
 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   1דף מס'  

 
 

 
 

 כללי .1
 

אשר בפיקוח  מזון,לשם יצוא  תהליך הנפקת תעודות הסדיר אתנוהל זה נועד ל
שירות המזון, וזאת על מנת לסייע ליצואן הישראלי בייצוא למדינות יעד שונות, 

הנוהל מסדיר גם את הנושא  איכותי.ו ניתן, שהמוצר בטיחותיידוא, ככל התוך ו
 של מזון המיועד ליצוא בלבד. 

 

 ותמטר .2

, רת אחידות ארצית בטיפול בבקשות לקבלת תעודות לשם יצוא מזוןיצי .2.1
 .אחיד תעודהקביעת נוסח ולרבות 

בבקשת  בצע והמסמכים שעליו להגישל היצרן לשעהגדרת הפעולות  .2.2
 תעודה.

 קביעת נוסח אחיד לתעודת יצוא. .2.3

 

 עקרונות .3

 א ועל עמידתו  וצעל המוצר המי יאיצרן הישראלי )היצואן( הינו האחרה 3.1
 ישות מדינת היעד.בדר

 יצוא תונפק ישירות ליצרן הישראלי לאחר בקשה מטעמו. תעודה לשם 3.2

 תעודות יצוא ייחתמו ע"י מורשי חתימה בלבד. 3.3

מנת  מתן שירות מקצועי ויעיל ליצואן הישראלי עלייעשה תוך  הטיפול בבקשה 3.4
 .ומתאים לדרישות מדינת היעדאיכותי לסייע ביצוא מזון  בטיחותי, 

א המונפקת תהיה אחידה על מנת להקל על קבלתה במדינות תעודת היצו 3.5
 היעד.

 יינתנו הקלות. GMPלמפעלים בעלי היתר  3.6

 

 חלות .4

 .(מורשי החתימהבלשכות הבריאות )שירות המזון נוהל זה חל על  -
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 הגדרות .5

מי שאושר לחתום על מסמכים לשם יצוא, ואשר דוגמת  -מורשה חתימה 5.1
 .חתימתו נמצאת במשרד החוץ

 

 קהחקי .6

 .2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו -

 .1983-פקודת בריאות הציבור )מזון( )נוסח חדש(, התשמ"ג -

-, התשכ"אצורו והחסתנו(יבמזון, י הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחרצו  -
 )להלן 'צו הסחר'(. 1960

 .1993-תקנות בריאות הציבור )מזון( )תנאי יצור נאותים(, התשנ"ג -

 

 ההשיט .7

7.1 
 עם קבלת בקשה מיצרן ישראלי )יצואן( המעוניין לייצא מוצר מזון לחו"ל,

  .םימי 14תוך שירות המזון המחוזי יטפל בפנייתו ותשלום אגרה, 
   פ החוק.ע" ₪ 150אגרה בסך 

היצרן )היצואן( יעביר לשירות המזון המחוזי טופס בקשה הכולל את  7.2
 )נספח א'(: הפרטים הבאים לגבי יצוא מוצרי המזון

 )שם העסק וכתובתו( פרטי היצרן באנגלית -
 (באנגלית)רשימת המוצרים  -
 (באנגלית)אצוות וכמויות  -
 תעודות בדיקת מעבדה )אנליזות( -
 מפרטים -
 (באנגלית) והחברה אליה מיועד המשלוח שם מדינת היעד -
 צר לדרישות החקיקה של מדינת היעדעל התאמת המו הצהרת הנהלת העסק -
התאמת המוצר לחקיקה הישראלית ועל שיווק  לגבי הצהרת הנהלת העסק -

 המוצר בישראל
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מפעל בעל היתר תנאי ייצור מ .פי הצורך-עלייערכו ויתבקשו בדיקות נוספות  7.3
( מטעם שירות המזון, ניתן, ע"פ העניין, שלא לדרוש בדיקות GMPנאותים )

 מעבדה לעניין המשלוח.
 

ם קליטת הבקשה המלאה )כל החומר הנדרש( תונפק תעודה מיו םימי 14עד  7.4
 או לחילופין תשלח הודעה ליצרן על אי הנפקה והסיבות לכך.

 
והחומר שהוגש מלא ותקין, תונפק  ,בתוקף ליצרן יש רישיון יצרןבמידה ש 7.4.1

  תעודה.
במידה שהחומר איננו מלא ו/או איננו תקין, תשלח הודעה ליצרן על אי  7.4.2
   ה והסיבות לכך.הנפק

אשר משווקים בישראל  במידה שע"פ הצהרת היצרן מדובר במוצרי מזון 7.5
ואשר עומדים הן בדרישות החקיקה הישראלית והן בדרישות מדינת היעד, 

אשר כולל התייחסות גם למכירה חופשית  ,ישמש הנוסח הנמצא בנספח ב'
  בישראל.

