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 : מן החי מיבוא  מזוןי מבין שלושת שלבי הפיקוח על יבוא הנו השננוהל זה 
  , 05-010מספר , נוהל " יבואאישור  פקת נה-"יבוא וטרינריה –ראשון ההשלב 
 משלוחי מזון מן החי מיבוא במעבר"בטיפול -וטרינריה"יבוא ו–, שלהלן שני ההשלב 

 .05-012ן מן החי מיבוא במעבר", נוהל מספר "בתי קירור מאושרים לאחסון מזו –השלב השלישי 
 

 והלאה( 7: )מסעיף מזון מן החי מיבוא במעבר משלוחי ב בטיפולנושאי הנוהל/שלבים  .1
 .המלווים את המשלוח בדיקת המסמכים .1.1

 בדיקה פיזית למשלוח. .1.2

 .והעברתו לבית קירוררופא הווטרינר בתבג"ו בנושא הנפקת היתר העברת המשלוח מהנמל החלטת ה .1.1

  .טילת דוגמאותנ  .1.4

 .המעבדהלאחר קבלת תוצאות בדיקות  –הרופא הווטרינר  בנושא הנפקת היתר הכנסת המשלוח לארץ החלטת  .1.5

 .במשלוחים אחריםהטיפול  .1.6

 מטרת הנוהל .2
טיפול במשלוחי מזון מן החי מיבוא הליך לעניין טרינרית והוהיחידה את מדיניות  הרלוונטייםלהביא לידיעת הגורמים 

ים להעברת , עיבוד הבקשה והנפקת ההיתרהנפקת ההיתרים הנדרשיםקשה לכדי הגדרת תהליכי הגשת בתוך  במעבר,
 לישראל. ולהכנסת המשלוח המשלוח מהנמל 

 עקרונות .3

להנפקת  הגשת הבקשהיום  לתקף  מזון" אישור יבוא" חזקת האך ורק עם  יינתן "לארץ המשלוח  היתר להכנסת" .1.1
  ההיתרים

 . מעבר גבול/הגעת המשלוח לשטח הנמליחל רק לאחר  פקת היתרים בדיקת הבקשה להנתהליך  .1.2

 מהנמל"  המשלוחהעברת  ל"היתר ה תתבצע רק לאחר הנפקת  גבולהמעבר הנמל/מתכולת המשלוח העברת  .1.1

למעט אם צוין אחרת על גבי אשור יבוא )ישראל מדינת כל משלוח מזון המיועד לשטחי האוטונומיה חייב לעמוד בחוקי  .1.4
  .המזון(

העביר תכולת משלוח מזון מיבוא במעבר מבית הקירור המאחסן רק עם הצגת היתר הכנסת המשלוח לארץ בפני לניתן  .1.5
 נציג בית הקירור.

 האגרות הנדרשות .כפוף לתשלום  "המשלוח מהנמלהעברת להיתר הנפקת " .1.6

 :יוגשו  המשלוח מסמכי .1.3

 עברית.בשפה האנגלית. יתקבלו מסמכים בתרגום נוטריוני לאנגלית או ל .1.3.1
כמופיע  לישראל, / מוצרי בשר אחידה ליצוא דגים ומוצריהם  וטרינריתותכולת המשלוח תלווה בתעודת בריאות  .1.3.2

 ."05-010בנוהל  "הנפקת אישור יבוא מספר 
 בלבד. מקורית( תהיה (05-010מספר  -הנפקת אישור יבוא –לנוהל וטרינריה א 2/ 2תעודת הבריאות  )נספח  .1.3.1

 דגמי תוך שמירת עקרונות האקראיות בדיגום.מבאופן מאושר  קירורחסון התכולה בבית לאחר איתבצע  -דיגום .1.3

 חלות הנוהל .4
כל יבואני המזון הרשומים ביחידה  נוהל זה חל על כל העובדים הכפופים מקצועית להנחיות היחידה הווטרינרית וכן על

 ונציגיהם.
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 :  הגדרות .5

ונוהל   05-010הנפקת אישור יבוא" מספר -יעות בנוהל " יבוא ווטרינריההגדרות אלה באות בהמשך ובנוסף להגדרות המופ
 .05-012"בתי קירור מאושרים לאחסון מזון מיבוא במעבר" מס. 

 -1981" א"התשמ ,דגים בדיקת) -זוןמ(הציבור בריאות תקנותכמוגדר ב " – ת דגים מיבואאגרת בדיק .5.1
 .ועל היבואן להתעדכן בהתאםהאגרה מתעדכנת מעת לעת  .5.1.1
 ע"פ הפרטים הבאים: תגבההאגרה  .5.1.2

 שם הבנק:  דיסקונט 

  2יה ת"א, רחוב קפלן הקר : סניףפרטי 

 11014 : קוד ניתוב 

 253313 : מספר חשבון 

  המשוש והטעם., הראיהריח, ה המבוססת על חושילמזון  הבדיק - בדיקה אורגנולפטית .5.2

 (.1)נספח מס.  בקשה"טופס הבקשה המצורף לתיק היבוא, להלן " ה  - בקשה להנפקת היתרים  .5.1
 בשר בהמות ובשר בעלי כנף. – בשר .5.4
 וטרינר רשותי.רופא כגון:  לעניין נוהל זההיחידה הווטרינרית שהוסמך ע"י המוסמך על פי דין או כל גורם  – גורם אחר .5.5

 למעט שימורים. 1931-כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקות דגים(, התשמ"א -דגים .5.6
 + מעלות צלזיוס;4+ מעלות צלזיוס לבין 1גים שהטמפרטורה של בשרם בין ד - דגים טריים .5.3
 לרבות דגים מצוננים שהוקפאו; - דגים קפואים .5.3

 כמות הדוגמאות הנשלחת למעבדה מוכרת  -דיגום .5.9

כמות דוגמאות הנשלחת למעבדה מוכרת הגבוהה מזו של דיגום רגיל בהתאם להחלטת  הרופא – דיגום  מחמיר .5.10
 )בפרוט נימוק להחלטה( ועדכון היבואן/נציגו.או הדוגם  הווטרינר בתבג"ו

