבל / ידחה /  בהתאם לנסיבות הבקשה החריגהפרטי לאחר שיבחן את  . 7.7.4.6

 תנאים את הבקשה.בכפוף ליקבל 

 :הודעה בדבר ההחלטה תועבר לפונה במכתב רשמי , בנוסח הבא  . 7.7.4.7

 התקבל / מטופל. . 7.7.4.7.1

 נדחה (בפרוט הסיבות לדחיית הבקשה). . 7.7.4.7.2

 .)9 נספח( טרינריתווה  היחידהמ ליבוא מזוןאישור  פטור מחובת החזקתניתן בהם  -  במקרים חריגים טיפול . 7.7.5

 . הפצהו/או שיווק שימוש , ,מכירההאסורות ל - ) ותדירות משקל(בהגבלת  מסחריותלא  דוגמאותיבוא  . 7.7.5.1

 בה יצהיר כי יעמוד בדרישות המתחייבות ביבוא דוגמאות. )12נספח מס ( ליבוא דוגמאות היבואן יגיש בקשה

בעת יבוא רגיל (כולל תעודת בריאות וטרינרית  המוצרים ילוו בכל המסמכים המתחייבים . 7.7.5.1.1

 למעט : אחידה לישראל)

 בדיקהאגרת  . 7.7.5.1.1.1

  תוויות . 7.7.5.1.1.2

 אישור יבוא למוצר מזון . 7.7.5.1.1.3

 .ק"ג למוצר  5ניתן לייבא דוגמאות במשקל שאינו עולה על  - הגבלת משקל  . 7.7.5.1.2

אותו מוצר מאותו יצרן בתדירות שתעלה על פעם כדוגמה את אין לייבא  –הגבלת תדירות  . 7.7.5.1.3

 בחצי שנה.

  ביחידה הווטרינרית. יבואן רשום בתחום המזוןהדוגמאות להיות מייבא על  . 7.7.5.1.4

  על תהליך השימוש בדוגמאות המיובאות.את/ היבואן ילווה ויפקח בכל עת  . 7.7.5.1.5
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"פרוטוקול שימוש לאחר הנפקת היתר העברת הדוגמאות מהנמל ,יועבר  לא יאוחר מחודשעם סיום התהליך ,

  בפרוט: בדוגמאות מייבוא"

  .יש לצרף את היתר העברת הדוגמאות/המשלוח מהנמל- פרטי הדוגמאות המיובאות . 7.7.5.1.5.1

 אופן השימוש בדוגמאות  . 7.7.5.1.5.2

 די השימוש בדוגמאות ומועד השמדה התכולה הנותרת.מוע . 7.7.5.1.5.3

  . ימנע יבוא דוגמאות נוסףכמפורט לעיל , אי עמידה בתהליך זה 

בתעשייה/מוסדות ניתן לייבא חומר גלם לניסויים  – מוסדות מחקר/יהיבתעש יםחומר גלם לניסוי . 7.7.5.2

בתנאי בסוג המוצר והבדיקה הנדרשת ) ו מחקר, לא לשיווק, בהתאם לחו"ד הממונה על היבוא (כתלות 

  אקדמי. מוסד מחקר/שיון יצרן בתוקףימפעל בעל רוהמייבא הנו 

 משלוחהיתר הכנסת  מחויב בהנפקת יבוא מסוג זה   -  יבוא עבור שגרירויות זרות, חברות תעופה ואניות . 7.7.5.3

 לארץ.

על  התחייבות/הצהרה יקבל מהיבואן  רווטרינרופא הה שאינם מיועדים למאכל אדם: מזון מוצרי . 7.7.5.4

 מהות החומר ושאינו מיועד לצריכת אדם.

במשרד  מאת הש"וטארצה קיבל אישור כניסה מזון ש – תוצרת ישראל המוחזר לישראלמזון  . 7.7.5.5

  וייעוד המוצר.ני המשלוח ובכלל זה הסיבות לחזרה קיים פירוט נתוהחקלאות, בו 
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    רשימת נספחים . 8

 מתוך מערכת המחשוב – אישור יבוא מזון:  1נספח מספר 

   .2013למאי  1החל מ - נוסח חדש–ת אחידה ריוטרינ תעודת בריאות: 2נספח מספר 

  תעודת רישום יבואן:  3נספח מספר 

   בקשה לרישום יבואן טופס:  4נספח מספר 

 א':טופס בקשה להארכת/שינוי רישום יבואן.4נספח מספר 

 כוח  יייפו:  5נספח מספר 

  טופס בקשה להנפקת אישור יבוא מזון:  6נספח מספר 

 מתוך המערכת מחשוב -  ליבואן על חוסר במסמכים ההודע:  7נספח מספר 

 ביטול בקשהליבואן על  ההודע:  8נספח מספר 

  פטור מחובת קבלת אישור יבוא מזון:  9נספח מספר 

  www.health.gov.il/fcsשרות המזון הארצי - באתר האינטרנטניתן לצפות  :רשימת שמות: 10נספח מספר 

   דגים  .א

 בשר                             .ב

  דוגמת תווית :  11נספח מספר 

  : בקשה לייבוא דוגמאות מזון מן החי.12 נספח מספר

רשימת מדינות עמן קיימות הבנות לנושא תעודת בריאות וטרינרית אחידה ליצוא דגים  - (א'+ב') 13נספח מס. 

  ומוצריהם ומוצרי בשר לישראל.

) (יפורסם בנפרד ויוחל על RTE: פרוט דרישות מיקרוביאליות למוצרי דגים מוכנים לאכילה (14נספח מספר 

  פי לוח הזמנים שיפורסם )
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 אשור יבוא מזון - 1נספח מס' 

  
  

 (מתוך מערכת המחשוב)
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 עמודים ) 3(-דגים ומוצריהם לישראל צואוטרינרית אחידה לי תעודת בריאות  -א'2 נספח מס'
                             OFFICIAL LOGO OF THE COMPETENT AUTHORITY IN THE COUNTRY OF ORIGIN  

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF FISH AND FISHERY PRODUCTS INTEDED FOR HUMAN 
CONSUMPTION TO ISRAEL 

Certification No. : 
 
 
 

Central competent authority: 
 

Local  competent  authority: 

Country of  origin: Place of origin 

Name: 

Address: 

Approval No: 

Consignor: 

Name: 

Address:                                                   

Postal code:                                      Tel No: 

E-mail : 

Consignee: 

Name: 

Address:                                      

Postal code:                                    Tel No: 

E-mail : 

Place of loading: 
 

Port of entry  / Border crossing  to ISRAEL: 
 
 

Date of containerization / stuffing : 
 
 

Means of transport: 

Ship     - Bill of lading -_______ 

Airplane  - AWB - ___________ 

Land     

Other   ____________________ 

Container  identification: 
 

No. Container No. Seal No. 
1   
2   
3   
4   

 

Date of departure: 

Identification of the commodities 

Description of 
commodity 

Species 
(scientific  name) 

Nature 
of 

commodity 

Treatment 
type / 

Storage 
temp. 

