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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופתוח הכפר
השירותים להגנת הצומח ולבקורת
השרות להסגר צמחים
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נוהל מס' 02.03-01

שם

מחלקה  /תפקיד

תאריך

חתימה

מחבר:

אורי זיו

מרכז בכיר רישיונות יבוא

12.11.2018

א .זיו

מאשרת:

עפרה עברון

מנהלת תחום יבוא

12.11.2018

ע .עברון

מאשרת:

תמי לוי

מנהלת תחום הערכת סיכונים

15.11.2018

ת .לוי

מאשר:

אריק שמאי

מנהל אגף הסגר

16.11.2018

א .שמאי
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 .1מבוא
נוהל יבוא זה מרכז את כל ההנחיות לפיהן מאושר יבוא חומר צמחי ,מוצרי צמחים וזרעים ,על
מנת להסדיר יבוא זה באופן חוקי בהתאם לחוק הגנת הצומח ,תקנות יבוא צמחים וחוק הזרעים
על תקנותיו הרלבנטיות ,ולהעביר את הדרישות הפיטוסניטריות ליבואן ולמדינה המייצאת.
 .1מסמכים ישימים
 1.1חוק הגנת הצומח –  ,1956תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים
ואמצעי לוואי) 2009
 1.2חוק הזרעים –  ,1956תקנות הזרעים (מכירה) – 1964
תקנות הזרעים (פיקוח על יבואם) – 1975
תקנות הזרעים (רשימת זנים מורשים למכירה) – .1980
 .2אחריות
האחראיות לנוהל זה היא של תחום יבוא ,אגף הסגר בשירותים להגנת הצומח ולביקורת.
 .3יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצאי לוואי
יבוא צמחים ומוצרי צמחים ,נגעים ,מצעים לגידול צמחים ,עץ ,כלים חקלאיים משומשים
ועוד נעשה בכפוף ל"תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי),
התשס"ט –  ."2009תקנות אלה חלות הן על יבוא מסחרי והן על כבודת יד של נוסעים,
לשימוש אישי ולמטרות מסחר.
קישור לקובץ התקנות:
קישור לקובץ תקנות
 .4חוקיות היבוא
יבוא צמחים ומוצרי צמחים המאושרים ביבוא מתחלק לשני מסלולים:
 4.1יבוא עפ"י התוספות השלישית והרביעית של תקנות הגנת הצומח ,יבוא צמחים .2009
 4.2יבוא ברישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
 4.3יבוא בכבודה אישית מחייב רישיון יבוא ,גם אם המוצר המיובא פטור מרישיון עפ"י
התוספות בתקנות.
 .5יבוא על פי התוספות
מוצרים המופיעים בתוספת השלישית או הרביעית של תקנות הגנת הצומח ,פטורים מרישיון
יבוא ודורשים תעודת מקור או תעודת בריאות.
מוצרים המופיעים בתוספת השלישית מחייבים תעודת מקור ()Certificate of origin
מוצרים המופיעים בתוספת הרביעית ,מחייבים תעודת בריאות )(Phytosanitary certificate
* תעודת בריאות יכולה להחליף את תעודת המקור במוצרים המיובאים עפ"י התוספת
השלישית.
דרישות היבוא לכל מוצר ,כולל המקורות המאושרים ,והדרישות הפיטוסניטריות מופיעות
בסמוך לכל מוצר.
על היבואן להעביר דרישות אלו לספק בחו"ל על מנת שיפנה להגנת הצומח בארץ המקור
לקבלת תעודת בריאות העונה על דרישות היבוא.
במקומות בהם מצוין שמקור התוצרת הוא "ארצות אירופה" הכוונה היא לאחת ממדינות
אלו:
אוסטריה ,איטליה ,אירלנד ,בלגיה ,בריטניה ,גרמניה ,דנמרק ,הולנד ,לוקסמבורג ,נורבגיה,
ספרד ,פורטוגל ,פינלנד ,צרפת ,שבדיה ושוויץ.
 .6ספר הטיפולים
במקרים בהם בדרישות היבוא בתקנות נדרש טיפול ,יש לבדוק אותו בספר הטיפולים בקישור
הבא:
ספר טיפולים
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 .7יבוא ברישיון
למוצרים שאינם מופיעים בתוספת השלישית או הרביעית של תקנות הגנת הצומח ,יש להגיש
בקשה לרישיון יבוא על גבי טופס הבקשה לרישיון.
יבוא של חול וטוף מצריך רישיון מיוחד .טופסי הבקשה לרישיון מופיעים בסוף נוהל זה.
 .8טופס בקשה לרישיון יבוא
המבקש להגיש בקשה לרישיון ימלא את הטופס המתאים בכתב ברור או במחשב.
יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים בטופס.
לכל מוצר (סוג הצמח וצורתו  -ייחורים ,תרביות רקמה ,צמחי עציץ וכד') יש להגיש טופס
בקשה נפרד.
ניתן לרשום מספר מדינות מקור על אותו טופס.
את הבקשה יש להגיש לפחות  14ימי עבודה לפני היבוא בפועל.
הצהרת צמחים מהונדסים
על מגיש הבקשה להצהיר במקום המתאים בטופס הבקשה ליבוא ,על היות החומר הצמחי
מהונדס או לא.
במידה והחומר מהונדס ,חובה לצרף לטופס הבקשה היתר מה "ועדה הראשית לצמחים
מהונדסים" (ורצ"מ).
בקשה ללא הצהרה ו/או היתר ורצ"מ ,תוחזר למגיש הבקשה ולא תטופל.
טופס שאינו ממולא כראוי יוחזר לשולחו ,בציון הפרטים החסרים.
טופסי הבקשה מופיעים בסוף נוהל זה.
 .9משלוח הבקשה
את הבקשות יש להגיש בדואר האלקטרוני ipermits@moag.gov.il :או בפקס למספר 03-
9681599
 .10תשלום אגרה
על כל מוצר (סוג הצמח וצורתו  -ייחורים ,תרביות רקמה ,צמחי עציץ וכד') יש לשלם אגרת
טיפול בבקשה.
אגרה זו תשולם גם אם לא יונפק רישיון בסוף התהליך.
סכום האגרה הוא הסכום המופיע בשרת התשלומים בקישור הבא :תשלומים מקוונים
לפרטים בנושא תשלומים ניתן לפנות להנהלת חשבונות בטלפון03-9681506 :
בקשה לא תטופל ללא תשלום אגרה.
 .11הנפקת הרישיון
במידה שהמוצר המבוקש והמקור ממנו מבקשים לייבאו ,אושרו בעבר ביבוא ,יונפק רישיון
יבוא.
 .12אישור כמות
כמות הזרעים ,הצמחים ,או מוצרי הצמחים ברישיון היבוא נקבעת ביחידות המתאימות לסוג
המוצר .האישור לכמות המבוקשת ניתן בהתאם לסוג הרישיון.
רוב הרשיונות ניתן בלי הגבלת כמות.
כמות מוגבלת – רישיונות המוגבלים בכמותם ניתנים לבקשות ליבוא ממקורות מסוימים
או לרישיונות חד פעמיים.
רישיון חד פעמי – בכל מקרה לגופו נקבעת כמות מוגבלת המאושרת ליבוא.
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 .13תוקף רישיון
תוקף רישיונות היבוא נקבע בהתאם לטבלת המוצר (היום האחרון בחודש ההנפקה).
רישיונות רגילים :שנה עד חמש שנים
רישיונות מיוחדים – PEQ :חצי שנה
לאחר  3 – PRAחודשים
אחרים :לגופו של עניין.
 .14רישיון חד פעמי
רישיון חד פעמי ניתן לתקופה מוגבלת.
על גבי הרישיון המקורי והעותק מוטבעת החותמת "חד פעמי" .
הרישיון ניתן למשלוח חד פעמי ,כמותו מוגבלת ,והוא נלקח בעת שחרור המשלוח בנמל
הכניסה ע"י מפקח ההסגר ,גם אם לא נוצל עד תום.
 .15העתק רישיון
בקשה להעתק רישיון שאבד יש להגיש בכתב למחלקת רישיונות יבוא .הנפקת העתק רישיון
כרוכה בתשלום אגרה עפ"י המופיע בתוספת השמינית לתקנות.
 .16שימוש ברישיון
בעל הרישיון (אשר שמו מופיע ברישיון ב" -שם היבואן") הינו היחיד שרשאי להשתמש