 .05-012-כמוגדר בנוהל "בתי קירור מאושרים"  -היתר להעברת משלוח מהנמל לבית קירור מאושר .5.11
 .05-012-כמוגדר בנוהל "בתי קירור מאושרים"  -היתר להכנסת משלוח לארץ .5.12
 .05-010-כמוגדר בנוהל "הנפקת אישור יבוא"  - המנהל .5.11
 תכולת המשלוח שפרטיו בטופס אתור/תעודת שער משטח  את הוצאת  התירמהמכס השל  החלטה – התרה .5.14

 .מעבר הגבול
ועדה המוסמכת לדון בחריגות בתהליך בדיקת משלוחים שהועברו לטיפולה ובסיומה ניתנות מסקנות  -ועדת חריגים .5.15

ום היבוא ביחידה הווטרינרית( , הרופא והחלטות לביצוע. הרכב הוועדה: רופא ווטרינר ראשי למזון) הממונה על תח
 ,וטרינר אחראי למדיניות דיגום ווטרינר נוסף שימונה ע"י מנהל היחידה הווטרינרית.הווטרינר בתבג"ו 

 05-010מס' אישור יבואהנפקת  -כהגדרתו בנוהל "יבוא וטרינריה" – חומר גלם .5.16
, לכל הפחות, את תכולת המוצרים  ן ומפרטשל המזוהספק/היצרן ע"י נפק וממסמך ה -   (INVOICEחשבון ספק ) .5.13

 במשלוח ואת קוד המשלוח המתאים.
מיקום המונפק ע"י הגורם המוסמך במעבר גבול ומציין את מסמך  - GATEPASS) ) /תעודת שעראיתורטופס  .5.13

 ובמקרים בהם קיים נזק למשלוח פירוט היקף הנזק ומהותו. פרטי המטען,  המוביל , פרטי בנמל תכולההאחסון 
 05-010מס'  אישור יבואהנפקת  -כהגדרתו בנוהל "יבוא וטרינריה" – יבואן .5.19

 הנקבע ליבואן לאחר בירור שבוצע מולו.   זמני סטטוס - אמין בלתי יבואן  .5.20
 חריג.  באופן ידו על המיובאים המוצרים כל יבדקו  "אמין בלתי"כ מוגדר היבואן בה התקופה במשך

 .התקופה במשך הבדיקות לתוצאות בהתאם ארךוי או תקופהה בתום יפקע הסטטוס
 .מזון המכיל בשר – מוצרי בשר .5.21
 .דגים או מזון המכיל דגים -  מוצרי דגים  .5.22
 .05-010הנפקת אישור יבוא" , נוהל מספר  –כהגדרתו בנוהל "יבוא וטרינריה  – מזון .5.21
 מוצרי דגים ומוצרי בשר. – מזון מן החי .5.24
 העברתו מהנמל לבין הנפקת היתר  לן שבין הנפקת היתר מזון מן החי בפרק הזמ – מזון מן החי במעבר .5.25
 הכנסתו לארץ.ל 
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 .05-010כמוגדר בנוהל "הנפקת אישור יבוא" מספר  – מזון מעובד .5.26
 מנהל היחידה הווטרינרית או מי שהוא הסמיכו בכתב.- ממונה על יבוא מזון מן החי .5.23
 2015-"ו, תשעבריאות הציבור )מזון( חוק הגנה עלכמוגדר ב –מעבדה מוכרת  .5.23
מעברי גבול/נמלים ימיים ,אוויריים ויבשתיים של מדינת ישראל שאושרו ע"י הממונה על יבוא המזון  -מעבר גבול .5.29

 (5)נספח מס. כמעברי משלוחי מזון לעניין נוהל זה.
 מערכת ממוחשבת להזנת נתוני תיק היבוא. –מערכת מסלול  .5.10
 רן/ ספק ,מסמך המונפק ע"י היצ -  (Packing list) – מפרט אריזה .5.11

 : את  לכל הפחות , המפרט .5.11.1

  )רשימת כלל האריזות במשלוח )בציון מספר כל אריזה 

  ) תכולת האריזות  )סוג המוצר ומשקל האריזה 
 .קוד המשלוח המסמן כל אריזה במשלוח 

 על האשור ליבוא המזון. יםהמופיע לזה תואםבו ופרטי שם המזון המופיע   מפרט האריזה הנו קביל רק במידה .5.11.2
 .05-010 ", נוהל מספרמזון אישור יבואהנפקת  -כהגדרתו בנוהל "יבוא וטרינריה – מוןסי .5.12
מוגשים לרופא בתבג"ו ונדרשים , המצורפים לבקשה ,מפורט ברשימת התיוגאוסף המסמכים , כ  -צרופת מסמכים  .5.11

 להמשך תהליך בידוק התכולה.
 יאות הציבור )מזון( )בדיקות דגים(, כהגדרתם בתקנות בר –  "רופא וטרינר", "רופא וטרינר ממשלתי" .5.14

 .1931-התשמ"א

  מירישוהמציין את  טמפרטורה /רשמישל נתונים דיגיטליים מחיישניהמתקבל כפלט  מסמך -ם טמפרטורהושיר .5.15
 לא יותר משעה.של  במרווחי זמן במהלך שלב השילוח ,הטמפרטורה 

את אותה  מלווהממקור הלב השילוח מסמך המציג את נתוני הטמפרטורה במהלך ש–ם טמפרטורה מגבהושיר .5.16
  התכולה וניתן לשייכו לתכולה המתועדת.

 .תעודת בריאות בחתימתורשות ממשלתית או רשות המוכרת ע"י גוף ממשלתי המוסמך להנפיק  - רשות מוסמכת .5.13

בדיקת לצורך   היבוא שעל היבואן/עמיל מכס לצרף לתיק בבקשההמפורטים  המסמכיםת רשימ – רשימת תיוג .5.13
 .ה למתן היתר להעברת המשלוח ממעבר הגבולהבקש

מסמך/ הסכם בין המשלח או המקבל עם חברת ההובלה בעל  מס' מזהה של המטען הספציפי. המסמך  – שטר מטען .5.19
 מונפק ע"י חברת ההובלה והוא מפרט את תנאי ההובלה. 