Approval 
No. of 
Manufact
ur 
-ing plant 

No.  
of 
pack 

Net 
weight 
(Kg.) 

Harvest- 
-ing date 
(dd/mm/yy) 

Product- 
-ion date 
(dd/mm/yy
) 

Best before 
(dd/mm/yy) 

Lot No. 

           
           
           
           

Total     
 
The above mentioned commodities are certified for human consumption as : 

 Non Ready to eat                                   Ready to eat  

Shipment number/s (as indicated on the Hebrew labels) : __________________________________ 

Remarks / Other : ............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

            Official  Stamp (English) _________________________________  
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HEALTH ATTESTATION:                                                                                                           Certification  No.:______________ 

II.1.- I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 
852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and certify that the fishery products described above were produced in accordance 
with those requirements, in particular that they: 

– Come from (an) establishment(s) implementing a programmed based on the HACCP principles in accordance with Regulation 
(EC) No 852/2004 

– Have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, processed, frozen and thawed 
hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, Chapters I to IV of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004 

– Satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and the criteria laid 
down in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs 

– Have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of Annex III to Regulation (EC) 
No 853/2004 

– Have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 

– The guarantees covering live animals and products thereof, if from aquaculture origin, provided by the residue plans submitted in 
accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; and 

– Have satisfactorily undergone the official controls laid down in Annex III to Regulation (EC) No 854/2004. 

II.2.- Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin (2) (4) 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this certifi-
cate: 

II.2.1.- Requirements for susceptible species to Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Taura 
syndrome and Yellow head disease. (3) (4) 

Originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4)[EUS] (4)[EHN] (4)[Taura syndrome] 
(4)[Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the 
competent authority (5) 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant 
disease must be immediately investigated by the official services. 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the diseases. 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases 

II.2.2.- Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), 
Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV) and White spot disease (3) (4) 

Originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4)[VHS] (4)[IHN] (4)[ISA] (4)[KHV] (4)[White spot 
disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority (6) 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant 
disease must be immediately investigated by the competent authority 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease. 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases 

II.2.3.- Transport and labeling requirements: 

II.2.3.1.- the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including the water quality, that do not alter 
their health status. 

II.2.3.2.- the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused. 

II.2.3.3.- the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in 
the ship's manifest, with the relevant information referred to in Part I of this certificate, and the following statement: 
"(4)[Fish] (4)[Crustaceans] (4)[Molluscs] intended for human consumption in Israel". 

Done at:  ....................................................................................................................... ,  on:  ...............................................................  
 ( Place) ( Date)   
___________________________________                    _________________________________________________________ 
Official  Stamp (English)                                                  Name, position and signature of the Official Veterinarian/ Inspector 
 
NOTES: 
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– To clarify : 

o This document is valid only when issued and signed by the official competent authority of the exporting country. 

o This document is addressed to the  Israeli  Ministry of Health and when presented, during the consignment inspection process and 
thereafter , this document will be considered as the property of the Ministry of   Health. 

Part I: 
– Box: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 
– Box: Identification of container: Where there is a serial number of the seal it has to be indicated. 
– Box Date of departure  : Will be no sooner than the date of issuing the Health certificate. 
– Box Identification of commodities: 

 Description of commodity :Specify the appearance and main Characteristics of commodity 
(ex: head on / head off / fillet / smoked / dried / salted/coated  etc., as indicated on the invoice ) 

 Nature of commodity: Specify whether aquaculture or wild origin 
 Treatment type: Specify whether live, chilled, frozen or processed . 
 Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, cold store, processing plant 
 Harvesting date: Specify the original date of harvesting : specific date in chilled fish and at least , month and year in the case of non-

chilled fish. 
 Production date : Specify the original date of production (freezing , packaging, processing ).  
 Best before: Specify the date which is printed on the Hebrew label (optional) 
 Shipment No.: Specify the shipment number which is printed on the Hebrew labels 

 Part II: 

(1)  Part II.1 of this certificate does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in equivalence 
agreements or other European Union legislation. 

(2) Part II.2 of this certificate does not apply to: 

(a) non-viable crustaceans, which means crustaceans no longer able to survive as living animals if returned to the environment from which 
they were obtained 

(b) fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch 

(c) aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human consumption without further processing, provided 
that they are packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No 853/2004, 

(d) crustaceans destined for processing establishments authorised in accordance with Article 4(2) of Directive 2006/88/EC, or for dispatch 
centers, purification centers or similar businesses which are equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in 
question, or where the effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to the natural waters to an 
acceptable level, 

(e) crustaceans which are intended for further processing before human consumption without temporary storage at the place of processing 
and packed and labelled for that purpose in accordance with Regulation (EC) No 853/2004. 

(3) Parts II.2.1 and II.2.2 of this certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible 
species are listed in Annex IV to Directive 2006/88/EC. 

(4) Keep as appropriate. 

(5) For consignments of species susceptible to EUS, EHN, Taura syndrome and/or Yellowhead disease this statement must be kept for the 
consignment to be authorised into the coutry of destination. 

(6) To be authorised into a country of destination declared free from VHS, IHN, ISA, KHV or Whitespot disease or with a surveillance or 
eradication programme established in accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept 
if the consignment contain species susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies). 

 The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 
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  עמ') 4(  תעודת בריאות  וטרינרית אחידה ליצוא מוצרי בשר לישראל -ב'2נספח מס'                

OFFICIAL LOGO OF THE COMPETENT AUTHORITY IN THE COUNTRY OF ORIGIN 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF MEAT PRODUCTS INTEDED FOR HUMAN 
CONSUMPTION TO ISRAEL 

Certification No. : 
 
 
 

Central competent authority: 
 

Local  competent  authority: 

Country of  origin: Place of origin: 

Name: 

Address: 

Approval No:                                          E-mail: 

Consignor: 
Name: 
Address:                                                   
E-mail : 

Consignee: 
Name: 
Address:                                      
E-mail : 

Place of loading: Port of entry  / Border crossing  to ISRAEL: 
 

Date of containerization / stuffing : Means of transport: 

Ship     - Bill of lading : 
_____________________ 
Airplane  - AWB:  
_____________________ 
Land    ___________ 
 

Container  identification: 
 

No. Container No. Seal No. 
1   
2   
3   
4   

 

Date of departure: 

Temp of cargo/storage temp 

Identification of the commodities  

Description 
of 
commodity 

Approval No. of 
slaughtering 
plant and 
country of 
origin 

Approval No. of 
Manufacturing 
plant 

No.  
of 
pack. 