 

 מזון המיועד ליצוא בלבד 7.6
 ,ראויים למאכל אדם ע"פ הצהרת היצרן מדובר במוצרי מזוןבמידה ש 7.6.1

עומדים בדרישות אשר אינם ו אשר עומדים בדרישות החקיקה של מדינת היעד
אשר אינו כולל התייחסות  ,, ישמש הנוסח הנמצא בנספח ג'בישראלהחקיקה 

ות ישבמידה שהיצואן איננו מצהיר על עמידה בדר למכירה חופשית בישראל.
דינת היעד, כגון במקרה של הזמנה בידי עוסק  במזון במדינת היעד, החקיקה במ

הנושא ייבחן, תוך מתן משקל היצואן יצרף מכתב הסבר בעניין במקרה שכזה. 
ות מדינת ישלכך שייעשה כל הנדרש והניתן מצד היצואן לווידוא עמידה בדר

  היעד.
 חקיקת המזוןצוא בלבד אינו עומד בדרישות המזון המיועד לישבמידה  7.6.2

בעל רישיון היצרן ימסור מראש למחלקת שירות המזון בלשכת בישראל, 
 . (נספח הבעניין )יצוא  הצהרת הבריאות המתאימה

 

אחיד על מנת להמנע הארצי העל הנפקת תעודות בנוסח  יש להקפיד 7.7
מעיכובים מיותרים בכניסת הסחורה למדינות היעד. בכלל זה, יש להקפיד על 

המופיעה בנספח א' )טופס האחידה ה של רשימת המוצרים בתבנית הוספת טבל
בקשת תעודה לשם יצוא/תעודת הגיינה(. כמו כן, יש להקפיד על החתמה 
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בצד הימני  מיקום הייעודיב בתוך החותמת עט כחולבחותמת ובחתימה ב
הבקשה  שנה בקשה לנוסח תעודה שונה,במידה שיהתחתון של התעודות.  

 רות המזון הארצי לבחינה.תועבר מהמחוז לשי
 : , בהתאם לבקשהתעודות נפרדות 2תונפקנה  ועל פי דרישה ממדינות יעד אחרות, * ביצוא לקולומביה

1 .Certificate of Free sale )'נספח ד( 2 .Certificate of Hygiene )'המסמכים זהה למעט  2תוכן  .)נספח ב' או ג
 ית יושמטו פרטי המשלוח עצמו )אישור כללי(.הכותרת. ישנה אפשרות שבאישור מכירה חופש

 

הבאה בסיפא של התעודה במידה שמדובר בתוספי תזונה, תוסף הפסקה  7.8
 (:/ד'ג')נספחים ב'/

With respect to dietary supplements, this certificate does not imply any approval regarding the 

biological activity or effectiveness of the products. 

 

ועבר בדואר אלקטרוני לשירות המזון הארצי היצוא יהעתק מתעודת  7.9
במסגרת הדיווח החודשי האחיד למטה, ידווחו גם  )למתאם הפיקוח הארצי(.

 הנתונים לגבי אישורי היצוא המונפקים.
 

 ישבמידה שמתקבלת בקשה מהעסק לקבל תעודת רישיון יצרן באנגלית,  7.10
 ת הפונה לנוטריון לשם תרגום המסמך.להפנות א

 
תר תנאי ייצור יהתעודת בקשה מהעסק לקבל  בלשכה במידה שמתקבלת 7.11

ם מח' שירות המזון בלשכה תפנה לשירות המזון הארצי לש(, GMPנאותים )
 קבלת המסמך באנגלית והעברתו ליצרן.

 
וא צעודת ירר כי ישנו חשד שמוצר מזון אשר הונפקה לגביו תשיתב במידה 7.12

מח' ע"י  היעד, יוזמן היצרן לבירור איננו עומד בדרישות החקיקה של מדינת
לגבי פרטי המקרה והבירור. יעודכן  שירות המזון הארציו בלשכה,שירות המזון 

, ע"פ העניין, בלשכה תנקוט באמצעים העומדים לרשותההמזון  שירותמח' 
 עתידיות.בקשות יתועד בתיק העסק ויילקח בחשבון בוהנושא 
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 )להמחשה בלבד( הנפקת תעודת הגיינה ליצוא –תרשים זרימה 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 א' נספח
 

יצרן ישראלי הגשת בקשה מטעם 
 הטופס שבנספח א'ע"ג  -)יצואן(

  (םימי 14עד )בדיקת הבקשה 

הודעה על אי 
הנפקה והסיבות 

 לכך 

הנפקת 
 תעודה 

המוצר איננו משווק  המוצר משווק בישראל
 בישראל

  תעודה ע"פ נספח ב'
 גם נספח ד'(אפשרי ע"פ בקשה )

 תעודה ע"פ נספח ג'
)במידה שאינו עומד בדרישות 

הצהרה ע"פ  -החקיקה בישראל
 (ח הנספ
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 בקשת תעודה לשם יצוא/ תעודת הגיינהטופס  -נספח א'
 : _________תאריך הבקשה 

 _________ :תאריך קליטת הבקשה בלשכה
 _________ :יצרןה רישיוןת תאריך תפוג

 * במידה שרישיון היצרן איננו בתוקף, לא ניתן להנפיק תעודה לשם יצוא.
 

 (:WORDשלוח כקובץ וורד )לו באנגליתנא למלא את הפרטים הבאים 

 שם החברה ___________________________________ -

 כתובת החברה _________________________________ -

 ______________________מדינת היעד _____________ -

 החברה אליה מיועד המשלוח _______________________ -

 :באנגלית רשימת המוצרים בטבלה הבאה -

Quantity Expiry 

date 

Production 

date 

Batch Product name 

     
 )התעודה תונפק עם טבלה זו(

. אחר. מספר 3 . תעודות בדיקה2. מפרטים 1: נא להקיף בעיגול -מצ"ב המסמכים הבאים
 __.-עמודים מצורפים

 

של בעל העסק או המנהל הפעיל או נציג מקצועי מוסמך/מורשה מטעם  הצהרה
 :הבעלים/המנהל הפעיל

 ____________ -שם פרטי ושם משפחה      
 _______________________-תפקיד

 אלית. ים בדרישות החקיקה הישר/ים בישראל ועומד/הנני מצהיר/ה כי המוצר/ים משווק .א

 כן/לא )יש להקיף בעיגול(
/מורשה מטעם מוסמךמקצועי או נציג  חתימת בעל העסק או המנהל הפעילחותמת ו

 ____________ -הבעלים/המנהל הפעיל
ות החקיקה בישראל ומיועד ליצוא בלבד, יש למלא גם את ההצהרה ישאם המוצר אינו עומד בדר

 המופיעה בנספח ה.

 ים בדרישות החקיקה של מדינת היעד. /הנני מצהיר/ה כי המוצר/ים עומד .ב

 כן/לא )יש להקיף בעיגול(
    חתימת בעל העסק או המנהל הפעיל או נציג מקצועי מוסמך/מורשה מטעם חותמת ו

 ____________ -הבעלים/המנהל הפעיל      
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 כונים.הינם מלאים ונהנני מתחייב/ת כי הפרטים המופיעים בטופס זה  .ג

 ____________ -חתימת בעל העסק או המנהל הפעילחותמת ו

---------------------------- 
 

 נספח ב'
 
 
 

 תעודת הגיינה
 )מוצר המשווק בישראל(
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(District logo)               

                                                                       

 

To whom it may concern                                  Date 

  
 

CERTIFICATE OF HYGIENE 
    

 (name of company) 
 

        

 (address of company) 

 

This is to certify that on the date of issue of this certificate, the aforementioned 

food manufacturing company is licensed by the Ministry of Health of the State of 

Israel. 

 

Among the requirements of the license is the maintenance of appropriate 

sanitary and hygiene conditions in the manufacture of food products in the 

facility. 

 

Products manufactured in this facility are distributed freely throughout Israel 

for human consumption and sold to ___________ (name of company, country of 

destination). 

Listed is the following product(s):              
Quantity Expiry 

date 

Production 

date 

Batch Product name 

     

                      

_______________________ 

District  Food Control Service Manager          
                   (Signature & official stamp) 



 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   9דף מס'  

 
 

Cc: Food Control Service 
 
 
 

 נספח ג'
 
 
 

 תעודת הגיינה
 )מוצר שאיננו משווק בישראל(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   10דף מס'  

 
 

 
 

 
(District logo)                
                                                                       

 

To whom it may concern                                  Date 

  
 

CERTIFICATE OF HYGIENE 
    

 (name of company) 
 

        

 (address of company) 

 

 

This is to certify that on the date of issue of this certificate, the aforementioned 

food manufacturing company is licensed by the Ministry of Health of the State of 

Israel. 

