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 דרישות לייבוא ג'לטין או קולגן מבקר ומוצרים המכילים רכיבים אלההנדון: 
  30/09/2016-וטרינריה מ – 268433516סימוכין: מכתב בנושא 

 
 
 

    

 הגשת בקשה לקבלת אישור ייבוא .1
בנוסף  לכל  המצ"ב וזאת 30/09/2016-מה 268433516תב מס' על היבואן להגיש את המסמכים כמפורט במכ  

 .המסמכים הנדרשים בהתאם לדרישות החקיקה והנהלים החלים על המוצר
  

 שחרור משלוח מהנמל .2
יכלול גם תעודה וטרינרית בינלאומית  מעצמות בקר ג'לטין או קולגןבקשה לשחרור משלוח של  א. תיק

 .268433516במכתב מס'  כמפורטמרשות מוסמכת המתייחסת לאותו המשלוח 
 
על היבואן להגיש הצהרה  2010/101/0-החל מ מעצמות בקר מוצרים המכילים ג'לטין או קולגןלגבי  .ב

 יפורטו: בנסח המצ"ב ובהמהיצרן 

 מקור הג'לטין או הקולגן. .1
 פרטי יצרן הג'לטין או הקולגן. .2

 .OIE -ה קולגן המשמש רכיב במוצר עומד בדרישותההתחייבות שהג'לטין או  .3
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To:  
 Ministry of Health 
Food Control Services 
 Israel 
270903616  

 Declaration 

 
 
 

This is to certify that we (name of the producer) ___________________________ 
 
are the manufacturers of (name of the product)____________________________  
 
traceability code ____________________catalog number ____________________ 
 
that contains gelatin/collagen. 
 
The gelatin/collagen (indicate which) is produced from:_______________________(indicate 
organism source) 
The gelatin/collagen (indicate which) is manufactured by _____________________ (name of 
supplier) 
We hereby declare that the gelatin/collagen (indicate which) is in accordance with all of the 
requirements of the OIE 
 
 
 
 
Signature      ____________________ 
 
Name____________________ 
 
Title___________________ 
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 268433516: מס'
 

 
 

 30.9.2016מיום  יבוא ג'לטין ו/או קולגן מבקר או מוצרים המכילים ג'לטין ו/או קולגן מבקר לישראל :הנחיה
 (02729609) 7.6.2009מכתב מיום עדכון 

 
ינלאומית ובליווי תעודה וטרינרית ב OIE –יתבצע בהתאם לדרישות ה  מעצמות בקריבוא ג'לטין  .1

 (.International Veterinary Certificateמרשות מוסמכת )
 

 אליהם תתייחס התעודה הוטרינרית: *מדינות קטגוריות של  3קיימות  OIE–בהתאם לסיווג של ה
 

בתעודה יצוין כי הג'לטין מיוצר מעצמות בקר שמקורן  – Negligible BSE Risk .א
 .Negligible BSE Risk –ממדינת המדורגות כ 

 

בתעודה יצוין כי הג'לטין מיוצר מעוצמת  – iskRBSE  /UndeterminedControlled .ב
ובנוסף  Controlled/Undetermined BSE Risk –בקר שמקורן ממדינות המדורגות כ 

 יצוין כי:  
 

 לפני ואחרי השחיטה בדיקה עברהבשר  .1

 יטהחודש בזמן השח 30עמוד השדרה או גולגולות מבקר מעל לא נעשה שימוש ב .2
 העצמות עברו תהליך הכולל את הצעדים הבאים: .3

 הרחקת שומן (degreasing) 

 דמינרליזציה בעזרת חומצות 

 טיפול בעזרת חומצות או חומרי בסיס 

 סינון 

  עיקור בטמפרטורה של יותר מ– C 0138 שניות 4-לזמן שלא יפחת מ 
או כל טיפול אקוויוולנטי  או טוב יותר במונחי הפחתת זיהום )כגון: חמום בלחץ  

 גבוה(.
 

)או גוף מוסמך( כי מקור  בהצהרת היצרןילווה  בקר. יבוא מוצרי מזון המכילים ג'לטין שאינו עצמות 3        
 הג'לטין אינו עצמות בקר.

 
 : OIE-של ה * רשימת המדינות בהתאם למופיע באתר

 -risk-bse-of-status/bse/list-disease-world/official-the-in-health-http://www.oie.int/animal

status/  
 

 הרשימה משתמה מעת לעת.
 

 ל ג'לטין שיוצר אך ורק מעורות של בקר.הנחיה זו אינה חלה ע
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