Net 
weight 
(Kg.) 

Date of 
processing 
/preparation 
dd/mm/yy 

Expiration date 
dd/mm/yy 

Lot No. 

Treatment 
Type 
(temp. c° & 
duration) 

 
 

        

 
 

        

         

Total     

 The above mentioned commodities are certified for human consumption as : 
  Not Ready to eat                                   Ready to eat 
 Shipment number/s (as indicated on the Hebrew labels) :__________________________________ 
 Remarks / Other: 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                                  Official  Stamp (English) _________________________________ 
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II. HEALTH ATTESTATION:                                                                                   Certification  No.:______________ 

II.1. -    Public health attestation 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) 
No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 999/2001 and hereby certify that the meat products described in 

this certificate has been obtained in accordance with those requirements, and in particular that: 
– It Comes from (an) establishment(s) implementing a programmed based on the HACCP principles in accordance with 

Regulation (EC) No 852/2004 
– it has been produced in compliance with the conditions set out in Sections I, II, V and VI of Annex III to Regulation 

(EC) No 853/2004; 
–  it has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with 

Section I – Chapter II and Section IV- Chapter II, V and IX of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004; 
–  it satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

– Have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004; 
– Have been stored and transported in accordance with the relevant requirements of sections I and V respectively of Annex 

III to regulation (EC) No 853/2004; 
– The guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with 

Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; and 
– Have satisfactorily undergone the official controls laid down in Annex I to Regulation (EC) No 854/2004. 

II.2.    Animal health attestation – Please cross the irrelevant paragraphs: 

II.2.1-      Poultry meat products: 
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the meat products of poultry described in this certificate: 

(ii)  Comes from a the territory, which at the date of issue of the certificate was free from Avian influenza as de-
fined in the International Animal Health Code of the OIE; 

(iii) comes from a territory, which at the date of issue of the certificate was free from Newcastle disease as defined 
in the International Animal Health Code of the OIE; 

(iv) has been obtained from poultry coming from holdings: 

(a) which have not been placed under animal-health restrictions in connection with any disease to which poul-
try is susceptible; 

(b) within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighboring country, there 
has been no outbreak of avian influenza or Newcastle disease for at least 30 days; 

(v) has been obtained from poultry that: 

(a) has not been slaughtered under any animal-health scheme for the control or eradication of poultry diseases; 
(b) during transport to the slaughterhouse, did not come into contact with poultry infected with avian influenza 

or Newcastle disease; 

(vi) comes from approved slaughterhouses which, at the time of slaughter, were not under restrictions owing to a 
suspected or confirmed outbreak of avian influenza or Newcastle disease and within a 10 km radius of which 
there has been no outbreak of avian influenza or Newcastle disease for at least 30 days; 

(vii) Has not been in contact at any time during slaughter, cutting, storage or transport with poultry or meat of lower 
health status. 

(viii) comes from a commercial slaughter poultry flock that: 

(a) has not been vaccinated with vaccines prepared from a Newcastle disease virus master seed showing a 
higher pathogenicity than lento genic strains of the virus; 

(b) Has not been in contact in 30 days preceding slaughter with poultry that does not fulfil the conditions in (a). 

II.2.2- Bovine\Ovine\Caprine meat products: 
 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the meat products of Bovine\Ovine\Caprine described on this certificate: 

(i) Comes from a the territory, which at the date of issue of the certificate was classified as "Controlled/Negligible 
BSE Risk" by the OIE; 

(ii) Comes from a the territory, which at the date of issue of the certificate was free for 12 months from foot-and-
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mouth disease and rinderpest, and during the same period no vaccination against those diseases has taken 
place; 

(iii) Has been obtained from animals coming from holdings not subjected to prohibition as a result of an outbreak of 
brucellosis during the previous six weeks; 

(iv) Originates from animals: 
(a) Which were born,  reared and slaughtered in the exporting country; 
(b) Which were identified individually allowing traceability to the herd origin; 
(c) Whose age at slaughter did not exceed 30 months; 
(d) Which have never received any feeds and concentrates containing ingredients of mammalian origin exclud-

ing milk protein; 
(e) Which were approved for export to Israel following the ante- and post-mortem veterinary inspection as pro-

vided by EU law and regulations, and at the time of loading are fit for human consumption; 
(v) The bone-in meat specified above has been produced and handled in a manners which ensures that the meat 

does not contain and is not contaminated with: 
(a) Specific risk material (SRM): tonsils, distal ileum, brain, eyes, spinal cord, skull and vertebral column 

listed in points 1 and 2 of Article 11.5.14 Terrestrial Animal Health Code of OIE; 
(b) Mechanically separated meat from the skull and vertebral column from the cattle over 30 months of age; 

II.3.- Animal welfare attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that I have read and understood Council Directive 93/119/EC and that the 
meat products, described in this certificate, comes from animals that has been treated in accordance with the relevant provisions of 
Directive 93/119/EC and Chapters II and III of Council Regulation (EC) No 1099/2009 in the slaughterhouse before and at the 
time of slaughter or killing. 

 

 

 

 

 

 

 

Done at:  ..................................................                                                                           On: ............................................  
                          ( Place)                                                                                                                                 ( Date) 

  
  

_____________________________            _______________________________________________________ 
Official Stamp (English)                                  Name, position and signature of the Official Veterinarian/Inspector 
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NOTES: 

– To clarify : 

o This document is valid only when issued and signed by the official competent authority of the exporting country. 

o This document is addressed to the Israeli Ministry of Health and when presented, during the consignment inspection 
process and thereafter, this document will be considered as the property of the Ministry of   Health. 

Part I: 

– Box: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 
– Box: Identification of container: Where there is a serial number of the seal it has to be indicated. 
– Box Date of departure  : Will be no sooner than the date of issuing the Health certificate. 
– Box Identification of commodities: 

 Description of commodity : Specify the appearance and main characteristics of commodity 
(Ex: smoked / dried / salted / coated etc., as indicated on the invoice) 

 Treatment type: Specify the temperature (c°) and duration of treatment. 