 שימורי דגים או שימורי בשר. - שימורים  .5.40
 דת הבריאות המלווה עד מועד הגשת הבקשה להנפקת היתרים בנמל.המכלה כמופיע בתעוממועד  - שלב השילוח .5.41
 ובהשטח נמל ים/נמל תעופה/מעבר גבול יבשתי, שטח או בסמוך לתחנת ביקורת גבול ווטרינרית, ממוקמת ב – תבג"ו .5.42

תהליך ראשוני של בדיקת תכולת המשלוח והנפקת ההיתר לכל הפחות מתבצע, על ידי הרופא הווטרינר בתחנה, 
 ת המשלוח מהנמל.להעבר

צרופת המסמכים המתייחסים לתכולת משלוח ספציפית הנדרשים לקבלת ההיתרים להעברת המשלוח  – יבואתיק  .5.41
 .ממעבר הגבול ולהכנסת המשלוח לארץ 

וסח המופיע בנוהל "יבוא בנ – לישראל / מוצרי בשר)וטרינרית( אחידה ליצוא דגים ומוצריהם תעודת בריאות .5.44
 להלן תעודת בריאות וטרינרית. א',2/  2נספח מס' -" ור יבואאישהנפקת  -וטרינריה

5.45. NGO  -governmental organization) -Non) –  .ארגון לא ממשלתי שלא למטרות רווח 
 

 05-010כמופיע בנוהל הנקת אישור יבוא מס  - ביסוס חוקי .6
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 : במעברמיבוא הטיפול במשלוחי מזון מן החי שלבי  .7

  בדיקת המסמכים .3.1

 .במערכת "מסלול"נתוני התיק יק היבוא תחל לאחר שתוגש אסמכתה על הזנת בדיקת ת .3.1.1
טופס  בטופס הבקשה להנפקת היתרים בנמל.כמפורט כלל המסמכים הנדרשים  תקינותהימצאות והרופא יוודא  .3.1.2

 רק בתבג"ו נתב"ג. פיזית( יוגש 1הבקשה )נספח מס. 
)ט בקשה להנפקת . 1 מס. נספחבתבג"ו כמפורט ב במקום ועל פי לוח זמני הפעילות ויוגש מסמכי תיק היבוא .3.1.1

 היתרים בנמל(

ורם המנפיק את המסמך כגון: של הגמקורית( כולל תעודת בריאות ) רשמייםהמסמכים שיוגשו יהיו מסמכים  .3.1.4
 ועוד. מעבדהרשות מוסמכת, ,  ספק יצרן,

יצורפו ל"טופס בא כוחו מגיש היבואן או  םהמשלוח אות מסמכי  - הגשת בקשה להפרטים/המסמכים הנדרשים  .3.1.5
  [ לפי הסדר המופיע ברשימה.1" ]נספח מס' הבקשה להנפקת היתרים בנמל 

  עים ברשימה גם הם יצורפו לסוף הרשימה.ידרישה להגשת מסמכים אשר לא מופ היבוא קיימתבמידה ובאישור 

בפועל  משלוחכולת התלוהתאמתם המסמכים  תקינותו שלמותיבדוק ויבוא התיק את פרטי  יקליד/ירשום הרופא .3.1.6
 על: במיוחדיש להקפיד .  1בנספח מס'  לפי רשימת התיוג וכל זאת
 לכל משלוח תשויך אגרה בנפרד. – בדיקת דגים מיבואאגרת   3.1.6.1
חובה  להגיש תוויות סרוקות מהיצרן בחו"ל או תוויות  -  המופיעה על המוצר/יםבעברית דוגמת תווית   3.1.6.2

 ת.וטרינריגבול בידוק או מהמשלוח שהגיע לתחנת פיזיות/סרוקות שהוצ
על המשלוח לבין דוגמת התווית שצמודה לאישור  בין דוגמת התווית שהוגשה כמופיע,  הרופא יבצע התאמה לתוכן

 היבוא למזון.
 .אור מלא של המוצרים שבמשלוח והתאמתם לאישור יבוא מזוןיתיש לוודא כי קיים  – חשבון ספק  3.1.6.1
  – בשלב השילוח הנתוני רשם טמפרטור  3.1.6.4

אחד לפחות כל יחידה המשונעת בנפרד )כגון מכולה ימית, משאית קירור ומשטח אווירי( תלווה ברשם טמפרטורה 
 .או בחלופה אחרת המאושרת ע"י הממונה )כגון פתיתי קרח(

הראשון /יציאה ממפעל  את כל שלבי השילוח החל ממועד ההמכלה / העמסה על רכב ההובלהיכסו נתוני הרשם 
  תיק היבוא בתבג"ו. הגשתהיצרן ועד מועד 

במידה ונתוני הרשם אינם מלאים , ניתן להציג נתוני רשמי טמפרטורה חלופיים שליוו יחידות שינוע נוספות מאותו 
ים מטעם חברת הספנות ו/או רשות הנמלים( אם הנתונ ידניים רשמייםמטען.)כגון : רשמים חלופיים , רישומים 

 , ניתן להמשיך בתהליך הבידוק ללא מגבלות.מלא ותקיןאת הנתונים החסרים באופן  משלימיםהחלופיים שהוצגו 
 : קיימות חריגותובמידה   3.1.6.5

 .)רישום טמפ בפערים שאינם עולים על שעה למשך שלב השילוח (לא מלאיםנתוני רישום טמפ.   3.1.6.5.1
 מהתהליך התקין של שרשרת הקירור . קשאינה חל בטמפרטורהעלייה משמעותית קיימת   3.1.6.5.2

יתקיים דיון בין רופאי הנמל במקרים הנ"ל לא ניתן להמשיך בטיפול  הרגיל בתיק היבוא ובהנפקת ההיתרים. 
 והממונה על היבוא על המשך הטיפול בתיק לאור הנתונים.

