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 נוהל יבוא אישי של מזון למדינת ישראל

 כללי .1

הל שפרסם מנ של מזון למדינת ישראל  "יבוא אישיהאת תהליך " מסדיר נוהל זה 

 -לחוק הגנה  על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו 55סעיף  שירות המזון הארצי לפי

 סוגי מזוןומפורטים רשימה של מזונות מסוימים נוהל ב חוק המזון(. -)להלן 2015

 שנאסרו או הוגבלו ביבוא אישי ושל ההגבלות שנקבעו.

 

 מטרות הנוהל .2

מנחים לסיוע ואחידות בקבלת החלטות על ידי מנהל קווים הגדרת  .2.1

רשות המיסים בכל הנוגע לעמידת הטובין המיובאים בתנאים 

( לצו יבוא חופשי ובהתאם לסמכותו לפי 1)ג()2המפורטים בסעיף 

 הסעיף האמור. 

מסגרת אחידה לשם יצירת מזון  האישי" של יבוא "תהליכי ה הסדרת .2.2

 אישי. ומשותפת של כללים, עקרונות והנחיות לביצוע תהליך יבוא

 הוגבלו או שנאסרו מזון סוגי או מסוימים מזונות של רשימה פרסום .2.3

 לחוק המזון.  55על ידי מנהל שרות המזון לפי סעיף  אישי ביבוא

 על, כי אישי יבואמזון ב , הבוחרים לייבאהצרכנים מודעותהגברת  .2.4

במוצרי מזון  והשימוש דין כל בדרישות  לעמוד המיובאים המוצרים

 .בלבד האישית אחריותםב יהיה אישי ביבוא שיובאו
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   הגדרות .3

 

3.1  

 

 

( בצו יבוא 1)ג()2ו בסעיף  משמעותכ   -יבוא אישי

ובכפוף לתנאים  2014 -ד"התשעחופשי 

 המפורטים בנוהל זה.

 שאינו או למחצה מעובד, מעובד, חומר כל – מזון 3.2

, בבליעה אדם לצריכת המיועד, מעובד

 בו שנעשה חומר כל או, שתייה או לעיסה

 של עיבוד או הכנה, ייצור בתהליך שימוש

 ומי משקאות, לעיסה גומי לרבות, מזון

 לפקודת א52 בסעיף כהגדרתם שתייה

  – ולמעט,  1940, העם בריאות

, מרפא סמי או תכשיר, תמרוק (1)

 ;הרוקחים בפקודת כהגדרתם

 בחוק כהגדרתם טבק מוצרי (2)

 מוצרי של והשיווק הפרסומת הגבלת

 ; 1983–ג"התשמ, טבק

, רפואי לטיפול המשמש מכשיר (3)

 ציוד" להגדרה( 1) בפסקה כהגדרתו

 2012–ב"התשע, רפואי ציוד בחוק" רפואי

 בפקודת כהגדרתו מסוכן סם (4)

[, חדש נוסח] המסוכנים הסמים

 בהפצה אסור וחומר,  1973–ג"התשל
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 בתופעת המאבק בחוק כמשמעותו

–ג"התשע, מסכנים בחומרים השימוש

 בסם שימוש נעשה כאשר זה ובכלל,  2013

 בהפצה האסור בחומר או המסוכן

 .אחר מזון של הייצור בתהליך

    חוקי ביסוס .4

 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(,תשע"ו .4.1

  1981 – א"התשמ(, חדש נוסח) ההסגר פקודת .4.2

 1979-פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט .4.3

 פקודת המכס )נוסח חדש( .4.4

  2014 -התשע"ד  – חופשייבוא  צו .4.5

  2005  -צו המכס )איסור יבוא( התשס"ה  .4.6

 
 :הייבוא תהליך .5

יחיד העומד בתנאים  באחריות ישראל למדינת והכנסתו המוצר הזמנת 5.1

 במסגרת המזון את לייבא הבוחר ( לצו יבוא חופשי,1)ג()2ף המפורטים בסעי

 .(או אדם יחיד -)להלן (8 בסעיף כמפורט) אישי ייבוא

אישור קבלת , )א( 51במשרד הבריאות לפי סעיף  יבואן מרישום פטור יהיה יחידה 5.2 

( 1)א( ) 54( או אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש לפי סעיף 1) 53הצהרה לפי סעיף 

 תהליךכן יהיה פטור ו ישראל למדינתשל המזון  כניסתו טרם המזון לחוק

 .כמפורט בסימן ה' לפרק ד' לחוק המזון מעבר/הסגר בתחנת שחרור

לבצע מול רשות  היחידיובהר, כי נוהל זה אינו מסדיר את התהליך הדרוש שעל  5.3 

 המכס לצורך שחרור המזון לצריכה בישראל, לרבות תשלום המיסים הדרושים

 בהתאם להוראות כל דין.
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היחיד ימלא ויחתום על טופס הצהרה בהתאם לדרישת משרד הבריאות )נספח  5.4

 א'(.