 Manufacturing plant: includes factory, freezer, cold store, processing plant 

 Slaughtering date: Specify the original date of slaughtering: specific date in chilled meat and at least , month and year in 
the case of non-chilled meat. 

 Production date : Specify the original date of production (freezing , packaging, processing ).  

 Expiration date : Specify the date which is printed on the Hebrew label (optional) 

 Shipment No.: Specify the shipment number which is printed on the Hebrew labels 

Part II: 

(7) 'Poultry meat' means the edible parts of farmed birds, including birds that are not considered as domestic but which are farmed 
as domestic animals, with the exception of ratites, which have not undergone any treatment other than cold treatment to ensure 
preservation; vacuum-wrapped meat or meat wrapped in a controlled atmosphere must also be accompanied by a certificate in 
accordance with this model. It includes farmed wild game-bird meat as defined in regulation (EC) No 798/2008. 

(8) Part II.1 of this certificate does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in equiva-
lence agreements or other European Union legislation. 

 

 The colour of the official stamps and signatures must be different from that of the other particulars in the certificate. 
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   תעודת רישום יבואן -  3מס'  נספח 1                                                
 התעודה המעודכנת במערכת הממוחשבת) -(תעודת רישום יבואן המוצגת כאן הנה דוגמא בלבד

  מס'תעודת דוגמת 

  כיבואן מזון בשירותי המזון והתזונה. הרינו לאשר כי היבואן הנ"ל שפרטיו רשומים להלן נרשם

  _____________ ח.פ:              ________________ והחברה :  שם היבואן

  פקס :                    נייד :                         טלפון:             כתובת:

                                                           ________________________________________   כתובת מייל :       

  

  :מאושריםקירור   פרטי מחסני* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*  

  05-012- לנוהל בתי קירור 2נספח - במעבר" מטעם היחידה הווטרינרית יש להציג "אישור לבית קירור לאחסון מזון* 
  

  ________________________ תוקף תעודה:             _______________ החל מתאריך:
  

       ________חתימה וחותמת:_____________               _______________ תאריך הוצאה:
  

  _________________: טרינריתוחתימת הממונה על היבוא במחלקה הו
  

  
  
  

                                                           
 יבואן) 3 גולמיים מצוננים דגים יבואן)2  רגיל יבואן) 1:  היבואן שייך אליה הקטגוריה תצוין היבואן רישום תעודת ג"ע 1

  .קצה

  :מחסן שם

  :כתובת

  :מחסן ייעוד

  :הערה

  :מחסן שם

  :כתובת

  :מחסן ייעוד

  :הערה

  :מחסן שם

  :כתובת

  :מחסן ייעוד

  :הערה
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  עמודים) 2(טופס בקשה לרישום יבואן  - 4נספח מס' 
  לנספח זה)  2בעמ'  סיווג יבואן(כמפורט בטבלת  מהסוג המסומן כיבואן מזוןמבקש/ת להירשם במחלקה הווטרינרית בשירות המזון הארצי י נהנ

  
 יבואן רגיל 

  7.4.1.1העומד בתנאי סעיף   - יבואן דגים גולמיים מצוננים  
  

 7.4.1.2העומד בתנאי סעיף   - יבואן דגים גולמיים מצוננים 

  
 יבואן "קצה" 

 

  יש לשים לב להגדרות המושגים בסעיף "הגדרות")לבחירה מרובה (הבהרות:  * ניתנת אפשרות 

  שם היבואן / שם החברה : ________________________________________________________
  מורשה או מספר חברה : ________________________________ מספר ת.ז של היבואן  / מס' עוסק

  ______________: ________________ פקס: ______________ נייד: לפוןט _______________________: תתובכ
  ______________________________________________ : ואר אלקטרוניכתובת ד

  ______________________________דואר :_________________ למשלוחכתובת 
  חסן/בית קירור (ניתן לבחור ביותר ממחסן אחד) : כתובת מ

1 .  ______________________________________________ 
2 .     ______________________________________________ 
3 . ______________________________________________  

   :)2כמפורט בעמוד מס.- לטבלת סיווג יבואן(בהתאם המסמכים הנדרשים המצורפים לבקשה זו לרישום יבואן  מצ"ב
  במקום המתאים)  X (יש לסמן

  אישור מרשם החברות .- תאגיד א במקרה והיבואן הו.ז.  ו"תעודת עוסק מורשה" או "תעודת עוסק פטור". צילום ת  

לנוהל "בתי קירור מאושרים לאחסון מזון  2מטעם היחידה הווטרינרית (נספח מס.  - "אישור לבית קירור לאחסון מזון מן החי במעבר"   
  ) 05-012- במעבר

  )7.4.1.2(כמפורט בסעיף *הסכם התקשרות עם בעל רישיון היצרן 

התחייבות / הצהרת היבואן כי המוצרים המיובאים המפורטים בהיתר העברת המשלוח, לא ישווקו או יעשה בהם כל שימוש פרט לאחסונם  
  . בנקודת הקצה בלבד,הכנתם וצריכתם 

  .ת היבואן שלעיליוע"ש היבואן שיחולט במקרה שתופר התחייבו₪,  25000ע"ס  -  הפקדת שטר ערבות 

  .בתוקף של בית האוכל המשמש כנקודת הקצהרישיון עסק העתק נאמן למקור של  
  

  – יבואןה ותהצהר
) ומתחייב 05-010וטרינריה המעודכן (  -ם מטה מצהיר כי קראתי את נוהל הנפקת אישור יבוא מזון אני החתו

  בזאת כדלהלן:
 הובלה בקירור ותנאי אחסון: . 1

דין וברכבים מורשים להובלת מזון על פי כל הובלת תכולת המשלוחים מיבוא שבבעלותי מהנמל, תתבצע אך ורק  . 1.1
.(העתקי הרישיונות/מסמכים בקירור/בטמפרטורה מבוקרת המחזיקים ברישיון עסק/הובלה בקירור וכיול תקפים ורשמיים

 ישמרו ברכבים המובילים). 
שעליהם הוצהר והוגשו המסמכים הנדרשים, במעמד בדיקת המשלוח העברת התכולה מהנמל תבוצע ברכבים המורשים  . 1.2

 מל , כמצוין בבקשה להנפקת היתרים בנמל שהוגשה בחתימתי/ חתימת נציגי בנמל.בנ
 .על כל שינוי בפרטי הרכבים המובילים, כפי שהצהרתי עליהם במעמד בדיקת המשלוח בנמל  להודיע מראשהנני מתחייב  . 1.3
שהונפק  הכנסה/שימוש מבטלת כל היתר העברה/לעיל בהצהרתי)  1.1-1.3ידוע לי כי אי עמידה  בתנאים אלה (סעיפים  . 1.4