ברישיון .באפשרותו להסמיך אדם אחר (עמיל מכס וכד') להשתמש ברישיון זה לצורך
שחרור הטובין.
את הרישיון יש להציג בתחנת ההסגר בעת שחרור הטובין מהנמל.
כל שינוי בגוף הרישיון ,הינו בבחינת עבירה על החוק.
 .17תפוגת רישיון
א .זמן -הרישיון ניתן לפרק זמן מוגבל והתאריך האחרון לשימוש מצוין בראש הרישיון
"תוקף הרישיון עד – " ."Valid until ..
מעבר לתאריך זה הרישיון אינו בתוקף ולכן אינו בר שימוש.
לא ניתן להאריך תוקף רישיון שפג תוקפו.
ב .כמות -רישיונות מסוימים ניתנים לכמות מוגבלת .כאשר כמות זו מנוצלת כולה במהלך
היבוא (במשלוח אחד או במספר משלוחים) ,תוקף הרישיון יפוג והוא יילקח ע"י מפקח
ההסגר בנמל הכניסה בזמן שחרור המשלוח.
 .18רישיון ל( Re-export -בזרעים)
בקשות ליבוא זרעים לצורך יצואם מחדש מאושרות לאחר קבלת אישור המפקח האחראי על
חברת הזרעים שליבואן יש את התנאים המתאימים לאחסון וניהול מלאי של הזרעים
המיובאים .הרישיון מונפק ללא דרישות נוספות ותנאים נוספים ,גם כאשר קיימים כאלה .על
גבי הרישיון מצוין כי זהו רישיון ל Re-export -בלבד."For Re-export only" .
ניתן להנפיק רישיון מכל מקור.
 .19דחית הבקשה
כאשר בקשה לקבלת רישיון יבוא נדחית ,נשלח מכתב מתאים המפרט את הסיבות לדחייתה.
הסיבות האפשריות לדחיית בקשה:
א .המוצר פטור מרישיון יבוא עפ"י תקנות היבוא.
ב .חסרים פרטים במילוי הבקשה .לדוגמא :מקור ,שם בוטני ,כמות ,אישורים נוספים,
הצהרה על צמח מהונדס ועוד.
ג .נדרש גידול בתנאי הסגר שלאחר כניסה ( – )PEQיבוא מוצר שתנאיו מחייבים בהסגר
שלאחר כניסה.
ד .המוצר אסור ביבוא .בהתבסס על תקנות יבוא צמחים  -תוספת שביעית או תוספת
שניה משפחות בוטניות אסורות ,יבוא לאינטרדוקציה בבית דגן /במכון וולקני ,יבוא
לצרכי מחקר וחומר ביוטי.
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ה .יש צורך לבצע הליך הערכת סיכונים ביבוא ( – )PRAיבוא מוצר מאושר ממקור לא
מאושר ,יבוא מוצר שלא אושר בעבר.
מגיש הבקשה יעדכן את מחלקת הרישיונות בכתב האם הוא מעוניין בהתחלת התהליך,
ובמידה וכן ,בקשתו תועבר לטיפול תחום ה.PRA -
 .20תהליך הערכת סיכונים ביבוא ( )Pest Risk Analysis - PRA
על מנת לבדוק אפשרות יבוא של מוצר חדש שלא יובא בעבר או יבוא של מוצר המאושר ביבוא,
אך ממקור חדש ,יש צורך בביצוע תהליך של הערכת סיכונים ביבוא ). (PRA
תהליך זה נעשה לכל מוצר עפ"י המקור ממנו מבקשים לייבאו.
בתהליך זה נבדקים אילו נגעים עלולים להגיע עם המוצר ולפגוע בצומח בישראל.
בסיום התהליך נקבע האם ניתן לאשר את בקשת הייבוא ובאילו תנאים.
תחום ה PRA -יסווג את הבקשות לתהליך הערכת בסיכונים מצומצמת או מורחבת .לאחר מכן,
ישלח ליבואן בדיוור אלקטרוני ,טופס בקשה לפתיחת תיק ושאלון.
בתהליך הערכת סיכונים מורחבת ,יובאו הבקשות בפני וועדת היגוי  .PRAועדה פנימית זו
בראשותו של מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,בוחנת את סדר עדיפות הטיפול בתיקים.
דיוני הוועדה מתקיימים אחת לרבעון .חברי הועדה הם נציגים מהשירותים להגנת הצומח
והביקורת וכן נציגי אגף סחר חוץ במשרד החקלאות .הועדה רשאית לזמן מומחים נוספים
בהתאם לשיקול דעתה המקצועי .בהתאם להחלטת הוועדה ,היבואן יקבל עדכון לגבי בקשתו.
במידה ויוחלט על פתיחת התיק להערכת סיכונים והכנסתו לעבודה ,יתבקש היבואן לבצע תשלום
עבור פתיחת התיק.
בתהליך הערכת סיכונים מצומצמת ,סדר עבודה בבקשות מתנהל בהתאם לשיקולי המשרד.
טרם הכנסת תיק לעבודה ,יתבקש היבואן לבצע תשלום עבור פתיחת תיק לפי המפורט בשרת
התשלומים ,עפ"י המסלול הערכת הסיכונים שנקבע ורק לאחר שיוחלט על התחלת העבודה על
התיק המבוקש.
במידה ובסוף התהליך יהיה צורך בשליחת מפקח לחו"ל ,עלות הנסיעה ושהיית המפקח תחול על
מבקש הבקשה.
בעת אישור סופי של הייבוא ,תישלח הודעה למגיש הבקשה.
המשך הטיפול בבקשה יעשה ע"י מחלקת הייבוא לצורך הנפקת רישיון הייבוא.
במידה והמלצת הוועדה המייעצת היא לא לאשר את הייבוא ,תימסר למגיש הבקשה חוות דעת
מקצועית מנומקת ומפורטת ותינתן לו האפשרות לקיים שימוע בעניינו ולהציג טענות מקצועיות
ונתונים רלוונטיים מול מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת אשר יקבל את החלטתו
הסופית.
 .21בקשה לבצוע הליך )Post Entry Quarantine( PEQ
בקשות ל – PEQ -דרישות היבוא הגדירו את המוצר כדורש גידול בהסגר לאחר כניסה.
א .גידול בתחנת ההסגר הממשלתית (בבית דגן) .הבקשה מועברת לאישורו של מנהל
האינטרדוקציה אשר מאשר/דוחה ע"ג הטופס ,ובהתאם מונפק רישיון/מכתב דחיה.
ב .גידול בתחנות הסגר אחרות (מכוני מחקר ,בית הלקוח).
החזקת חומר צמחי או ביוטי בתנאי הסגר הינה פעולה שמטרתה לאפשר מעקב ושליטה בחומר
המהווה סיכון מבחינת הצומח בישראל.
תחום הסגרים באגף להסגר צמחים ,המכונה גם 'הסגר לאחר כניסה' או  PEQנותן מענה בעיקר
במקרים בהם יש צורך להכניס לארץ חומר צמחי או אורגניזמים אחרים הקשורים לחקלאות
צמחית ,ומהווים פוטנציאל לחדירת מזיקים או מחלות שאינם קיימים בארץ או קיימים בתפוצה
מוגבלת (נגעי הסגר).
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 .22הסבר לגבי יבוא חומר צמחי המיועד לבדיקות מעבדה בלבד
ביבוא חומר צמחי המיועד לבדיקות מעבדה בלבד ,יש לאשר מראש את המעבדה כמתקן הסגר
ולעמוד בתנאים הבאים:
 .1אישור המעבדה:
א .המעבדה נמצאת בתוך מבנה.
ב .במעבדה קיימים משטחי עבודה קלים לניקוי ועמידים לשטיפות חומצות ,בסיסים,
ממסים וחומרי חיטוי.
ג .קיים מנדף ביולוגי במעבדה.
ד .קיים אוטוקלאב במעבדה או במבנה.
ה .במעבדה יש פח להשמדת חומר באוטוקלאב.
ו .במעבדה קיימים חלוקים וכפפות.
 .2קליטת החומר והתחלת פעילות:
א .עובדים המיועדים לעבוד עם החומר יקבלו תדריך מתאים.
ב .הרקמה הצמחית תגיע במבחנות אטומות.
ג .העבודה עם החומר תתבצע במנדף בלבד.
ד .אין להוציא חומר צמחי מחוץ למעבדה.
ה .אחסון החומר יתבצע בכלים סגורים ומסומנים המונעים את הפצתו.
ו .החומר מיועד לביצוע בדיקות הרסניות בלבד.
ז .יש לבצע רישום ומעקב אחר החומר.
 .3סיום עבודה ושחרור מהסגר:
א .לאחר סיום העבודה עם חומר הסגר ולפני מעבר לעבודה עם חומר אחר יש לוודא
שמבצעים חיטוי של הכלים ומשטחי העבודה.
ב .יש לוודא עיקור כל החומר בסיום הניסוי.
.23
.1
.2
.3
.4
א.