 "אישי יבוא"ל תנאים .6

אלא אם הוא ארוז מראש ומסומן בשפת המקור  ,מזון ביבוא אישילא ייבא אדם  6.1

 ואם מתקיימים  לגביו התנאים כמפורט  להלן:

דגים וחלב גולמי או מפוסטר( ולמעט  )בשר,מן החי רכיבים מכיל הוא  .6.1.1

 . 6.3-6.4-בסעיפים כמפורט 

 מזון ותרכובת( 3-ו 2, 1 שלבים) ופעוטות לתינוקות מזון תרכובת הוא .6.1.2

 .ופעוטות לתינוקות יעודיות

 

 ניתן לייבא במסגרת "יבוא אישי" את כמויות המזון המפורטות להלן: .6.2

, למעט הטובין ק"ג למוצר 5 -א יותר מל, אך במשלוח ק"ג 15מזון בכמות של עד 

 המפורטים מטה: 

 500 -ק"ג במשלוח, אך לא יותר מ 5הכמות המותרת תהיה עד  - תבלינים  6.2.1

 ;למשלוח גרם 20-ל תוגבלזעפרן ; כמות של חדאתבלין  סוגלגרם 

אך  ,פריטים 15מותרת תהיה עד ה כמותה - מראש ארוזים תזונה תוספי     6.2.2

 לתוסף תזונה מסוג אחד; פריטים  5-מלא יותר 

 ומוצריהם דגיםהמכילים שימורים  ניתן לייבא  6.1.1על אף האמור בסעיף    6.3

 . 6.2בסעיף  פורטכמבכמות 

 ק"ג. 5בכמות הכוללת עד לייבא  גבינות קשותניתן   6.1.1על אף האמור בסעיף  6.4

בכמות  אות ומוצרי חלב משומרים, ממתקים ומשק ת חלב בקופסאותואבק

 .6.2בסעיף  פורטכמ

 פעמים בשנה. 6, תדירות היבוא האישי של מזון לא תעלה על 6.2בכפוף לסעיף   6.5
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 -חובות המשלח  .7

 לא ישוחרר מזון המותר בייבוא אישי בכמויות החורגות מדרישות נוהל זה.  7.1

וישמור המשלח/דואר יחתים את האדם על טופס הצהרה של יבוא אישי )נספח א'(  7.2

 את המסמך בארכיון דיגיטלי שברשותו לתקופה שלא תפחת משלוש שנים.

משלח/דואר יציג את טופס הצהרה )נספח א'( לבקשת הגופים המפקחים תוך  7.3

 חמישה ימי עבודה.

המשלחים  יתחייבו להעביר נתונים בנוגע לכמויות המשלוחים, סוגי המוצרים,  7.4

 ידי שירות המזון הארצי. שמות היבואנים במידה ויידרשו על
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 נספח א'
     
     

 

 
 

 תוספי תזונה לרבותהצהרה על יבוא אישי של מוצרי מזון 
 

 אני הח"מ: ____________________________________________________________
 )שם הנמען(      

 
 __________מספר תעודת זהות ________________________או מספר דרכון__________

 
 טלפון: _________________________

 
 מצהיר בזאת:

   __________________-___________________ שנתקבל עבורי מ החבילה  כי  מספר
 )ארץ(                               

 בשם:_______________________________________ ,תוסף התזונה לרבות  ,ומכיל את המזון
 

____________________________________________________________________ 
 

 )שם מוצר המזון(                                                                                              
 

 עומד בדרישות, כדלקמן:אני מצהיר/ה בזה כי המזון ו/או תוסף תזונה זה 
 

נוהל יבוא אישי של מזון למדינת ובדרישות  2014 –ו יבוא חופשי, התשע"ד עומד בדרישות  צ .1
 .05-008ישראל מספר 

של מזון למדינת ישראל על פי נוהל יבוא אישי  מיועד לצריכה אישית ובכמויות המותרותזון המ .2
המפורסם באתר האינטרנט של שירות המזון הארצי,  2017 בספטמבר 05מיום . 05-008מספר 

 .יאותמשרד הבר
השימוש במוצר המזון הינו באחריותי הבלעדית. ידוע לי כי כל נזק ו/או הוצאות שיגרמו לי ו/או  .3

לצד ג', שעילתם נובעת כתוצאה ממעשה או מחדל בשימוש במוצר זה, הינם על אחריותי 
 האישית בלבד.

 מצהיר בזאת כי זה שמי וזאת חתימתי.אני  .4
 
 
 

       
                                                                                 מה חתי      שם מלא       תאריך