 לרשות המוסמכת.דיווח כוזב מסוימת ומהווה   לתכולה
 שעות ממועד השינוי. 24, תוך  ן / בית קירורסהוספת  מחו/או להודיע  על כל שינוי חייב בזאת מתהנני  . 1.5

  כללי : . 2

הווטרינרית בשירות מזון ים המיובאים על ידי עומדים/יעמדו (בכל עת) לפי כל דין ובהתאם לדרישות היחידה המוצרל כ . 2.1
 הארצי.
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הן אקבל/קיבלתי תעודת רישום לגביוטרינריה  - נוי או תוספת בפרטי בקשת רישום יבואן ו/או בקשות לאישור יבואכל שי . 2.2
( למעט הפרטים עליהם התחייבתי  דהימי עבו 7 תוך וטרינריה ידווחו למחלקה הווטרינרית בכתב - יבואן ו/או אשור יבוא

 כל שינוי לגביהם ) . להודיע מראש על 
 את תוקפו של הרישום/אישור.  יבטל באופן אוטומטיידוע לי כי כל שינוי כנ"ל שלא ידווח למחלקה הווטרינרית 

 בעברית ע"ג המוצרים המיובאים , יעמוד בדרישות כל דין החל על המוצר. סימון . 2.3
 7 ל עת במשךכם ביגופים המפקחה תשירדזמינים לישמרו ברשותי כל המסמכים אשר הוגשו לנציגי היחידה הווטרינרית ויהיו  . 2.4

 לפחות מסוף חיי המדף של המוצר.ם ניש
ם מעת לעת, לרבות דרישות הכלולות תאם לדרישות ועדכוניי היחידה הווטרינרית המתפרסמיבהאפעל להתעדכן ולפעול  . 2.5

 .Recall "יווק שהמ הבנוהל "החזרה יזומ
פעולות שחרור המשלוח באמצעות  המכס קודם קבלת "היתר העברת משלוח וצעו בתכולות בבעלותי ומטעמי כל לא יב . 2.6

 ו.תבג"מהנמל" כשהוא חתום על ידי הרופא  ב
הנני מצהיר בזאת כי לא מתנהלים נגדי כבעל בית העסק המשמש כמתקן הקצה , כל הליכים משפטיים  – כיבואן "קצה"  *  . 2.7

 לעיל) 2.2נוהל זה ועל פי כל דין. (בכפוף לסעיף שיש להם נגיעה לתפעול ותפקוד בית העסק כנדרש על פי 
  
  

  ______________ חותמת החברה:                _____________ חתימת היבואן/נציג:___________           תאריך:
  

 : סיווג יבואןטבלת 

  מ
  ס
"  
  ד

                                                         
סוג                                                                 

 היבואן
  
  

 סוג המסמך/אסמכתה הנדרש/ת

  רגיל
(דגים/מוצרי 

  בשר)

  דגים גולמיים מצוננים

  קצה
מחזיק היבואן 

 ברישיון יצרן*
כמפורט בסעיפים 

7.4.1.1.1-2  

מחזיק  אינוהיבואן 
ברישיון יצרן*  

כמפורט בסעיפים 
7.4.1.1.1-2  

1  

 .ז.  היבואן צילום ת 
   או" פטור עוסק תעודת" / "מורשה עוסק תעודת 

 מרשם אישור -  תאגיד הוא היבואן כאשר
  החברות         

+  +  +  +  

2  
 –אישור בכתב מטעם היחידה הווטרינרית 

  +  +  +  +  "אישור לבית קירור לאחסון מזון מן החי במעבר"

3  
רישיון היצרן* לטיפול הסכם התקשרות עם בעל 

  -  +  -  -  )7.4.1.2ואחסון דגים מצוננים. (כמפורט בסעיף 

4  

התחייבות / הצהרת היבואן כי המוצרים 
המיובאים המפורטים בהיתר העברת המשלוח, 

לא ישווקו או יעשה בהם כל שימוש פרט 
אחת בנקודת קצה  לאחסונם ,הכנתם וצריכתם

(כמופיע בהיתר העברת המשלוח מהנמל)  מוגדרת
  בלבד .

-  -  -  +  

5  
ע"ש היבואן ₪,  25000ע"ס  -  הפקדת שטר ערבות

  +  -  -  -  חולט במקרה שתופר התחייבות היבואן תש

6  
רישיון עסק בתוקף של העתק נאמן למקור של 

  +  -  -  -  בית האוכל המשמש כנקודת הקצה

7  

לא מתנהלים נגדי כבעל בית  -  הצהרת היבואן
הליכים , כל  כמתקן הקצההעסק המשמש 

שיש להם נגיעה לתפעול ותפקוד בית  משפטיים
  העסק כנדרש על פי נוהל זה ועל

  פי כל דין. 

-  -  -  +  
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  וטרינריה –בקשה להארכת / שינוי רישום יבואן  - א'  4נספח מס. 
  

  ___________________________________ שם היבואן / שם החברה :

  __ __ __ __ מספר רישום יבואן :

  : אבקש לבצע את הפעולות הבאות ברישום היבואן   

 בפרטי רישום היבואן הארכה ללא שינוי    .א
 פרטי רישום היבואן. *הארכה עם שינוי   .ב
 פרטי רישום יבואן בלבד. *שינוי   .ג

  יש לציין פרטי השינויים המתבקשים.*

  מאחסן : מאושרבית קירור הוספת / הסרת   

 שם בית הקירור : _________________  כתובת  : ___________________ (הוספה/הסרה) . 1
 שם בית הקירור : _________________  כתובת  : ___________________ (הוספה/הסרה) . 2
 בית הקירור : _________________  כתובת  : ___________________ (הוספה/הסרה)שם  . 3

 
  : יש לפרט את הפרט לשינוי ואחריו את השינוי.  פרטי היבואןשינוי   

1 . ______________________________________________________________ 
2 . ______________________________________________________________  

  

  הבאים : המסמכיםמצורפים לבקשתי זו 

) עבור כל בית קירור  012-05- לנוהל בתי קירור  2( נספח  היחידה הווטרינריתאישור/ים תקף/ים לאחסון מזון במעבר מטעם 
  המופיע ברישום היבואן .

  טופס תעודת התאגדות חברה מעודכן מטעם משרד המשפטים. 