תקפים ליום ההובלה תקינים והמוביל( ,  עסק להובלה בקירור +אישורי כיול )עבור הרכב רישיון  3.1.6.6
 )למעט בהובלה המבוצעת במכולות קירור(.מהנמל.
 יש לבדוק במיוחד כי קיימת התאמה בין:  – שטר המטען  3.1.6.3

 .מס' המכולה בשטר המטען ומס' המכולה בתעודת הבריאות 

 .תאריך השילוח אינו מוקדם מתאריך הנפקת תעודת הבריאות 
 , תקינה )שהונפקה ונחתמה ע"י הרשות המוסמכת במדינת המקור( מקורית – וטרינרית ריאותתעודת ב  3.1.6.3

ולתכולה , לחשבון הספק מזון האישור יבוא אור מלא של המוצרים בהתאמה לית המכיל/ מלאה על כל סעיפיה ו
 בפועל.

  2מס.  בנספח לעיל יש לפעול כמפורטבריאות הכל חריגה בתעודת ב
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  משלוחבדיקה פיזית ל .8

 : הבאים כמפורטבמצבים בכל מקרה תתבצע למשלוח פיזית בדיקה  .3.1

  ".בלתי אמין"בסטטוס יבואן משלוחי  .3.1.1

 חלקית. אורגנולפטית מדגמית הבדיק  -דגים מצוננים משלוחי  .3.1.2

  כל אימת והרופא  בתבג"ו ימצא לנכון כי קיים צורך בבדיקה פיזית של התכולה. .3.1.1

 .על גבי תיק הנמל עובדה זויון בצ מכס בלבד )נציג היבואן(תבצע בליווי עמיל תפיזית הבדיקה ה .3.2

 שעות לפני 24הגעת משלוח,  עלמוקדמת הודעה בדיקת דגים מצוננים , יש להעביר במסרון לרופא בתבג"ו  לתאום .3.1
 (5הגעתו לישראל.)בכפוף למפורט בנספח מס.

 תכלול את השלבים הבאים:   הבדיקה הפיזית .3.4

 : ותכולתה המכולהבדיקת  .3.4.1
 סימני ההפשרה בתוך המכולה ובתוך האריזות. קיום איטום הדלתות ו תקינות. 3.4.1.1
לבין המוצרים הנמצאים ובתעודת הבריאות השוואה בין רשימת המוצרים המופיעים בחשבון הספק . 3.4.1.2
  בתכולת המשלוח.בפועל 
ל גישה בתוך המכולה לצורך ביצוע במידת הצורך ובתאום עם הממונה על היבוא ידרוש הרופא יצירת שבי  3.4.1.1

 הבדיקה.

 : התכולה סימוןבדיקת  .3.4.2

המסמנות את התכולה תהיינה צמודות )ולא ניתנות להסרה בנקל ( לאריזה הפנימית / בעברית  התוויות  3.4.2.1
 לכל מוצר ארוז מראש בנפרד.

 תוכן התוויות בעברית יהיה מודפס במלואו.  3.4.2.2
 05-010הנפקת אישור יבוא" -כמפורט בנוהל "וטרינריהתוכן התוויות ,   3.4.2.1
יש באפשרות היבואן להגיש בקשה לתיקון ליקוי הסימון. )נספח מספר  –במקרים בהם נמצא ליקוי בסימון   3.4.2.4

5.) 

 : במהלך הבדיקה הפיזית בנמל דגים מצונניםת תוויות של דוגמודיגום  .3.4.1
, בבית הקירורמצוננים דגים לבצע את הבדיקה לצורך שחרור  גים(חיי המדף של הדולא ניתן )בשל מגבלת  מאחר 

 בשטח הנמל בתנאים שלהלן: ,ונטילת תוויות בדיקת המשלוח, דיגומו ועיבוצ

יצורפו לתיק הנמל התוויות של כל המוצרים שבמשלוח )במשלוחים בהם מגוון הדגים רחב וכמות הדגים   3.4.1.1
 תוויות (. תצורפנה התוויות המקוריות או צילומי התוויות המקוריות.לכל סוג הנה קטנה ניתן לצרף חלק מה

ליקויים שיתגלו בבדיקת הסימון יגררו עיכוב בהמשך הטיפול במשלוח עד לקבלת החלטה לגביו בהנחיית הממונה 
 על היבוא. 

 צוניות במשלוח מומלץ לבצע בידוק של האריזות הקיבמידה והמשלוח מכיל מוצר אחד או עד שני מוצרים   3.4.1.1
במידה והמשלוח מכיל יותר משני מוצרים הרופא יבחר מתוך חשבון הספק את מוצרי המזון הרגישים   3.4.1.4

 ביותר ואותם יפתח. 
רמת ההפשרה של הקרח  , כמות )כיסוי שטח פני הדגים( והרופא יבדוק באופן מדגמי את ,לאחר הפתיחה   3.4.1.5

צר , נוכחות טפילים בדגים, אחוזי התמותה של בעלי חיים המיובאים חיים כגון ריחות זרים ולא אופייניים למו
 צדפות ,לובסטרים, סרטנים וכ"ו.
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  לבית קירורעברת המשלוח מהנמל היתר לה להנפקת   בנמל הרופאהחלטת  .9

 האפשרויות הבאות:מ תעל אח הרופאיחליט דרש( )ככל שתיפיזית הבדיקה הולאחר בדיקת המסמכים  
) כולל  תקינותוהבדיקה הפיזית המסמכים ובדיקת במידה   - רוריקהלבית מהנמל  משלוחה העברתלהיתר  הנפקת .9.1

 הבדיקות: לתקינותיוחלט על המשך הטיפול בהתאם לעניין סימון ( 

 היתר העברה יונפק - תקין .9.1.1

 הסיבות לכך. היתר ותפורטנה ונפקלא י – לא תקין .9.1.2

ובכפוף והערות הרשות המוסמכת חריגות בפרוט ההעברה ונפק היתר י – לעמידה בתנאים / מגבלות תקין בכפוף .9.1.1
 ות היבואן לעמידה בתנאים / מגבלות לפני הנפקת היתר הכנסה.להתחייב

 ותבמידה ומדובר בדגים מצוננים אשר לא מחייבים בדיק –לארץ  והכנסתוהמשלוח מהנמל  העברתל יםהיתרהנפקת  .9.2
את כן ו להעברת המשלוח מהנמל לבית קירור מאושרר היתה את  מניתלהנפיק בו ז הרופא הווטרינרת רשאי ונוספ