ב.

.5

הסבר לגבי יבוא קרקע לצרכי מחקר
היות וקרקע עלולה להיות דרך למעבר גורמי מחלות של צמחים ,יבוא קרקע לארץ דורש
'רישיון ליבוא חומר ביוטי'.
בקשה ליבוא קרקע לצרכי מחקר תתבצע באמצעות טופס בקשה ליבוא חומר ביוטי
מאשרים יבוא של כמויות קטנות בלבד לצרכי מחקר ,בכפוף לעיקור הקרקע המיובאת לאחר
ההגעה.
עיקור הקרקע מתאפשר לפי אחד מהפרוטוקולים הבאים:
עיקור במתקן התקנה בשורק –
(The consignment will be radiated at the “Sorvan” facility, Soreq Center, Yavne.
Treatment will be done with gamma radiation at a dose of 5 megarad. The
treatment should be followed by an official document issued by “Sorvan” facility
confirming the date and dosage of radiation as well as the package volume
treated).
עיקור באוטוקלאב מיוחד של  450מעלות –
(The soil should be heat sterilized at 450ºC for at least 5 hours. The exposure
period does not begin until the entire mass reaches the right temperature. During
heat treatment the soil layer should not exceed 1.3c"m thickness).
לאחר העיקור ,החומר ידגם במעבדות השירותים להגנת הצומח על מנת לוודא שאין נוכחות
אורגניזמים חיים –
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After the treatment a soil representative sample will be taken to the PPIS laboratory to
test for freedom from live organisms. Only after proving the absence of live
organisms the soil can be taken to laboratory analysis.
 .6על מנת לשחרר את המשלוח בנתב"ג הנך נדרש להציג את רישיון היבוא המקורי.
 .7במידה והחומר יימצא נקי מאורגניזמים חיים ,החומר יועבר לרשותך ללא הגבלות נוספות.
 .24יבוא אורגניזמים חסרי חוליות למחקר
יבואן המבקש לייבא אורגניזמים חסרי חוליות למחקר יגיש בקשה ליבוא חומר ביוטי.
 .25יבוא אורגניזמים אנטגוניסטים ואויבים טבעיים למטרות פיזור והפצה
יבואן המבקש לייבא אורגניזמים אלו נדרש למלא טופס בקשה לרישיון ביוטי ולצרף חומר נלווה
בהתאם לשאלון המופיע כאן:
שאלון ביבוא אורגניזמים אנטגוניסטים ואויבים טבעיים למטרות פיזור והפצה
א .היבואן נדרש למלא את השאלון הבא ולצרף אותו לטופס הבקשה ליבוא חומר ביוטי
ב .הנושאים הנדונים בשאלון הם; נחיצות היבוא ,חלופות אפשריות ליבוא ,הסיכונים הטמונים
ביבוא ,תנאי ההסגר הנדרשים ,ביצוע ניסויים נדרשים ,ניתוח ממצאי הניסוי ,יעילות האויבים
הטבעיים ,בטיחות בשחרור האויבים הטבעיים.
תיאור האורגניזם המיובא
 .1תיאור החומר המבוקש כולל שם מדעי וטקסונומיה.
 .2האם קיים בישראל?
 .3האם החומר עבר שינוי גנטי מכוון (חומר מהונדס  -טרנסגני)?
 .4התפוצה העולמית של המין המיובא.
 .5מקור החומר המיובא.
 .6שם המוסד והחוקר השולח בחו"ל.
 .7צורת המשלוח המבוקש ,מס' משלוחים ,אופן הגעה.
 .8האם נאסף מהבר או מגידול מעבדה (מס' דורות וצורת הגידול בתנאי מעבדה)?
 .9האם החומר עובר בדיקות ניקיון  /בדיקות בריאות  /טיפולים במהלך הגידול (או לפני
המשלוח) ?
 .10צורת הבאת החומר (פונדקאי ,מצע גידול ,כמות מבוקשת וכד')
 .11האם קיימת יכולת לזיהוי המין בהגעה?
 .12יש לספק 'מפתח' לזיהוי המין  -אפשרות לזיהוי מוסמך ומתועד של האורגניזם המיובא.
אפיון שיאפשר זיהוי חד משמעי .הזיהוי יכלול סידרה ,משפחה ,סוג ,מין ,תת מין /גזע/
טיפוס .רצוי להוסיף מידע מסייע כגון תיאור מחזור חיים הכולל מאפיינים דיאגנוסטיים או
מידע מולקולרי שמשמש לדיאגנוסטיקה.
 .13ביולוגיה ומחזור החיים של האורגניזם.
 .14דרישות סביבתיות  -אקולוגיות להתבססות בהתאם לאזורי התפוצה העולמיים (בכל אחד
מדרגות מחזור החיים).
ייעוד האורגניזם המיובא כאויב טבעי
 .15מטרת המחקר (בקצרה).
 .16אורגניזם המטרה (כנגד איזה נגע ובאיזה גידול).
 .17האם החומר יובא לארץ בעבר? מתי ,ע"י מי ,איפה פוזר ,כנגד איזה מזיק ובאיזה גידול? האם
התבסס? מה תוצאות היבוא?
 .18האם נעשה בעולם שימוש באורגניזם כאויב טבעי (כולל תיעוד פרטי הניסוי)?
 .19האם מופיע ברשימת התכשירים המאושרים ע"י רשות מוסמכת בעולם כגון  EPOOאו
 ?APHISכולל מידע על יישום התכשיר.
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 .20האם קרובי משפחה של האורגניזם משמשים להדברה ביולוגית?
 .21האם יובאו בעבר אורגניזמים הקרובים לאורגניזם המיובא?
 .22אופן השימוש מחקר במעבדה  /בחממה  /בשדה ,האם הדברה ביולוגית קלאסית כלומר גרעין
רביה ,תגבור  /הצפה.
 .23מה התועלת הצפויה מהיבוא (כולל הערכה כלכלית של הנזקים הנגרמים מהמזיק).
 .24מהן אלטרנטיבות לשימוש באורגניזם המבוקש?
 .25אינטראקציות אפשריות עם תכניות אחרות לבקרת האורגניזם.
הסיכונים הטמונים ביבוא
 .26מה יכולת ההתבססות הצפויה של האורגניזם בארץ מבחינת תנאי סביבה?
 .27טווח פונדקאים ידוע .לגבי טפילים יש לבדוק פוטנציאל התבססות על פונדקאים אפשריים.
 .28האם האורגניזם מהווה מזיק לצמחים  /גידולים חקלאיים?
 .29האם לאורגניזם יש פונדקאים צמחיים  /פרוקי-רגליים?
 .30האם האורגניזם מהווה וקטור להעברת מחלות (בני אדם  /בע"ח  /צמחים)?
 .31האם האורגניזם ידוע כנושא מחלה ו/או פרזיט?
 .32אויבים טבעיים של האורגניזם ,במיוחד טפילים ,בארץ המקור.
 .33פוטנציאל השפעה על אורגניזמים שאינם אורגניזם המטרה .הערכת הנזק הכלכלי והסביבתי
שיגרם על ידם( .למשל דחיקת אויבים טבעיים יעילים הקיימים בארץ ,השפעה על אורגניזמים
נוספים ,השפעה על בריאות האדם).
 .34הערכת סיכוי לגרימת נזק לפונדקאים המועילים לחקלאות כגון דבורי דבש ותולעי משי.
תכנית הניסוי
 .35כיצד החומר יגודל בארץ? תיאור המתקנים הקיימים.
 .36יכולת ניטור והדברה של המין במקרה של בריחה מהסגר .תכנית מגירה להשמדת האורגניזם
במקרה של תקלה בלתי צפויה.