  הצהרת היבואן :

מיום השינוי ליחידה ימים  7תוך , אודיע על כך  בכל עת הנני מתחייב כי במידה ויחולו שינויים בפרטי רישום היבואן

  sarit.bayar@moh.gov.il) / דוא"ל 257690356הווטרינרית בכתב (פקס 

  

  

_________________              ______________                       ______________  

  תאריך        חותמת החברה              חתימת היבואן/מיופה כוח
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   ייפוי כוח – 5נספח מס' 

  
  :של ה/ו/כוח מיפה בזאת אתהריני 

 מר/גב' 

        ת.ז

  מגורים   כתובת

  

שירות המזון הארצי, משרד הבריאות, במסגרת ב היחידה הווטרינריתליבוא מזון בפני  יםהקשור יםנושאבלייצג אותי 

 לאישור/רשום  יבוא מוצר מזון, קבלת דואר הגשת הבקשהלצורך מס'_________________ לרבות   המצורפת בקשהה

 .תשלום אגרהו

  

שירות המזון ב היחידה הווטרינרית לידי אשר יימסר במכתב ביוזמתי ח זה יהיה בתוקף עד לביטולו ויפוי כיידוע לי כי 

  הארצי, משרד הבריאות

  

לפעול מול בא  שירות המזון הארצי, משרד הבריאותב היחידה הווטרינרית תהביטול כאמור, רשאיל עוד לא ייעשה דבר כ

  כוחי הנ"ל.

  

כנציגי בפני ידרש להציגם במעמד שליחותו ים על זהותו למקרה שבמסמכים המעידימצויד בא כוחי לי כי עליי לוודא כי ידוע 

  .היחידה הווטרינרית

  

  

  

________________________        _________________________  

ואןחותמת וחתימת היב                          תאריך
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    (הקף בעיגול) הארכה / חדש - וטרינריה -ןזומ אובי רשושה למתן איבק – 6נספח מס' 

.טיפול אלל חשוללזר חלא בהתאם להנחיות תוששתוגש  קשהבלנספח זה.   2ו בעמוד וי הטופס לשם הגשתלילמת נחיוהו רא*

  :                                מס רישום יבואן:                      כתובת היבואן:היבואןשם 

  דוא"ל/מייל:טלפון נייד:                                 מס פקס:                                   

  שם:                      כתובת למשלוח דואר:                                                              טלפון נייד: - נציג היבואן

  המאחסן: מאושר קירורבית 

 כתובת:                                                                               טלפון:                                           שם:  . 1

 טלפון:           שם:                                            כתובת:                                                                     . 2
  

  ישור  ליבוא מזון (וטרינריה) :א  תש/ת בזאקריני מבה

  שנים 4 שנים  3 שנתיים  שנה  לתקופה*  של :  חדשה בקשה 
  ) למעט מזון  "מוכן לאכילה"( גולמיים ומעובדיםניתן עבור מוצרי מזון  –שנים)  4*אישור יבוא לתקופה העולה על שנה (לכל היותר 

  , ___________     ברשותי אישור פג תוקף/נוכחי  שמספרו    -הארכה / חידוש אישור יבוא  
אוטומטית  מבוטלהאישור הנוכחי  וחלו שינויים,(במידה   לא חלו כל שינויים במסמכי הבקשה המקוריתהנני מצהיר כי 

  )בקשה חדשה ומעודכנתלהגיש ויש 

  כתובתו (מדינה)  שם ספק  ארץ יצור  מספר יצרן  שם יצרן בעברית
                                   

  תיאור מוצרים

  המוצרם ש
- השם המסחרי בעברית(בדגים יצוין 

  )א'10כמופיע בנספח 

  בשר/ם מדעי/לטיני מלא  של הדגש
  )10בנספח  (כמופיע

  וג וגודלס
  האריזה

  - מקור הדג *
  (כן/לא) גידול

  
  

      

        

  
  

  
   באוטונומיהיועד לשווק מ

  
  

  לא רלבנטי במוצרי בשר *

  בישראלמיועד לשיווק 
  

  )לשנה בלבדמזון מוכן לאכילה (יינתן אישור     מזון מעובד חלקי    מזון גולמי    יווג המוצר:ס
  

 * תעשייה                                      מוסדי                        סיטונאי/  קמעונאי     יעוד המוצר:י
  ימי  7כי רישיון היצרן תקף ואינו בתהליך לשינוי במעמדו. כל שינוי בסטטוס זה, ידווח בכתב תוך * יוצג רישיון יצרן תקף(הנני מצהיר 

  )ליחידה הווטרינרית עבודה 
  

  הטי תשלום האגררפ
 ה" עם פרטי היבואן וכתובתו).ירמס"ל וןימס עםלה מקורית בק ףרצל(נא  ₪כום:_______ ס בלה מס':ק

    חתימה וחותמת היבואן:    אריך:ת
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  )6וטרינריה (נספח – ןזומ ואיבקשה לאישור ב תשלהגת יוהנח

  מודפס וחתום.יש להגיש את טופס הבקשה  . 1
  .X - יסומנו ב ם, חלקים לא רלוונטייאת הטופס  במלואו לאלמ ידפהקש לי . 2
ף כים בשפה אחרת יש לצרלמסמרית בלבד. העב השפב אות לינגהאלבדיקה יהיו בשפה  שווגשים כיסמהמ . 3

  שגרירות ./יהולנסתרגום לעברית/אנגלית מקו וא נוטריוני גום תר
 דו).תם ותפקיהמסמך (שם החו רךעו של מתותחמה וו מלווים בחתיהיי יםמכמסה כל . 4
 םוימ חודשים 12- מכים יהיו תקפים לא יאוחר תוקף המסמכים יהיה כמצוין עליהם . באין ציון תוקף ,המסמ . 5

  הנפקתם .
ום אגרה מקורי עם סימון  לשתס ופט רףיש לצ. הראגם ובתשלותנית מ ןמזו אויבל  אישורל הת בקששגה . 6

  "למסירה" עם פרטי היבואן וכתובתו.
 : נציג היבואןי "ע תשגובהם הבקשה מ םירקמב . 7

 יש להציג ייפוי כוח.   .א
 היבואן כפי שמופיעה בבקשה לצורך משלוח דואר חוזר.תהיה הכתובת של נציג   .ב
 או ליבואן בעצמו. מגיש הבקשהאך ורק לנציג האישור יימסר   .ג