 לארץ.  משלוחההכנסת להיתר ה
 מקום אחסון המשלוח. יבואהגם במצב זה יצוין על גבי תיק 

 שם בית הקירור המיועד אליו תועבר התכולה מהנמל לאחסון. יצויןבהיתר ההעברה  .9.1
 בית הקירור המיועד חייב להופיע ב:

 וטרינריה. –יבואן  תעודת רישום  .9.1.1

 (05-012רשימת בתי קירור מאושרים )כמופיע בנוהל "בתי קירור מאושרים לאחסון מזון מן החי במעבר" מס.   .9.1.2
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 לבדיקת מעבדהדוגמאות  נטילת  .11

 יבוצע אך ורק בנוכחות היבואן או נציגיו. נטילת הדוגמאות תהליך .10.1
 05-012ירור מאושרים לאחסון מזון מן החי במעבר" מס. המפורטים בנוהל "בתי קיש לבצע את התהליך לפי השלבים  .10.2
במקרים בהם נמצא ליקוי בסימון יש באפשרות היבואן להגיש בקשה לתיקון ליקוי בדיקת תקינות סימון התכולה.  .10.1

 על מנת לקיים דיון בבקשה. (6הסימון. )נספח מספר 

 בכפוף לעמידה בלוח זמנים זה. רקימוש לעשות בו שיש ועד יום למחרת הנפקתו  רקתקף  טופס נטילת הדוגמאות .10.4

 בנמל: מצוננים טרייםבדגים התהליך  .10.5

 : כאשר הבדיקות המפורטות הסתיימו והינן תקינותו  ם כל התכולה נגישה ומוצגת בפועלרק איבוצע  .10.5.1

 )בדיקת המסמכים המלווים )כולל נתוני רשם טמפרטורה, כאשר נדרש 

 .בדיקה אורגנולפטית מדגמית של התכולה 

 ת סימון התכולה.בדיק 

 דו"ח קליטת המשלוח בבית הקירור יועבר על פי דרישת הרופא. .10.5.2

 .05-012"בתי קירור מאושרים" מס. בנוהלהעברת הדוגמאות למעבדה , כמפורט  .10.5.1

 : נטילת הדוגמאותעל תהליך ע"י הדוגם  העברת דיווח .10.6

 ו את המסמכים הבאים:"הרופא הדוגם יעביר לרופא בתבג .10.6.1

 בנוהל "בתי קירור מאושרים לאחסון מזון מן החי מיבוא  2ת הקירור )נספח מס. דו"ח קליטת משלוח בבי
 (05-012במעבר" מספר 

 וויות מהמוצרים שנבדקו/נדגמו.ת 

 הדוגם. חו"דכולל  – העתק טופס נטילת דוגמאות 

  :להכנסת המשלוח לארץהרופא בנמל  להנפקת  היתר החלטת  .11

 : בתיק היבוא הקייםהמפורט ,מידע הבהתבסס על  .11.1

 המסמכים המלווים את תכולת המשלוח. .11.1.1

 (תוצאות הבדיקה הפיזית /אורגנולפטית.) חו"ד הרופא הדוגם .11.1.2

 תוצאות המעבדה. .11.1.1

 שלעיל , תיבחר אחת מהאפשרויות הבאות: 11.1בהתאם למסקנות על פי סעיף  .11.2

 למוצר.כאשר קיימת הלימה מלאה בין כל מקורות המידע והכל תקין ואופייני  –יונפק היתר הכנסה לארץ  .11.2.1

קיימת הלימה מלאה בין כל מקורות המידע אך לא הכל תקין ו/או  -יונפק היתר הכנסה לארץ בכפוף למגבלות  .11.2.2
  למוצר.לחלוטין אופייני לא 

לא מתקיימת הלימה מלאה בין כל מקורות המידע ו/או לא הכל תקין ו/או כאשר  –לא יונפק היתר הכנסה  .11.2.1
 אופייני לחלוטין למוצר.

כל מקורות המידע ומרכיבים נוספים בתיק היבוא חוסר הלימה מובהק בין קיים  –החלטה  לא ניתן לקבל  .11.2.4
 . ובמאפייני התכולה

בתיק  על המשך הטיפול סיק מסקנות ותקבל החלטהאשר ת ועדת חריגיםכינוס  יבקשוטרינר בתבג"ו הרופא הו
 היבוא.

" הודעה על תוצאות בדיקה/ מעבדה  בכל מקרה בו קיימת חריגה בתוצאות המעבדה , תופק ותועבר ליבואן .11.2.5
 (4)נספח מס. חריגות "

 .לקיום דיון בנושאבבקשה במקרה זה, רשאי היבואן לפנות לממונה על היבוא 
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 הטיפול במשלוחים אחרים  .22

חייבים להיות מלווים בכל מסמכי היבוא  , לשגרירויות או לכלי תחבורה בינלאומיים NGO -למשלוחי מזון  .12.1
 :למעט ומפורטים ברשימת התיוג שבטופס הבקשה עים בנוהל זה יהמופ

 .אישור יבוא מזון והמתחייב ממנו .12.1.1

 אגרה.  .12.1.2

 משלוחים אלה חייבים להיות מלווים במכתב הצהרה רשמי מטעם הגורם בעל המשלוח , המפרט: .12.2

 ייעוד התכולה. .12.2.1

  מיקום צריכתה / השימוש בה .12.2.2

 שלוח מסוג זה.התחייבות לעמידה בכל התנאים המתחייבים עבור מ .12.2.1

 עבור משלוחים אלה יונפק היתר העברה בלבד. .12.2.4

 ידרוש את המסמכים על פי איפיון תכולתהממונה על היבוא  –או אינו מיועד לשמש כמזון  שאינו מזוןמשלוח  .12.1
 מכתב לגובה המכס.בהמשלוח ויעביר את החלטתו 
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 :נספחים המצורפיםרשימת 
 

 הנספח שם  הנספח מס'
 ת היתרים בנמל.להנפקטופס בקשה  1
 האחידה ליצוא דגים ומוצריהם לישראל. בריאותהתעודת בליקוי שלבי הטיפול במשלוחים במקרה של  2
 .במעבדה לבדיקה וגמאותטופס נטילת ד 1
 .הודעה בדבר תוצאות בדיקה/מעבדה חריגות 4
 .ושעות פעילותן רשימת תבג"ו 5
 בקשה לתיקון ליקוי בסימון. 6
3 
3 
9 

 רשויות המוסמכות להנפקת תעודות וטרינריות במדינת המקור.*רשימת ה
 *רמות מיקרוביאליות מרביות בדגים ומוצריהם.

 טבלת גודל מדגם.*
 * הנספח יתווסף במועד מאוחר יותר.
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  -  [1]נספח מספר 
 דגים/מוצרי דגים/מוצרי בשר.–הנפקת היתרים להעברת משלוח מהנמל והכנסת המשלוח לארץבקשה ל   

 
 ניצנה     חיפה      נתב"ג      אשדוד        הרופא/ה הווטרינר/ית בתחנת ביקורת גבול ווטרינריתלכבוד: 

 
 רגיל/ערובה/אוטונומיה בבית קירור/מחסן, משלוח לארץ עד לקבלת היתר הכנסת  להמשך אחסוןאני מבקש בזאת לקבל היתר להעברת המשלוח מהנמל/תחנת הסגר 

 ___________________________________________________________בכתובת :
או אישור אחר של הממונה על הכנסת המשלוח לארץ להיתר שהונפק ההנני מתחייב לא לשווק ולא להעביר את הטובין שבמשלוח מהיעד שהוצהר עליו לעיל, מבלי 

 יבוא או מי מנציגיו.ה
 טרינרית, כתנאי למתן ההיתר להכנסת המשלוח לישראל.ווהמחלקה ה יכמו כן הנני מתחייב להיות ערוך ומוכן לביצוע דיגום בכל משלוח מיבוא שבבעלותי, על ידי נציג

 _________כמפורט בטופס ההפניה (: _______ המעבדות המוכרותאליה ברצוני לשלוח את הדגימות )מרשימת המעבדה 
 

 להלן פרטי המשלוח:
 /  מכולות פרימס

 קוד משלוח
מספר הבקשה במערכת 

 "מסלול"
ארץ המקור ומס' 

 היצרן
 חברת תעופה /

 סהתאריך העמ
 מס' חשבון מס' שטר מטען

INVOICE 

 
                  ________________    

 

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

 
כמות  סוג המזון

 האריזות
משקל כל 

 אריזה
משקל נקי 

 בק"ג
ת בריאות מס' תעוד מס' אישור יבוא

 וטרינרית.

                                    

                                    

                                    

 
 נוסף לטופס זה(: )ב המצורפים לבקשה זוהנדרשים להלן רשימת המסמכים 

שהמשלוח קיבל היתר בלבד  אסמכתא ם תן ההיתר להעברת משלוח מהנמל וההיתר להכנסת משלוח לתחומי מדינת ישראל, הינבזאת כי הובא לידיעתי שמ הנני מצהיר
 כניסה  לארץ. 
וטרינרית העירונית שבתחום שיפוטה ואישור מהמחלקה ה תלקבל)שיווק/יצור( לאחר קבלת היתר הכנסת המשלוח לארץ, אפעל משלוח תכולת הלשם שימוש ב

 שלוח.אוחסן המ
 

 תאריך _________   שם עמיל המכס:_________________  מס. נייד :____________    חתימה ____________
 

 סיבות לדחיית הבקשה: –לשימוש רופא וטרינר בתבג"ו 

______________________________________________________________________________________ 

 )כשיידרש ,יוצג אישור לבית קירור מאושר לאחסון מזון מן החי ( בתוקף.ביחידה הווטרינרית  תעודת רישום יבואן 

 
 

 בצרוף המסמכים הנלווים המצוינים על גבי  האישור., מתאימים ותקפים יבוא  יאישור
 "מסלול"(  רק בקשות המוזנות דרך המערכת הממוחשבת.)תתקבלנה  מספר הבקשה במערכתכת הממוחשבת "מסלול"  בציון פלט המער

 

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

 ענים )נתב"ג(דו"ח קליטת תכולת המשלוח בחדרי הקירור במסוף המט

  INVOICE -חשבון ספק  

 PACKING LIST  -אריזה  מפרט  

 שטר מטען 

 תקינה/מלאה וחתומה ע"י הרשות המוסמכת-מקורית בלבד-ליצוא דגים ומוצריהם לישראל אחידהתעודת בריאות  

 על כל שטח פני התכולה( )בהיעדר פתיתי קרח בתפזורת–( ממפעל היצרן)מהיציאה נתוני אוגר/רשם טמפרטורה בשלב השילוח  

    ת בדיקה.אגרקבלה עבור  

 
 

 

 את תכולת המשלוח(המסמנות המופיעה על המוצר/ים  )תוויות פיזיות/סרוקות  דוגמת תווית
 מספר הרכב  ________-תקפיםכיול להובלה בקירור +אישור  רישיון  עסקיש להציג  -רכב להובלה בקירור *

 במידה ויידרש, יוצג פלט רשם טמפרטורה בקטע הובלת המטען מהנמל לבית הקירור. *)למעט הובלת  דגים במכולה /קונטיינר(.
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 וטרינרית אחידה לישראל תעודת בריאות -ליקוי לבי הטיפול במשלוחים במקרה של ש – [2]נספח מספר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ליצוא דגים ומוצריהם לישראל תעודת בריאות –מסמכים מקוריים ב ליקוי/ חוסר 

היתרי  לא יונפקו
 העברה / הכנסה.

RTE Non RTE 

 בנוסח הבא :  היבואן יגיש הצהרה
על ידי תעודת בריאות  הנני מודע לכך כי לא הוצגה .1

מקורית תקינה אלא העתק סרוק בצבע בלבד. הנני 
 מתחייב כי התעודה המקורית תוצג 

  ימים ממועד הנפקת היתר  1לא יאוחר מ
 העברה 

   לפני הגעת משלוח נוסף מיעד זה 

 .בלו"ז אחר שאושר ע"י הממונה על היבוא 

 י "הינה יצוין ע"ג התעודה החליפית כ
 רה......"מחליפה תעודה שמספ

ידוע לי כי במידה ולא תוצג התעודה המקורית התואמת  .2
את העותק הסרוק שהוצג בחתימת הרשות המוסמכת 

למוצרים אלה מספק / יצרן ספציפי יוקפא אישור היבוא ,
זה , עד להצגת המסמכים הנדרשים ולא תתאפשר הצגת 

 עותק סרוק במקרים דומים עתידיים מכל יעד.