 .37תכנית אזורי פיזור ,מועדי פיזור וכמויות.
 .38יכולת מעבר לאזורים מחוץ לאזורי הפיזור המכוונים .נחוץ פירוט באיזה דרך הוא יכול להיות
מופץ ואומדן טווחים משוער.
 .39הערכת השפעת האורגניזם המיובא על אוכלוסיית אורגניזם המטרה ועל אוכלוסיית
אורגניזמים אחרים (כולל צמחים) שאינם אורגניזם המטרה לאחר הפיזור.
כללי :יש להוסיף סימוכין למידע הנמסר.
הערה :יש להפקיד פריטים של הנגע והאויב הטבעי לצורך זיהוי במעבדות הגנת הצומח.
 .26חומר המיועד להסגר
הסגר לאחר כניסה עוסק בעיקר ברישוי ופיקוח של חומר המיועד לצרכי מחקר ופיתוח החקלאות
בישראל .השירות ניתן הן למוסדות מחקר והן לחברות ויזמים פרטיים.
מן הראוי לציין שהחזקת חומר בתנאי הסגר מיועדת לוודא שהחומר המיובא אינו מהווה נגע או
אינו מכיל נגעים .היא לא נועדה לנקות את הגורם שגדל בתנאי הסגר ,מנגעים.
עיקר הנושאים:
 .1יבוא חומר צמחי בתנאי הסגר
 .2יבוא חומר ביוטי הקשור לחקלאות צמחית
 .3יבוא אויבים טבעיים למזיקים ואורגניזמים מועילים אחרים לחקלאות צמחית
 .4ניסויים בצמחים מהונדסים
 .5הכנסה ועבודה עם נגעי הסגר למטרות מחקר .
כל אחד מהתחומים מחייב היתר מתאים ומתבצע תחת מפקח האגף להסגר צמחים.
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 .27קביעת תנאי הסגר
תנאי ההסגר נקבעים בהתאם להערכת הסיכונים הטמונים ביבוא .הערכת הסיכונים מתייחסת
למזיקים או גורמי מחלה העלולים לגרום נזק לצומח ,שאינם קיימים או קיימים בארץ בתפוצה
מוגבלת ועלולים להגיע עם החומר המיובא ואף להתבסס בארץ .הערכת הסיכונים מתבצעת
בהתאם לסוג הגידול המיובא ,חלק הצמח המיובא (זרעים ,ייחורים ,תרבית רקמה וכן הלאה)
וארץ המקור שבה גדל .
תנאי ההסגר כוללים מספר מרכיבים:
 .1הגדרת המפרט הטכני של מתקן ההסגר ('קרנטינה') בהתאם לסוג הנגעים אותם אנחנו
רוצים למנוע את בריחתם מהמתקן
 .2משך הזמן שבו ישהה הצמח המיובא במתקן ההסגר
 .3הגדרת הבדיקות והטיפולים הנדרשים במהלך תקופת ההסגר
 .4פיקוח במהלך תקופת ההסגר.
הסבר לגבי קביעת תנאי הסגר
 .1דרישות תנאי ההסגר תלויות בגורמי הסיכון הטמונים ביבוא וכדי לזהות את גורמי
הסיכון ,נדרשת הערכת סיכונים.
 .2לדוגמא; אם יש חשש מווירוסים שעוברים ע"י וקטורים חרקים ,נדרשת רשת מתאימה.
אם יש חשש לפטריית קרקע שעוברת במים ,נדרש חיטוי של מי הנקז .אם יש חשש
מנבגים שעוברים באוויר ,נדרש מבנה סגור הרמטית וכן הלאה.
 .3להלן רשימת דרישות תנאי הסגר סטנדרטיים ('קרנטינה') ,לא בהכרח כל הדרישות
רלוונטיות לכל יבוא וייתכנו גם דרישות נוספות.
 .4חשוב לזכור שמלבד הנושא של ההסגר הפיזי ,אנחנו מתייחסים במהלך השהות בהסגר
לתוצאות הבדיקות הוויזואליות ולתוצאות בדיקות המעבדה של החומר המיובא.
דרישות כלליות למבנה הסגר:
 .1מבנה בעל דפנות קשיחות ,אטום הרמטית ללא סדקים וחריצים ,כולל אזורי המגע בין
קירות ,דלתות ,רצפה ,תקרה וכד'.
 .2סביב המבנה ישנה רצועה ברוחב שני מטר לפחות נקייה מצמחים ועשבייה.
 .3מבנה בעל רצפה מבטון או מכל משטח קשיח ורחיץ אחר (לא מאדמה ,חול ,חצץ וכדומה).
 .4הכניסה למבנה תהיה דרך מבואה ודלת כפולה .בדלת הראשית יותקן מנעול.
 .5המרחק בין הדלת החיצונית לדלת הפנימית יהיה  1.5מטר לפחות.
 .6הדלתות תהיינה בעלות סגירה אוטומטית (קפיץ מחזיר).
 .7הדלתות תפתחנה לכיוון הפנימי.
 .8במבואה ימצא כיור עם ברז מרפק  /פדל.
 .9מערכת המאפשרת גידול במצעים מנותקים.
 .10מערכת המאפשרת השקיה באמצעות טפטוף (ולא בהמטרה).
 .11מערכת ניקוז המאפשרת חיטוי מבוקר של כל מי הנגר בחממה ,לפני הזרמתם למערכת
הביוב.
 .12מערכת האוורור  /הקירור לא תוציא אוויר מהחממה החוצה.
 .13בחממה ימצא פח לאיסוף שאריות צמחים ומצעי גידול המיועדים להשמדה.
 .14ביציאה מהמבנה יוצב מתקן עם חומר חיטוי לטבילת רגליים.
 .15המבנה יהיה משולט; מתקן הסגר ,כניסה למורשים בלבד ,שם האחראי ומס' טלפון.
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 .28שהייה בהסגר
משך תקופת ההסגר נקבעת בהתאם לייעוד החומר ולסיכונים הטמונים בו .חומר ריבוי המיועד
לאינטרודוקציה של זנים חדשים ,יידרש בדר"כ להשלים מחזור ריבוי אחד וישוחרר מהסגר לאחר
השלמת כל הבדיקות הנדרשות ובתנאי שלא התגלו סימפטומים הדורשים המשך בירור.
חומר המיועד לניסויי מעבדה עם פתוגנים צמחיים יושמד בתום הניסוי .בכל מקרה ,שחרור
מהסגר דורש אישור בכתב מאת ממונה הסגרים.
 .29שחרור משלוחי יבוא מנמל הכניסה ואישור הכנסתו למדינת ישראל
צוות מפקחי ההסגר ,הפרוש בכל נקודות הכניסה לישראל ,אויר ,ים ומסופי הגבול היבשתיים,
מבצע ביקורת פיטוסניטרית בנמל הכניסה שמטרתה לוודא כי כל המוצרים הצמחיים המיובאים
למדינת ישראל יהיו חופשיים מנגעים ויעמדו בדרישות היבוא של מדינת ישראל.
כל משלוח מיובא חייב להיבדק על ידי המפקח ושחרורו מהמכס ומהנמל מותנה באישור המפקח.
 .30תהליך השחרור
על מנת להימנע מעיכובים מיותרים בנמל ,על היבואן חלה האחריות לדאוג לדברים הבאים:
א .לוודא טרם הזמנת המשלוח בחו"ל כי הטובין מותרים ביבוא על פי תקנות הגנת הצומח.
ב .להצטייד ברישיון יבוא במידת הצורך ולוודא כי בעת שחרור המשלוח הרישיון בתוקף.
לוודא כי המשלוח עומד בדרישות הקבועות בתקנות וברישיון היבוא (על ידי העברת
הדרישות לספק בארץ המקור).
ג .לוודא כי המשלוח מלווה בתעודת בריאות ) (Phytosanitary certificateהעונה על
דרישות היבוא לכל מוצר מיובא או בתעודת מקור  (certificate of origin),בהתאם
להנחיות הקבועות בתקנות.
ד .להגיש לתחנת ההסגר בנמל הכניסה תיק מסמכים מלא ומסודר הכולל את פירוט תכולת
המשלוח ,חשבון ספק ,תעודת בריאות מקורית (כתובה בשפה האנגלית בלבד) ,רישיון
יבוא (במידה ונדרש) ואישור על תשלום אגרת שחרור.
ה .לתאם מועד לבדיקת המשלוח עם תחנת ההסגר בנמל הכניסה.
 .31תהליך הבדיקה בנמל
א.
ב.
ג.
ד.

בדיקת תיק מסמכים מלווים ואישור תקינותם.
אימות זהות בין מסמכי המשלוח לטובין בפועל.
בדיקה חזותית של המשלוח וכן נטילת דוגמאות לבדיקות מעבדה ,במידת הצורך .
בדיקת המשלוח כרוכה בתשלום אגרה .גובה סכום האגרה נקבע עפ"י הקטגוריות השונות
כמפורט בשרת התשלומים.

רק משלוח העומד בכל דרישות היבוא מקבל "אישור כניסה" לארץ.
 .32במידה שבבדיקת המפקח נמצא כי לא נתקיימו דרישות היבוא ובמשלוח נמצאו נגעים או
חשד להמצאות נגעים או בעייה במסמך כלשהו ,הוא רשאי להורות ליבואן לעשות במשלוח
אחד או יותר מאלה ,על חשבון היבואן:
א .ליטול דוגמאות לבדיקות מעבדה.
ב .לחטאו בפרק זמן מוגדר ועל פי הנחיות שקבע.
ג .להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה תוך פרק זמן ובדרך שהמפקח קבע.
ד .להשמידו בפרק זמן מוגדר ועל פי הנחיות שקבע.
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יצירת קשר
מחלקת רישיונות יבוא:
טלפון03-9681587 ,03-9681551 :
פקס03-9681599 :
מיילIpermits@moag.gov.il :
תחנת הסגר אשדוד
טלפון08-8528829 ,08-8521022 :
פקס08-8528825 :
מיילBT_Ashdod@moag.gov.il:
תחנת הסגר חיפה
טלפון04-8602101 :
פקס04-8623137 :
מיילBT_Haifa@moag.gov.il :
תחנת הסגר נתב"ג
טלפון03-9711098 ,03-9711918 :
פקס03-9733207 :
מיילBT_Ben-Gurion@moag.gov.il:
תחנת הסגר מעבר אלנבי
טלפון02-9943492 :
פקס02-9943715 :
תחנת הסגר מעבר נהר הירדן
טלפון04-6480362 :
פקס04-6482242 :
תחנת הסגר דואר תל אביב
טלפון03-9711098 ,03-9711918 :
פקס03-9733207 :
תחנת הסגר דואר חיפה
טלפון04-8602101 :
פקס04-8623137 :
תחנת הסגר דואר ירושלים
טלפון03-9681585 :
פקס03-9681507 :
תחנת הסגר מעבר רבין (ערבה) ודואר אילת
טלפון03-9681585 :
פקס03-9681507 :
תחנת הסגר מעבר ניצנה
טלפון03-9681585 :
פקס03-9681507 :

עדכון01/01/2019 :
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 .33נספחים
 .1נספח לרישיון מוצרים להסגר לאחר כניסה.
 .2הנחיות לנוסע המייבא בכבודת יד.
 .3טופס בקשה לרישיון ליבוא חומר צמחי ( צמחים ומוצרי צמחים ).
 .4טופס בקשה לרישיון ליבוא זרעים.
 .5טופס בקשה לרישיון יבוא חומר ביוטי.
 .6טופס בקשה ליבוא חול.
 .7טופס בקשה ליבוא טוף.
 .8טופס בקשה לביצוע הליך  PRAמקוצר.
 .9טופס בקשה לביצוע הליך  PRAארוך.
 .10שאלון ליבואן בפתיחת תיק לתהליך "הערכת סיכון נגעים" (.)PRA
 .11טופס בקשה לשחרור משלוח ,נמל אשדוד  -דוגמא
 .12טופס יצוא מוחזר לזרעים
 .13טופס בקשה לשחרור משלוח ,מעבר נהר הירדן
 .14טופס התחייבות
נספח לרישיון מספר:

.

יבוא חומר צמחי להסגר לאחר כניסה ()Post Entry Quarantine
חומר הריבוי הצמחי המיובא ברישיון זה אושר לצורכי מחקר ולפתוח החקלאות בארץ ,לפיכך
החומר מיועד ליצירת חומר ריבוי בלבד ואיננו למטרות מסחריות.
להלן הבהרות והנחיות לטיפול בחומר מיובא להסגר:
 .1הבאת החבילה לארץ:
א .יבוא בכבודה אישית – על היבואן להציג את החבילה בפני מפקח הגנת הצומח
בנמל הנוסעים ,כולל רשיון היבוא המקורי ולאחר שהודיע על מועד הגעתו.
המפקח ייתן ליבואן אישור לשחרור החבילה והיבואן יעבירה ,סגורה ,למחלקת
יבוא בבית דגן ,למחרת הגעתו ,לצורך קליטה ודיגום .אישור זה אינו בא במקום
אישור מכס הנדרש בעת הכנסת טובין לארץ.
ב .חבילה בדואר שליחים – חבילה שהגיעה ישירות ליבואן בדואר שליחים ,ללא
מעבר בתחנת הסגר ,יעבירה היבואן מידית למחלקת יבוא בבית דגן לצורך
קליטה ודיגום .אין לפתוח את החבילה ואין להוציא ממנה כל חומר צמחי או
מסמכים (כולל מסמכי חברת השליחים).
ג .חבילה ביבוא מסחרי – החבילה תועבר לתחנת ההסגר בנמל הכניסה ,תיקלט
ותידגם שם (במידת האפשר) ותשוחרר .במידה שידרש דיגום ולא ניתן יהיה