 חוזר או לציין על גבי הבקשה "איסוף עצמי". דואר לתבלק תתובכ עם ילתבומ לא הטפעמף צרל לכל בקשה יש . 8
 במידה והמוצר הוא מזון מעובד חלקי או מוכן לאכילה יש לצרף: . 9

 צרן).הי(מ צרמוהשל  מפרט טכני   .א
  בציון הנקודות הקריטיות בתהליך היצור. - HACCP- תוכנית לבטיחות במזון  .ב

  .נציג המחלקה הווטרינרית תשירד יפ לעיוגש  ףסונ ךמסמ לכ .10
 ,  050-010בנוהל  מספר  3.9יש לצרף תדפיס המאשר שהמפעל מאושר ליצוא דגים לפי סעיף  .11

   טרינריה"ו פקת אישור  ליבוא מזוןנה "  
 )היבואן בלבדהעתקים. (האחריות לנכונות ותקינות התווית חלה על  3 - עבור כל מוצר יש לצרף תווית ב .12
 ,  המצורפת  לנוהל .10ם המוצר בעברית יהיה כמצוין ברשימה שבנספח מספר ש .13

 צורה, אופן העיבוד ,השימור וכ"ו. יש לציין: טעם, מילוי, ציפוי,
 ן" יוגש בצמוד לכל המסמכים הנלווים לבקשה. זומ  ןאובי םוישר/ר יבוא שושה "לאיבקטופס ה .14
כל שינוי בפרטי אישור היבוא ו/או במסמכים המצורפים והפרטים שמסרתי לעיל, ידווח בכתב ליחידה  .15

  ). 035625769ימים מיום השינוי (פקס  7הווטרינרית תוך 
 

  רד: מס' בקשהמשה ושמילש
       וטרינריה)בקשה לאישור יבוא מזון – 6(נספח 

  

  סטטוס הבקשה  הערות  למי הועבר  תאריך העברה
        
        
        
        
        
        

  הערות  חתימת המקבל  אופן מסירה  תאריך מסירה
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  הודעה ליבואן על חוסר במסמכים - 7נספח מס' 
  )מחשובהמתוך מערכת (
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    בקשההודעה ליבואן על ביטול  - 8נספח מס' 
  

  לרישום יבואן / אישור יבוא  -  בקשהביטול הודעת 

  

המזון  שירותטרינרית בומחלקה הועל ידי ה בוטלהשפרטיו רשומים להלן, הריני להודיע כי בקשת היבואן, 

  .דחיית הבקשה ממועד יום 30הפרטים הנדרשים תוך  שלא הושלמו, לאחר הארצי

  .ספח אגרה)כל המסמכים שצורפו לבקשה (כולל מצורפים להודעת ביטול זו 

  ____________________ ח.פ:  ___________________________ שם היבואן/ החברה :

  _________ נייד : __________ טלפון:  ______________________________ כתובת:

  כתובת דוא"ל : ___________________@ _________________________

      מספר __ __ __ __ רישום יבואן    בקשה:הסוג 

  מספר __ __ __ __ __ __ אישור יבוא 

  

  

  

  

  :______________היחידה הווטרינרית חותמת                      : _________________תאריך 
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  פטור מחובת קבלת אישור יבוא מזון -  9נספח מס' 
  

  

       תאריך: 
  בודלכ
  מונה על רישוי מ
  , המסחר והתעסוקההשרד התעשיימ
  ליםשויר
  
  

       הנדון: 
  
       ימוכין:ס
  
  

  רב, שלום
  
  צ"ב החומר שבסימוכין המתייחס לנושא שבנדון.מ
   

  __________     מדובר על יבוא 
כמפורט  לפי הצהרת היצרן והיבואן המוצר אינו מיועד לתעשיית המזון ואינו מזון אלא מיועד לשימוש

 :  _________________________________________________________  

  
  

  היבואן פטור מהנפקת אישור יבוא  למוצר הנ"ל מהיצרן הנ"ל מטעמנו. ,לכן
  

  מוצר הנ"ל בארץ.של השיווק היבוא והאין אנו אחראים על 
  
  
  
  

  בכבוד רב,
  יבוא דגים ובשרעל ממונה ה

  
  
  

  העתק:
    כאן –טרינרית ומנהל היחידה הו
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  הדגים המאושרים ליבוא לישראל.שמות רשימת  –א' 10נספח מס' 
  :  ראה רשימת דגים מעודכנת באתר משרד הבריאות

  
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Documents/Fishlist.xls 

              
  
  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בעמוד הבא. - רשימת שמות נתחי בשר ליבוא לישראל –ב' 10נספח מס' 
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מס '  תקן קודקס מס '  תקן ישראלישמות נוספים שם נתח 
2,21617צלעות ,  ריפען,  אונטר ריב עורף 

1,31063רבע קדמי
2,121682שריר ,  קצ 'לקה זרוע 
3,181683שריר אחורי,  אוסובוקו,  פולי,  קצ 'לקה שוק 

1,41010רבע אחורי
2,31630צוואר 

2,51604 / 2,6אנטריקוט ,  פריים ריב ,  סטייק עין,  אצבעות אנטריקוט ורד הצלע  /  עין הצלע 
2,41694אסאדו,  שפונדרה קשתית 

2,102302כתף מרכזי
2,112303צלי כתף ,  פלתה ,  צונגביית כתף אחורית 
2,92304מכסה האנטריקוט מכסה הצלע 

2323חזה 
2,82310פילה מדומה ,  פלש פילה כתף קדמית 
3,72040וויסבראטן,  לוקוס ראש ירכה 

3,62030צ 'אך ירכה 
3,112090ראמפ ,  שייטלמותן

3,152140סינטה קדמת המותן
3,162150פילה 

3,172200פלדה ,  רפאלי,  מתאמריכסל דק 
בשר ראש 

מס '  תקן קודקס מס '  תקן ישראלישמות נוספים שם נתח 
4620טיבחה 

(תלוי במס '  הצלעות ) 4969-4972רבע קדמי
5030זרוע 

4820רגל ללא מותן
5020צוואר 
(תלוי במס '  הצלעות ) 4930-4933 צלעות 
(תלוי במס '  הצלעות ) 5015-5018ספריבס קשתית 

5172חזה 
5050כתף 
5080פילה 

בשר ראש 

מס '  תקן קודקס מס '  תקן ישראלישמות נוספים שם נתח סוג בעל חיים 
101עוף שלם 

605חזה 
1201שוק 

1301כנף שלמה 

101עוף שלם 
605חזה 
1201שוק 

101עוף שלם 
605חזה 
1201שוק 

1301כנף שלמה 

רשימת נתחי כבש 

רשימת נתחי בקר 

אווז 

ברווז 

מולרד 

רשימת נתחי בעלי כנף 
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  *דוגמת תווית  - 11נספח מס' 

