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 ד' בניסן, התש"פ

2020מרץ  29     
170895020 

 
 אל:

 ציבור לקוחות שירות המזון הארצי
 
 

 הבהרות לעניין הארכת תוקף ודחיית מועדים ביבוא מזוןהנדון:                  
 
 
דחיית )א( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש()הארכת תוקף ו2תקנה  .1

  :קובעת בין היתר כדלקמן תקנות שעת חירום(-(,)להלן2020-מועדים(, התש"ף
 בתקופה חל תוקפו פקיעת שמועד רגולטורי אישור דין,  בכל האמור אף "על

 10ף )"התש בסיוון ז"ט יום עד  )2020  במרס  10 (ף"התש באדר ד"שמיום י
פקיעתו  ממועד החל נוספים בחודשיים תוקפו (, תוארך תקופת2020במאי 

 תקופת תום לפני בוטל או הותלה כן אם אלא בתקופת הדחייה(, -)בתקנה זו
 ."דין כל לפי הדחייה

 
יבואנים שבתקופת הדחייה פג תוקפם של אחד מהאישורים הרגולטורים  .2

 המפורטים להלן, יוכלו להמשיך ולפעול בהתאם לאמור:
 

הצהרה למזון רגיל לפי להגיש בקשות לקבלת אישורי  – תעודת רישום יבואן  2.1
חוק  -, )להלן 2015-, התשע"ולחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( 74סעיף 

המזון( או להגיש בקשות לקבלת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש לפי סעיף 
 לחוק המזון. 63
 

להגיש בקשות לקבלת תעודות שחרור לפי  – אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש 2.2
 חרור משלוחי המזון מתחנות ההסגר.לחוק המזון לש 83סעיף 
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)ה( לתקנות שעת חירום, גם בתקופת הדחייה 2יודגש כי בהתאם לאמור בתקנה  .3
היבואן נדרש להמשיך ולהגיש לשירות המזון הארצי בקשות לחידוש ו/או 

הארכת תוקפם של אישורים רגולטורים בהתאם להוראות חוק המזון, הוראות 
 05-001 -ת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש ושחרורו נוהל יבוא מזון רגיש: הנפק

בגין אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש, והוראות נוהל יבוא מזון רגיל: רישום 
 בגין תעודת רישום יבואן, לפי העניין. 05-007 -מוקדם ושחרור מהנמל 

                                           
 

    
 בברכה,                   

                                 
 אינג' אלי גורדון                                                                                         

 מנהל שירות המזון הארצי                                                                                   

  
      
              :העתק

 פרופ' א. גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות                                                                                   
 פרופ' ס. סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 סגנית מנהל שירות המזון הארצי –גב' פ. אורן 
 נריתמנהל היחידה הווטרי –ד"ר י. ינון 
 מנהלת המחלקה ליבוא -גב' מ. סינר

 מתאם פיקוח ארצי -ש. חן
 לשכת המסחר -ח. עוז

 לשכת המסחר                                                                                                          -גב' י. חובב 
 התאחדות התעשיינים -גב' ג. שגיא 

 מהנדסים מחוזיים
 מנהלי תחנות הסגר

 עובדי שירות המזון הארצי
 קול הבריאות

 