לכך כי יבוצעו לתכולה כל הבדיקות ידוע לי והנני מסכים  .1
והדיגומים הנדרשים ,על פי שיקול דעת המנהל ,להבטחת 

 בטיחות המוצרים.

" RTE-בנוסף, במוצרים המוגדרים כ"מוכן לאכילה .4
יצהיר ,)כמוגדר באישור היבוא( ו/או מוצרים מעובדים 

 היבואן : 
" הנני מצהיר כי בשל אופי המוצרים ועל מנת להבטיח 

הציבור , ידוע לי כי לא יתאפשר המשך  את בריאות
תהליך הטיפול בתכולה ולא יתבצע דיגומה עד להצגת 

תעודת הבריאות המקורית התקינה ו/או עותק נאמן 
 "למקור חתומה כנדרש.

 
 

 לא מעובד

    היתר העברה מהנמליונפק 
 לבית קירור.

   דיגוםלא יבוצע.  

   היתר הכנסת משלוח לא יונפק
 לארץ .

    םטריים/חיילבית הקירור. במוצרים  היתר העברה מהנמליונפק ,
)בכפוף לתוצאות מעבדה  הכנסהבמידת הנדרש, יבוצע דיגום ויונפק היתר 

 תקינות ,אם נדגם(.

  כנדרש בכפוף לבקשת היבואן ואישור הממונה על  דיגום יבוצע -בקפואים
 היבוא.

 

 

  עם קבלת תוצאות בדיקה /  לארץ היתר הכנסת משלוחיונפק  -בקפואים(
 בריאות מקורית תקינה. מעבדה תקינות( רק בכפוף להצגת תעודת

 

הוצג עותק סרוק  לא עותק סרוק בצבע )במייל ( של התעודה המקורית התקינה. הוצג
בצבע של התעודה 

 המקורית התקינה.

 מעובד
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 במעבדה לבדיקה וגמאותטופס נטילת ד - [3נספח מס' ]
 

  ציונה-נס בקטוכם בע"מ,  מעבדת השו"ט , בית דגן
  אביב-מעבדה לבריאות הציבור , תל  שבע-,באר מעבדה לבריאות הציבור

  ____________________ - אחר  חיפה מעבדה לבריאות הציבור,
 תעודת משלוח דוגמאות דגים לבדיקת מעבדה

מס' שטר \מס' מכולה מס' תיק יבוא המטפל רופאהשם 
 ןמטע

 ארץ מקור תאריך הגעה

                              
        רשם בית קירו       שם יבואן

 התכולה: בדיקת סימון
  

 ןהפנימיות או צילום שלה תדוגמאות של כל התוויו הנטילה, יש לצרף להעתק  תקין לא  תקין 

 __________________________________________________________ליקוי הסימון ומהותו )אם קיים( :

 ___________________________________________________________________________ הערות :
_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         
                                                                                 _______________ יך ההפניהתאר      _________________________הרופא המפנה וחותמת חתימת 

 

      קוד משלוח

      סוג המזון

מס'  בדיקות
 דוג

מס'  מספור
 דוג

מס'  מספור
 דוג

מס'  מספור
 דוג

מס'  מספור
 דוג

 מספור

TVBN                                                             
 אורגנולפטיקה

                                                             קרח %
                                                             בישול

                                                             סטמיןיה
                                                             פוספטים

                                                             יקרו מלא *מ
                                                             אחר

, סלמונלה, E. Coliמיקרו מלא כולל: סלמונלה, מחזרי סולפיט, מס' חיידקים כללי, סטפילוקוקוס אאוראוס, קוליפורמים, *
 מעורבת(בודדת  ליסטריה ) 

  

 רופא הדוגםחתימת ה דוגמאותה נטילתתאריך *
               משרד - 2תיק נמל  העתק  – 1מעבדה   העתק  –העתקים: מקור 

 

 ע"י הדוגם אות:סיכום נטילת דוגמ

 עד למחרת יום הנטילה המצוין ע"ג הטופס.-קפואיםליום הנטילה המצוין בלבד. במוצרים -מצונניםתוקף מסמך זה : במוצרים *
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 הודעה בדבר תוצאות בדיקה חריגות. – [4נספח מס' ]
 

                                                
 תאריך :       
 וטרינריה :       

 )במענה נא ציין את מספרנו(

 לכבוד: 
 שלום רב,

 
  - יבוא מס.תיק  –חריגות  /מעבדה: הודעה בדבר תוצאות בדיקההנדון

     Non conformity notification-examination / laboratory results –import file No. _______ 
 פרטי המשלוח : 

/   שטר מטעןמס' מכולה/ תיק יבוא
 קוד  המשלוח

ארץ מקור וסימן 
 היצרן

 משקל ק"ג / סוג דג
 מספר אריזות

     

Cargo details:                                                                                                                                        

File No. Container no. /bill of 

lading / shipment code 

Country of Origin 

and producer no. 

Description of fish 

product 

Quantities(kg)/  

No. of Pack. 

     

 
                                                                                          :               פרטי בדיקת המעבדה

 החריגה תאריך הדו"ח מס' דו"ח בדיקה אופן הדיגום שם המעבדה 

     

     

              

 הנפקת היתר להכנסת המשלוח לישראל. לא מאפשרותתוצאות הבדיקה מצביעות על חריגות אשר 

                                                                                                                              Laboratory reports details:     

Laboratory Name Sampling 

procedure 

Report no Report issue date Non conformity 

     

     

 

According to the rules and regulations of the Israeli Ministry of Health, these products are 

prohibited from entering the state of Israel and being placed on the Israeli market. 