לבצעו בנמל הכניסה ,יעביר היבואן את החבילה למחלקת יבוא בבית דגן.
ד .חבילה בדואר חבילות – החבילה תבדק במועד מתן השירות בדואר חבילות .יש
לתאם בדיקה עם מפקח הגנת הצומח בסניף הרלוונטי .במידה שידרש דיגום,
יעביר היבואן את החבילה למחלקת יבוא בבית דגן.
 .2פתיחת החבילה – בתוך מיתקן ההסגר.
 .3אין להוציא צמחים (חיים או מתים) וחלקי צמחים ,חומרי אריזה וכל פרט מיובא אחר
מחוץ למבנה ההסגר ,ללא אישור של מפקח הסגר.
 .4יש להפריד בין החומר המיובא לחומר אחר.
 .5ההשמדה של שאריות צמחים ,חומרי אריזה וכד' (בשריפה /בעיקור) תתבצע בתוך מבנה
ההסגר.
הנחיות לטיפול בצמחים בתקופת ההסגר:
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א .יש להיכנס לקרנטינה בסוף יום העבודה .אין לעבור מהקרנטינה למתקנים
חקלאיים על מנת לא להעביר נגעים מהקרנטינה החוצה.
ב .באם יתגלה נגע בצמחים ,מפקח ההסגר ישלח אותו להגדרה (עלות הבדיקה
תחול על היבואן).
במידה והנגע אינו קיים בישראל  -יושמדו כל הצמחים הקיימים בחדר הגידול על
חשבון היבואן.
במידה והנגע קיים בישראל ,ניתן לבצע טיפול כנגדו ומשך ההסגר יוארך.
ג .יש לרשום כל פעולה הנעשית בצמחים במשך שהותם בהסגר בספר טיפולים
יעודי למשלוח.
ד .יש לדווח להסגר על כל תופעה חריגה.
 .6משך הגידול בקרנטינה:
משך אחזקת המשלוח בתנאי  P.E.Q.יקבע בהתאם לרמת הסיכון של הצמח.
 .7שחרור הצמחים מההסגר מותנה באישור בכתב של מפקח ההסגר .אין להעביר חומר
צימחי ממתקן ההסגר ללא אישורו.
הנחיות לשחרור מטען יד של נוסע בטרמינל הנוסעים בנתב"ג
הנחיות אלו באות להסדיר את תהליך השחרור של צמחים  ,מוצרי צמחים  ,נגעים ואמצעי לוואי
(על פי תקנות הגנת הצומח ,יבוא צמחים  )2009 -במקרים בהם נוסע המגיע מחו"ל מביא
בכבודתו האישית כמטען יד מוצרים מהמפורטים לעיל לאחר שקיבל עליהם אישור מוקדם.
א .מטען יד בכבודה אישית של נוסע המכיל צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי
לוואי המוסדרים בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים
ואמצעי לוואי ) התשס"ט –  ,2009חייב להיות מלווה ברשיון יבוא צמחים/ביוטי
שניתן מראש.
ב .על הנוסע להודיע שלושה ימי עבודה מראש על מועד הגעתו (תאריך ,שעת נחיתה
משוערת חב' תעופה ומספר טיסה) ,בדוא"לipermits@moag.gov.il :
ג .תהליך בדיקת המטען ושחרורו נעשה בתחנת ההסגר במסוף המטענים ולא בטרמינל
הנוסעים.
ד .על מנת לבצע את התהליך יש להעביר את המטען מטרמינל הנוסעים למסוף המטענים.
להלן ההנחיות:
 .1על הנוסע המגיע לארץ להציג את המטען ואת האישור הנדרש בפני מפקח הגנת הצומח
הנמצא באולם הנוסעים הנכנסים ליד עמדת המכס (טל לברורים .)050 -6241699 :
 .2על המפקח להנפיק טופס עיכוב חומר צמחי ולציין את סיבת העיכוב  :העברה למסוף
המטענים להמשך בדיקה ושחרור.
 .3החבילה תועבר לנציג המכס באולם ע"י הנוסע בלויית מפקח הגנת הצומח.
 .4הנוסע יקבל מנציג המכס באולם הנוסעים תעודת "אחסון של טובין מעוכבים".
 .5המטען יועבר באמצעות המכס לממ"ן שם יאוחסן במחסן עיכובים.
 .6על הנוסע להגיע למסוף ממ"ן למחרת הנחיתה על מנת לבצע תהליך שחרור הכולל
בדיקת משרד החקלאות ושחרור ממכס על כל המשתמע מכך (מומלץ לוודא טלפונית
שהחבילה נמצאת בממ"ן).
 .7על הנוסע למלא אחר כל הדרישות המפורטות ברשיון היבוא ,במידה וקיימות ,לאחר
שחרור המטען.
מספרי טלפון לבירורים :
מחסן עיכובים ממ"ן03 - 9751227 , 03-9751223 :
משרד החקלאות ממ"ן03- 9711098 :
טופס בקשה לרישיון ליבוא חומר צמחי ( צמחים ומוצרי צמחים ).
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,השרות להסגר צמחים
הקריה החקלאית ת.ד 78 .בית-דגן 50250
IPermits@moag.gov.il
המחלקה ליבוא צמחים טל 03 – 9681551/87 .פקס03 –9681599 .

בקשה לרשיון ליבוא חומר צמחי (צמחים ומוצרי צמחים)
לפי תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי) ,התשס"ט2009-
ימולא במקור בלבד .את הבקשה יש להגיש  14ימי עבודה מראש!

שם היבואן (לועזית)
מיקוד

כתובת היבואן (לועזית)

מספר עוסק מורשה/ת.ז.
הארץ בה גדל החומר (לועזית)
שם וכתובת הספק (לועזית)

שם

השם

המשפחה

צורת הצמח

הצמח

הבוטני

הבוטנית

(שתילים ,יחורים ,בצלי
פרחים ,פירות וכד).

(עברית)

(לטינית)

(לטינית)

אמצעי הובלה

כמות

מס'
רישיון
קודם

מקום הכניסה לארץ

המקום בו יגודל החומר (חומר ריבוי בלבד)
שם מגיש הבקשה
טלפונים

תאריך
פקס.

דוא"ל

הצהרה

לא
כן
הצמח/הזרע מהונדס:
במידה וכן ,חובה לצרף לטופס בקשה זה היתר מ"הועדה הראשית לצמחים מהונדסים" (ורצ"מ) שבמשרדינו.
לתשומת לב היבואן :אין ברשיון שניתן לפי בקשה זו לפטור מחובת קבלת רשיון יבוא מאת הרשות המוסמכת
במשרד החקלאות ,באם נדרש לפי צו יבוא חופשי ,ואינו פוטר מכל רשיון/היתר/אישור אם נדרש על-פי כל דין.

לשימוש משרדי:
מספר הרשיון _________________ הבקשה אושרה/נדחתה ע"י ___________________ בתאריך
___________
הבקשה נדחתה מהסיבות הבאות

__________________________________________________________
 עבור כל מוצר בבקשה לרשיון יש לשלם אגרת טיפול. לפני הגשת הבקשה לרשיון יש לעיין בתקנות הגנת הצומח .2009http://www.moag.gov.il/PPIS/ImportTozeret/rishayonyavua/

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  15מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

טופס בקשה לרישיון ליבוא זרעים.

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,השרות להסגר צמחים
הקריה החקלאית ת.ד 78 .בית-דגן 50250
IPermits@moag.gov.il
המחלקה ליבוא צמחים טל 03 – 9681551/87 .פקס03 –9681599 .

בקשה לרשיון ליבוא זרעים

לפי תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי) ,התשס"ט2009-
ימולא במקור בלבד .את הבקשה יש להגיש  14ימי עבודה מראש!

שם היבואן (לועזית)
מיקוד

כתובת היבואן (לועזית)
מספר עוסק מורשה/ת.ז
הארץ בה גדל החומר (לועזית)
שם וכתובת הספק (לועזית)
.1

סוג
הזרעים
(עברית)

המשפחה הבוטנית
(לטינית)

השם הבוטני
(לטינית)

אמצעי הובלה

מקום הכניסה לארץ

המקום בו יגודל החומר

שם מגיש הבקשה

טלפון

פקס

כמות הזרעים

מס' רשיון קודם

תאריך

דואר אלקטרוני

הצהרה
לא
כן
הצמח/הזרע מהונדס:
• במידה וכן ,חובה לצרף לטופס בקשה זה היתר מ"הועדה הראשית לצמחים מהונדסים" (ורצ"מ) שבמשרדינו.
לתשומת לב היבואן :אין ברשיון שניתן לפי בקשה זו לפטור מחובת קבלת רשיון יבוא מאת הרשות המוסמכת
במשרד החקלאות ,באם נדרש לפי צו יבוא חופשי ,ואינו פוטר מכל רשיון/היתר/אישור אם נדרש על-פי כל דין.