 

Among the requirements of the license is the maintenance of appropriate 

sanitary and hygiene conditions in the manufacture of food products in the 

facility. 

 

Products manufactured in this facility are for human consumption and sold to 

___________ (name of company, country of destination). 

Listed is the following product(s):              
Quantity Expiry 

date 

Production 

date 

Batch Product name 

     
 

 

                         

_______________________ 

District  Food Control Service Manager     



 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   11דף מס'  

 
 

                      (Signature & official stamp) 
 

Cc: Food Control Service 
 
 

 נספח ד'
 
 
 

 תעודת מכירה חופשית
 ראל()מוצר המשווק ביש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   12דף מס'  

 
 

 
 

 
(District logo)               
                                                                       

 

To whom it may concern                                  Date 

  
 

CERTIFICATE OF FREE SALE 
    

 (name of company) 
 

        

 (address of company) 

 

This is to certify that on the date of issue of this certificate, the aforementioned 

food manufacturing company is licensed by the Ministry of Health of the State of 

Israel. 

 

Among the requirements of the license is the maintenance of appropriate 

sanitary and hygiene conditions in the manufacture of food products in the 

facility. 

 

Products manufactured in this facility are distributed freely throughout Israel 

for human consumption and sold to ___________ (name of company, country of 

destination). 

Listed is the following product(s):              
Quantity Expiry 

date 

Production 

date 

Batch Product name 

     

                      

_______________________ 

District  Food Control Service Manager          
                      (Signature & official stamp) 

Cc: Food Control Service 



 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   13דף מס'  

 
 

 
 

 נספח ה
)למעט  מזון המיועד ליצוא בלבד, ואיננו עומד בדרישות חקיקת המזון בישראל

 היבטי בטיחות(סימון ואריזה שאין בהם 
 

 לכבוד
 שירות המזון

 לשכת הבריאות ______________________
 

 ד בדרישות חקיקת המזון בישראלהצהרה בדבר יצוא מזון המיועד ליצוא בלבד, שאיננו עומ
 

הצהרה של בעל העסק או המנהל הפעיל או נציג מקצועי מוסמך/מורשה מטעם 
 הבעלים/המנהל הפעיל:

בכוונתי לייצא מזון המיועד לייצוא בלבד, והנני מתחייב/ת לנקוט בצעדים להבטחת הפרדת 
 בישראל. המזון ליצוא בלבד משאר המזון המיוצר במפעל ולהבטחת מניעת מכירתו

 ____________ -שם פרטי ושם משפחה      
 _______________________-תפקיד      
 ______________________________ -חתימה וחותמת      

 
 

 בעל רישיון ייצור שאינו מיישם מערכת בקרת איכות יצהיר גם את הדברים הבאים:
 

 _________.המזון המיועד ליצוא בלבד הינו: ______________. 1
 

 השינויים במפרט המזון המיועד ליצוא בלבד )ביחס לדרישות החקיקה בישראל(:. 2
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________.__________________________________ 
 
האמצעים הננקטים במפעל הייצור להבטחת הפרדת המזון המיועד ליצוא בלבד משאר המזון . 3

 לתיעוד ייצור המזון המיועד לייצוא בלבד:להבטחת מניעת מכירתו בישראל ו המיוצר במפעל,
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 בקשה לקבלת תעודה לשם יצוא:  הצהרת ייצוא זו תימסר ללא תלות להגשת

לפני תחילת ייצור של מזון  -לגבי בעל רישיון ייצור המיישם מערכת בקרת איכות .א
 .המיועד ליצוא בלבד, ובמועד חידוש רישיון ייצור מזון



 שירותי בריאות הציבור - הארצישירות המזון  – משרד הבריאות
 מערכת נהלי העבודה                     

 03-007מספר הנוהל:  הנפקת תעודות יצואנוהל שם הנוהל: 
 26.06.16תאריך עדכון:  26.06.16ום: בתוקף מי 26.06.16תאריך: 

 

[   
     נערך ע"י:

שי חן, אילנה הויכמן, 
 ענת יוטבת

חתימה: אינג' אלי גורדון : מאושר ע"י 

 

 דפים 14מתוך   14דף מס'  

 
 

ימי עבודה לפחות לפני כל  7 -לגבי בעל רישיון ייצור שאינו מיישם מערכת בקרת איכות .ב
יצור כל מזון שאינו עומד בדרישות חקיקת המזון עת שבה הוא מתכוון להתחיל בי

 בישראל המיועד ליצוא בלבד.


