
 : _____________________________________________________ שם  היבואן )לוגו החברה (

 

 
 .דגים/מוצרי דגים/מוצרי בשר–הנפקת היתרים להעברת משלוח מהנמל והכנסת המשלוח לארץבקשה ל

 
 ____אחר ______    חיפה     נתב"ג      אשדוד      ווטרינר בתחנת ביקורת גבול ווטרינריתהרופא הלכבוד: 

 
, עד לקבלת היתר הכנסת משלוח לארץ י מבקש בזאת לקבל היתר להעברת המשלוח מהנמל/תחנת הסגר להמשך אחסון אנ

 ___________________________________________________________ : בבית קירור/מחסן
    

הכנסת להיתר שהונפק הי הנני מתחייב לא לשווק ולא להעביר את הטובין שבמשלוח מהיעד שהוצהר עליו לעיל, מבל
 או אישור אחר של הממונה על היבוא או מי מנציגיו.המשלוח לארץ 

כמו כן הנני מתחייב להיות ערוך ומוכן לביצוע דיגום בכל משלוח מיבוא שבבעלותי, על ידי נציג המחלקה הוטרינרית, 
 כתנאי למתן ההיתר להכנסת המשלוח לישראל.

 ________________: כמפורט בטופס ההפניה ( המוכרות המעבדותימות )מרשימת אליה ברצוני לשלוח את הדגהמעבדה 
 

 להלן פרטי המשלוח:
 / שם האוניה  ארץ המקור ומס' היצרן / קוד משלוח מס' מכולות

 סהתאריך העמ
 מס' חשבון מס' שטר מטען

INVOICE 

      

      

      

      

                        

 
כמות  סוג המזון

 ריזותהא
משקל 

כל 
 אריזה

משקל נקי 
 בק"ג

ת מס' תעוד מס' אישור יבוא
 בריאות וטרינרית.

                                    

                                    

                                    

 
 להלן רשימת המסמכים המצורפים לבקשה זו.

 
 

מדינת ישראל, בזאת כי הובא לידיעתי שמתן ההיתר להעברת משלוח מהנמל וההיתר להכנסת משלוח לתחומי  מצהירהנני 
 שהמשלוח קיבל היתר כניסה  לארץ. בלבד  אסמכתא ם הינ

עלי לקבל על כך אישור מהמחלקה הוטרינרית העירונית שבתחום שיפוטה אוחסן )שיווק/יצור(,לשם שימוש במשלוח 
 המשלוח.

 
 חתימה ______________  שם החותם _________________       ריך _____________          תא

 
 

 סיבות לדחיית הבקשה: –לשימוש רופא וטרינר בתבג"ו 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 בתוקף. יבואן תעודת רישום 

 בצרוף המסמכים הנלווים המצוינים על גבי  האישור.,בתוקף מתאים  אישור  יבוא 

 העתק טופס איתור.יוגש  / בנמל התעופה בן גוריון GATEPASS -תעודת שערהעתק  

  INVOICE -חשבון ספק  
 PACKING LIST  -אריזה  מפרט  

 שטר מטען 

 מקורית בלבדתעודת בריאות   

 במכולה )פרט למשלוחי דגים טריים(. גרף רישום טמפרטורה 

  האגרה  קבלה עבור  

 
 

 

המופיעה על המוצר/ים  )ניתן להגיש תוויות סרוקות מהיצרן בחו"ל או תוויות פיזיות/סרוקות  ויתדוגמת תו
 וצאו מהמשלוח שהגיע לתחנת ההסגר(שה

 ________   רישיון הובלה בקירור  ואישור כיול תקפים  שברשותו   רישוי של  הרכב המוביל מספר
 )למעט הובלת  דגים במכולה /קונטיינר(.*


