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 ישראללהעברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה נוהל 

 

 הקדמה
 )"ההסגר"אגף (להלן:  אגף ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות

(להלן:  ובכלל זה תוצרת טרייה ואמצעי לוואי, מוצרי צמחים, אמון על רישוי ובדיקה של צמחים
 . ישראללכניסה ל יםהמיועד ,)"התוצרת"

 :ןהזה מטרות נוהל  

 ישראל מרצועת עזה. סה לכנלה יםרתוצרת המאושהגי סו לפרט את .א

המיועדת לכניסה בהן צריכה לעמוד התוצרת הדרישות הפיטוסניטריות  לקבוע את .ב
 .מרצועת עזה ישראלל

 . עם עזה הגבול בדיקת התוצרת במעברתהליך  לתאר את .ג

 

  :המאושרת להכנסה מעזה לישראלתוצרת . 1
 חצילים ועגבניות בלבד.היא  על ידי הגנת הצומח להכנסה לישראל תהמאושרהתוצרת  .א

 -טון עגבנייה ו 400 ההינ של תוצרת זו לישראלהמכסה השנתית המאושרת להכנסה  .ב
 .טון חצילים 50

 על תהליך הערכת סיכונים , בין היתר,התבססתוצרת זו  הכנסתתהליך האישור של  .ג
יובילו   בתוצרתממצאים או תסמינים פיטוסניטריים שיתגלו  .לחדירת נגעים חדשים

 .האישורשל  לבחינה מחודשת

 

 :ישראללהמיועדת  של תוצרת תנאי המשלוחכלליות ל הנחיות. 2

  אופן מיון התוצרת .א

כלומר, אין לערבב תוצרת של מיני צמחים שונים, . יש למיין את התוצרת בצורה אחידה )1
 . זנים שונים וחלקות גידול שמקורם שונה

אין למיין ולארוז תוצרת  שולחנות.גבי יש למיין ולארוז את התוצרת בבית אריזה ועל  )2
   בשדה או על האדמה.

 על התוצרת להיות נקייה משאריות אדמה וחול. )3

  צורת האריזה של תוצרת .ב
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כלומר, אין לערבב תוצרת של מיני אין להכניס באותה אריזה סוגים שונים של תוצרת.  )1
 .צמחים שונים, זנים שונים וחלקות גידול שמקורם שונה

 התוצרת תיארז באריזות חדשות, נקיות מחול, שאריות צמחים ואדמה.  )1

 נקיים מחול, אדמה ושאריות צמחים. ,המשטחים יהיו חדשים )2

 .ו/או מספר המגדל בשפה האנגלית, שם המגדל ,ירשםעל גבי כל קרטון י )3

 :בדיקת המשלוח ע"י מפקחי הגנת הצומח של עזה .ג

 לפני יציאת המשלוח מהרצועה, נדרשת בדיקה פיטוסניטרית של מפקח הסגר פלסטיני )1
 לניקיון ממזיקים וגורמי מחלות. 

 המשלוח נבדק ונמצא חופשי מנגעים. כי  הצהרה כלליתתינתן על סמך בדיקה זאת,  )2

 The consignment was visually" בנוסח הבא: אנגליתשפה הבהצהרה תינתן  )3
inspected prior to export and found free from pests and diseases". 

כמות ה, סוג התוצרת שנבדקה וו/או מספר המגדל יש לציין את שם המגדלבאישור זה  )4
 .האנגלית בשפה כל תוצרת (מספר קרטונים) של

 ללאמשלוח המגיע למסוף של  לא יתיר את כניסתו לישראל הישראלי הסגרהמפקח  )5
 .אישור זה

 

 :. בדיקת המשלוח ע"י מפקחי הגנת הצומח של ישראל3
  .לפני שחרור המשלוח נדרשת בדיקה פיטוסניטרית של התוצרת .א

 אגף ההסגר.  מטעם בדיקה תתבצע על ידי מפקח הסגר מוסמךה .ב

בהתאם לאמות מידה  מגדלהמגדל או שם הומספר תוצרת ההבדיקה תתבצע לפי סוג  .ג
 הבדיקות והממצאים יתועדו בטופס בדיקה. .מקצועיות פיטוסניטריות

בגב תעודת המשלוח. משלוחים  יחתום המפקח שבדק את התוצרת ,סיום הבדיקהב .ד
 לא ישוחררו. - חותמת תוטבעלא  שלהם הניירת גבי שעל

פסל יבבדיקת המשלוח יתגלו ממצאים או תסמינים פיטוסניטריים, המשלוח ישבמידה  .ה
  .על חשבון היבואן ויוחזר לעזה

של  תנאי המשלוחבבדיקת המשלוח יתגלו אי התאמות להנחיות הכלליות לשבמידה  .ו
 . על חשבון היבואן פסל ויוחזר לעזהיהמשלוח י ,)2סעיף בהתאם למפורט ב( תוצרתה

המורה  כל משטח במדבקה משלוח, המפקח יוציא תעודת פסילה ויסמןבעת פסילת  .ז
 על פסילת המשלוח. 

על והמפקח רשאי להעביר ממצאים לבדיקות מעבדה ואבחון בהתאם לשיקול דעתו  .ח
 חשבון היבואן.
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