  
  שם המוצר: 

  באחריות היבואן בלבד.ותקינותה בהתאם לחקיקה, הינן ,אמיתותה * תוכן התווית 

  השם המדעי של הדג/ בשר:
  רשימת הרכיבים: 

  
  שם היבואן:

  כתובת היבואן: 
  

  שם היצרן :
  כתובת היצרן:
  מספר היצרן:

  
  קוד יצור: \תאריך היצור

  תאריך הייצור יורכב מיום/חודש/שנה   או  מקוד היצור: חודש/שנה.  –**הערה 
  

 כבר כשהם למאכל אלה מוצרים  לשווק מפורש איסור חל  - ') וכד אויסטרים, לובסטרים: (חיים ח"לבע מדף חיי תוקף סימון**
   .בחיים אינם

  :   הבא הנוסח את ולהוסיף היצור לתאריך הזהה, הדייג תאריך את ורק אך לסמן יש בעברית בתווית, לפיכך
   "םבחיי כשהינו ורק אך זה מוצר לצרוך יש"  

  התפוגה תאריך בציון צורך אין,  זה במקרה
  

  יום/חודש/שנה.  במידה והמוצר מעובד יש לציין את חיי המדף גם במילים. - התאריך יורכב מ תאריך אחרון לשימוש:
  

  מרכיב הנומרטור בקוד המשלוחים המופיע על גבי התווית, נקבע ע"י היבואן . – קוד/מספר משלוח:

  ):- ושה חלקים שיופיעו בזה אחר זה  כשהם מופרדים על ידי מקף (הקוד בשלמותו מורכב משל

  בצד שמאל מספר תעודת רישום יבואן,  -                                      

  (יחסית למשלוח הייחודי ולכלל המשלוחים שלפניו). באופן עוקב ורציףמשלוח במרכז, נומרטור(נקבע ע"י היבואן) של ה -                                     

   בצד ימין, ציון שנת היצור, בשתי הספרות האחרונות של השנה בה יוצר המוצר. -                                     

  משקל נקי:

  הוראות אחסון: 
  יש לאחסן בטמפרטורה:            
  הטמפרטורה תבוטא במעלות צלסיוס. –*הערה            

  
  אין להקפיא שנית לאחר ההפשרה           
  במידה ומדובר במוצרים קפואים. –*הערה               

  סימון תזונתי: 
 גרם 100 –ערך תזונתי ל

  אנרגיה/קלורית(קק"ל)
  חלבונים (גרם)

  פחמימות (גרם)
  שומנים (גרם)

  מתוכם שומן רווי (גרם)
  כולסטרול (מ"ג)

  נתרן (מ"ג)
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  דגים ומוצריהם ומוצרי בשר-מן החימזון –בקשה ליבוא דוגמאות -12נספח מס. 

  
  להלן פרטי הדוגמאות שברצוני לייבא לארץ:

  
  

  ק"ג 5*המשקל המרבי של כל דוגמא הינו 
  ..אחת לחצי שנהעל ** ניתן לייבא דוגמאות של אותו מוצר מאותו יצרן בתדירות שלא תעלה 
  *** יבוא דוגמאות פטור מ : אגרת בדיקה, תוויות בעברית, אישור יבוא .

  
  .נוהל זהל  7.7.5.1כמפורט לעיל בסעיף  התחייבות היבואן:

  
  ידוע לי ואני מאשר בחתימתי כי :

  
והנני מתחייב כי המוצרים לא ישווקו, ימכרו, יופצו או יעשה בהן  מיועדות לבדיקה בלבדהדוגמאות המפורטות לעיל  - 

  כל שימוש במדינת ישראל למעט בדיקתן.
  
  אישור בקשה זו ע"י היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות, אינו מהווה תחליף לאישור יבוא מזון. - 

 במייל לרופא המטפל , יועברעם סיום בדיקת הדוגמאות ולא יאוחר מחודש לאחר הנפקת היתר ההעברה מהנמל  - 
  בפרוט הפרטים הנדרשים. "פרוטוקול שימוש"

  
הסדרת הנושא ברור ויעוכב עד ל, כל משלוח דוגמאות עתידי מטעמי  כמתחייב לעילידוע לי כי במידה ולא אפעל  - 

  .כנדרש
  
  

              שם המבקש/ היבואן : __________                       חותמת החברה/עסק : ________

           חתימת המבקש : ___________                             תאריך הבקשה : __________              

              

  

  מספר
  שטר מטען

שם המוצר 
  (בעברית)

שם היצרן , מספר   שם מדעי של הדג
  המפעל

  ומדינת המוצא

מס' 
היחידות 

  למוצר

*משקל 
  כולל של

  הדוגמא 
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  דגים ומוצריהם- רשימת מדינות איתן יש הבנות להנפקת תעודת בריאות וטרינרית אחידה  - א' 13נספח 

  איי פארו, אינדונזיה , איסלנד, אירלנד, אנגליה, אסטוניה, אקוודור, ארגנטינה, ארה"באוקראינה ,אוגנדה, אורוגוואי, איי סיישל ,   א'
  בלארוס, ברזיל בולגריה,  ב'

  גמביה, גרמניה   ג'

  דנמרק, דר' אפריקה   ד'

  הודו, הולנד    ה'
  

  וייטנאם  ו'

  טורקיה, טנזניה  ט'

  יוון, יפן     י

  לטביה, ליטא   ל'

  מאוריציוס,  מצרים   מ'

  , ניו זילנד נורבגיה   נ'

  סין, סנגל, ספרד, סקוטלנד, סרילנקה   ס'

  פרו פורטוגל, פינלנד פולין,   פ'

  צ'ילה, צרפת   צ'

  קוריאה, קנדה, קניה    ק'

  רוסיה   ר'

  שבדיה   ש'

  תאילנד.   ת'
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  מוצרי בשר.- אחידהרשימת מדינות איתן יש הבנות להנפקת תעודת בריאות וטרינרית   - ב' 13נספח 

  פולין, -פ'
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   )RTE: פרוט דרישות מיקרוביאליות למוצרי דגים מוכנים לאכילה (14נספח מספר 

  (יפורסם בנפרד ויוחל על פי לוח הזמנים שיפורסם)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הנוהל נערך ע"י: דר' אדי טל.
  אושר ע"י דר' יינון יוני.הנוהל 

  חתומים על הנוהל:


