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  כ' באדר תש"פ
 2020במרץ  16

      
 :לכבוד

 מנהלי תחנות הסגר
 

 שלום רב,

 

הגנה על בריאות הציבור ( לחוק 2)ב()86דות של מזון מיובא לפי סעיף בדיקות יזומות מיוחהנדון: 
החוק( בעקבות הכרזת שר הבריאות על מחלה מידבקת מסוכנת  -)להלן 2015-)מזון(, התשע"ו

 1940י פקודת בריאות העם, לפ
 

שר הבריאות הכרזת בעקבות שנוצרו לחוק, בנסיבות החריגות  (2)ב()86מכוח סמכותי לפי סעיף 

הנגרמת על ידי נגיף מחלה ה , כי2020בינואר  27מיום  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20לפי סעיף 

לבריאות הציבור, הריני וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה  דבקת מסוכנת,ימהקורונה היא מחלה 

לשם צמצום זמני המתנה של משלוחי מזון לפעול כדלקמן למפקחים בתחנות ההסגר מורה 

ותוך שמירה על  בהתבסס על ניהול סיכונים, הכל בתהליך השחרור מתחנות ההסגר בנמלים

 בריאות הציבור:

 

מוקדם ליבוא מזון הנפקת אישור  –מפקחי תחנת ההסגר ימשיכו לפעול בהתאם לנוהל יבוא מזון  .1

)להלן נוהל יבוא מזון רגיש(, ואולם, לעניין דיגום מוצרי מזון רגיש בידי מפקח  05-001רגיש 

לנוהל האמור,  במקום שהבדיקות יבוצעו אחת לשלושה   10.5.14.3.2בתחנת הסגר כאמור בסעיף  

 חדשים הן יבוצעו אחת לששה חודשים. 

 

של פירות וירקות שמספרה ת יזומות מיוחדות לבדיקו להוראתי 2על אף האמור בסעיף  .2

 , המפורסמת באתר האינטרנט של שירות המזון הארצי10.12.19מיום  587575719

FCS/Food_retailers/Documents/58757https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/

5719.pdf  שלהלן ומהסוגים מהארצות  וירקות פירות של משלוחיםתחול על  ההוראה האמורה: 

 

 

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Food_retailers/Documents/587575719.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Food_retailers/Documents/587575719.pdf
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בדיקת שאריות  סוג המזון 
 חומרי הדברה

בדיקת 
 מיקרוביולוגיה

 ארץ המוצא

 ספרד, טורקיה  √ אגס 1
 ירדן, טורקיה  √ זיתים 2
 ירדן, טורקיה  √ חציל 3
 ירדן, טורקיה √ √ מלפפון 3
 ירדן, טורקיה √ √ עגבנייה 4
 ירדן, טורקיה √ √ פלפל 5

 ירדן, טורקיה √ √ קישוא 6

 טורקיה  √ תפוח 7
 

, אלא אם כן תבוטלנה 2020ליוני  15ועד יום  2020למרץ  15הוראות אלה יעמדו בתוקפן מיום  .3

 קודם לכן. 

 בכבוד רב                                                                               

         
 אינג' אלי גורדון               

 מנהל שירות המזון הארצי       

 

 העתק:

 מנכ"ל משרד הבריאותמר מ. בר סימן טוב, 
                                       משנה למנכ"ל משרד הבריאות                                             פרופ' א. גרוטו, ה
 ראש שירותי בריאות הציבורפרופ' ס. סדצקי, 

 עו"ד א. שוורץ, יועץ משפטי של משרד הבריאות
 סגנית מנהל שירות המזון הארצי –גב' פ. אורן 
 מנהל היחידה הווטרינרית –ד"ר י. ינון 
 מנהלת המחלקה ליבוא -גב' מ. סינר

 בכירה ליועץ משפטי סגנית -עו"ד שרון גוטמן
 לשכת המסחר                                                                                                          -גב' י. חובב 
 התאחדות התעשיינים -גב' ג. שגיא 

 מהנדסים מחוזיים
 עובדי שירות המזון הארצי

 קול הבריאות
 