 

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

האפשרויות  This section will be filled  by the importer:                           על ידי היבואן יושלםחלק זה 

 העומדות לרשותכם:

 מטה . לחתום הטופס את ולהעבירלצידה  לחתום, עליכם המועדפת האפשרות את לסמן יש

( edi.tal@moh.health.gov.ile mail:   :5625769-13/  פקס ) 

mailto:edi.tal@moh.health.gov.il


 משרד הבריאות
 שירות המזון הארצי -יחידה וטרינרית 

 שירותי בריאות הציבור
 דהמערכת נהלי העבו

 05-011מספר הנוהל:  במשלוחי מזון מן החי מיבוא במעבר".טיפול -"יבוא ווטרינריהשם הנוהל: 
 :תאריך עדכון 29/2/16בתוקף מיום:  14/2/2016תאריך: 

 

 דפים 16מתוך      ~ 14~ דף  חתימה: ד"ר יוני ינוןמאושר ע"י :  ד"ר אדי טלנערך ע"י: 

 
 

 יש לתאם עם הרופא הווטרינר בתבג"ו את מועד ומיקום ביצוע ההשמדה. – השמדת המשלוח________  .2

 ים :תחת התנאים הבא –  הוצאת המשלוח מתחומי מדינת ישראל________  .2

 :במידה ונבחרה אפשרות זו ,יובהר כי 

o  חלה על היבואן חובת דיווח לרשויות המוסמכות במדינת היעד בנוגע לליקויים/חריגות שבגינם נאסרה כניסת תכולת

 המשלוח לתחומי מדינת ישראל.

o ה כניסת תכולת משרד הבריאות רשאי לעדכן את הרשויות המוסמכות במדינת היעד בנוגע לליקויים/חריגות שבגינם נאסר

 המשלוח לתחומי מדינת ישראל.

 , לאישור הממונה על הייבוא. מנומקות בכתבבקשה לאפשרויות שימוש נוספות   .3

Options available to you:    

Check and sign next to your preferred option and submit to the undersigned. 

(e mail: edi.tal@moh.health.gov.il     / fax :13-5625769)   

 

1. Destruction of the cargo - Must be coordinated with the veterinary doctor in charge of the BIP. 

        
2. Re-export of the cargo –  

    If this box is checked , note the following: 
o The importer is obligated to notify the authorities in the country of destination regarding the defects 

detected, for which these products were forbidden from entering Israel. 
o The Ministry of Health is authorized to notify the authorities in the country of destination regarding the 

defects detected, for which these products were forbidden from entering Israel.  

3. Request for other, reasoned options for usage, for approval by the Chief veterinarian in charge of food 

matters.  

 

Sincerely,                                                                                                                                בברכה ,  

Dr. Edi Tal, D.V.M.                                                                                     ד"ר  אדי  טל 

Chief veterinarian in charge of food matters                               רופא ווטרינר ראשי אחראי למזון 

Veterinary Department                                                                                         טרינריתמחלקה וו   

Central Food Control Office                                                                              שרות המזון הארצי  

Ministry Of Health                                                                                                  יאותמשרד הבר  

ISRAEL 
  

mailto:edi.tal@moh.health.gov.il


 משרד הבריאות
 שירות המזון הארצי -יחידה וטרינרית 

 שירותי בריאות הציבור
 דהמערכת נהלי העבו

 05-011מספר הנוהל:  במשלוחי מזון מן החי מיבוא במעבר".טיפול -"יבוא ווטרינריהשם הנוהל: 
 :תאריך עדכון 29/2/16בתוקף מיום:  14/2/2016תאריך: 

 

 דפים 16מתוך      ~ 15~ דף  חתימה: ד"ר יוני ינוןמאושר ע"י :  ד"ר אדי טלנערך ע"י: 

 
 

  
 ת תבג"ורשימ - [5]נספח מספר 

 

 

 שעות קבלת קהל פקס טלפון כתובת שם הרופא מיקום התבג"ו

 חיפה
 תימור בדרד"ר  

א'  15שד' פלי"ם 
 , חיפה300ת.ד. 

 

04-3612959 
 תאום מראשב 04-3612963 050-6260536

נמל התעופה בן 
 לוד-גוריון

 ד"ר אסנת אגם
 ד"ר מנשה סופר

 050-6241491 
054-3630530 01-9315159 03:00-21:00 

  במסרון. שעות 24 בהודעה מראש
 אשדוד

 
 03-3565142  ד"ר סמיון קושניר

050-6242063 03-3564231 3.00-12.00 

 ניצנה
 

 ד"ר סמיון קושניר
 ד"ר רינה רמרזקר

 מעבר ניצנה
 

 

03-6530310 
050-6242063 
050-6242109 

 ד  -בימים א ו 03-6530310
 שעות מראש 24אום תב

 01-5625369. פקס מספר 0506242103ד"ר אדי טל   ממונה על היבוא
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 שירותי בריאות הציבור
 דהמערכת נהלי העבו

 05-011מספר הנוהל:  במשלוחי מזון מן החי מיבוא במעבר".טיפול -"יבוא ווטרינריהשם הנוהל: 
 :תאריך עדכון 29/2/16בתוקף מיום:  14/2/2016תאריך: 

 

 דפים 16מתוך      ~ 16~ דף  חתימה: ד"ר יוני ינוןמאושר ע"י :  ד"ר אדי טלנערך ע"י: 

 
 

 בקשה לתיקון ליקוי בסימון. – [6]נספח מספר 
 
 
 
 
 

 תיק יבוא מספר _________ - בקשה לתיקון ליקוי בסימוןהנדון : 

 ם לנתונים הבאים:בהתא ,בנדון יןאני הח"מ מבקש לבצע תיקון ליקוי סימון בתכולת המשלוח המצו
 )להלן יפורטו הנתונים הנדרשים כמופיע בכל אחד מהסעיפים(

 )יש לצרף תיעוד מצולם של הליקוי( והיקפוליקוי בסימון התיאור  .2

 הנסיבות להיווצרות הליקוי )במידה והליקוי נבע עקב טעות היצרן, יש לצרף התייחסותו( .2

 אופן תיקון הליקוי ותנאי האחסון במעמד התיקון.  .3

 פעולות המתקנות שינקטו )יבואן, יצרן , ספק( למניעת הישנות ליקויים דומים.ה .4
 
 

 ,תהליך הביצוע אודה לאישורך ל
 

 בברכה,
 
 

 חתימת וחותמת היבואן :     שם היבואן :
 

 תאריך :