לשימוש משרדי:
מספר רשיון_____________ הבקשה אושרה/נדחתה ע"י _________________ בתאריך _____________

 עבור כל מוצר בבקשה לרשיון יש לשלם אגרת טיפול. לפני הגשת הבקשה לרשיון יש לעיין בתקנות הגנת הצומח .2009http://www.moag.gov.il/PPIS/ImportTozeret/rishayonyavua/

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  16מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

טופס בקשה לרישיון יבוא חומר ביוטי.
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,השרות להסגר צמחים
הקריה החקלאית ת.ד 78 .בית-דגן 50250
IPermits@moag.gov.il
המחלקה ליבוא צמחים טל 03 – 9681551/87 .פקס03 –9681599 .

בקשה לרישיון ליבוא חומר

ביוטי ) (Invertebrate, Soil, Fungi, Bacteria Viruses

ימולא במקור בלבד .את הבקשה יש להגיש  14ימי עבודה מראש!


יש למלא טופס בקשה נפרד לכל ארץ מוצא ולכל יעוד.



כל הפרטים ימולאו באנגלית ושמות האורגניזמים הרלוונטיים בלטינית.



לאחר מילוי מפורט של הבקשה יש להגישה לתחום הסגר צמחים בשרותים להגנת הצומח ולביקורת.
.

תיאור החומר
האם החומר מהונדס?

לא

כן

צורת הבאת החומר (פונדקאי ,מצע גידול ,טיפולים לפני משלוח ,כמות מבוקשת וכד') _____________________
__________________________________________________________________________________
יעוד החומר (מעבדה ,משתלה ,שדה) ________________________________________________________
ארץ המוצא _________________________________________________________________________
המוסד או החוקר השולח בחו"ל ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

האם יובא החומר בעבר?
אופן הגעת החומר לארץ:

כן
דאר חבילות

לא

מספר המשלוחים המבוקש ________
חברת דיוור ישיר

נמל ימי/אווירי

מקום גידולו בארץ ____________________________________________________________________
מגיש הבקשה (שם המוסד והחוקר) _________________________________________________________
הכתובת ____________________________________________________________________________

דאר אלקטרוני ________________________________ טלפון ________________ פקס
________________

תאריך
 עבור כל מוצר בבקשה לרשיון יש לשלם אגרה. לפני הגשת הבקשה לרשיון יש לעיין בתקנות הגנת הצומח .2009http://www.moag.gov.il/PPIS/ImportTozeret/rishayonyavua/

חתימה

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  17מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

טופס בקשה ליבוא חול

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת
הקריה החקלאית ת.ד ,78 .בית דגן  50250טל 9681587-03 .פקס9681599-03.
המחלקה ליבוא – תחום הסגר

בקשה לרשיון ליבוא חול לתעשייה
שם היבואן:
כתובת היבואן:
ת.ז/.עוסק מורשה:
מקור החומר:
שם הספק:
כמות מבוקשת:
אופן הגעת החומר לארץ:
מקום כניסת החומר לארץ:
מקום איחסון החומר בארץ:
תאור המוצר:
מקור החול ,עומק הכרייה והטיפולים שהמוצר עבר לאחר כרייתו:
מטרת היבוא (מהו השימוש בחול):
האם המוצר יעבור טיפול כלשהו בארץ:
שם מגיש הבקשה____________

חתימה_____________

תאריך_____________
טלפונים_________ פקס___________ דוא"ל______________________

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  18מתוך  24עמודים

טופס בקשה ליבוא טוף

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת
הקריה החקלאית ת.ד ,78 .בית דגן  50250טל 03-9681551/87 .פקס03-9681599.
המחלקה ליבוא – תחום הסגר

IPermits@moag.gov.il

בקשה לרישיון ליבוא טוף למצע גידול
שם היבואן (לועזית):
כתובת היבואן (לועזית):
ת.ז/.עוסק מורשה:
מקור החומר (לועזית):
שם הספק (לועזית):
כמות מבוקשת:
אופן הגעת החומר לארץ:
מקום כניסת החומר לארץ:
מקום איחסון החומר בארץ:
תאור המוצר:

שם מגיש הבקשה____________

חתימה_____________

תאריך_____________
טלפונים_________ פקס___________

דוא"ל______________________

עדכון01/01/2019 :

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  19מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

טופס בקשה לביצוע הליך  PRAמקוצר.
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,בית-דגן ,הקריה החקלאית ,ת"ד ,78 :בית-דגן50250 ,
האגף להסגר צמחים ,תחום הערכת סיכונים
טלפון ,03-9681586 :פקסwww.moag.gov.il/PPIS ,03-6981571 :
מספר בקשה
לשימוש משרדי

טופס בקשה לפתיחת תיק לביצוע תהליך
"הערכת סיכון נגעים" ( PRAמקוצר) בייבוא
שם היבואן  /מגיש הבקשה:
שם חברה:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
הריני מבקש לבצע תהליך הערכת סיכונים למוצר הבא:
צורת מוצר
שם מוצר (בוטני)

מדינת המקור

אזור (אחד בלבד)

הערה :יש למלא טופס נפרד לכל מוצר ומדינה ,תוך ציון שם האזור במדינה המבוקשת.
הצהרה:
אני החתום מטה ,מצהיר כי הובהרו לי הדברים הבאים:
תהליך ה PRA -עשוי להימשך זמן ממושך ויתכן שבסופו בקשת היבוא תדחה או
תוגבל לכמות ו/או לעונה מסוימת.
מסיבות פיטוסניטריות ,לא ניתן לייבא מוצר זה לישראל אלא אם יתבצע תהליך
.PRA
אי-לכך ,הריני לבקשכם בזה לבצע את התהליך הנ"ל.
עלות פתיחת תיק  PRAמקוצר -יבוא עומד על .₪ 550
בקשה לתשלום תשלח בטרם הכנסת תיק לעבודה.
תשלום שיבוצע טרם קבלת אישור לפתיחת תיק -לא יוחזר.
תהליך ה PRA -יתקיים רק לאחר תשלום והצגת האסמכתא.
שם מגיש הבקשה

תאריך

חתימה

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  20מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

טופס בקשה לביצוע הליך  PRAארוך.
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,בית-דגן ,הקריה החקלאית ,ת"ד ,78 :בית-דגן50250 ,
האגף להסגר צמחים ,תחום הערכת סיכונים
טלפון ,03-9681586 :פקסwww.moag.gov.il/PPIS ,03-6981571 :
מספר בקשה
לשימוש משרדי

טופס בקשה לפתיחת תיק לביצוע תהליך
"הערכת סיכון נגעים" ( )PRAבייבוא
שם היבואן  /מגיש הבקשה:
שם חברה:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
הריני מבקש לבצע תהליך הערכת סיכונים למוצר הבא:
צורת מוצר
שם מוצר (בוטני)

מדינת המקור

אזור (אחד בלבד)

הערה :יש למלא טופס נפרד לכל מוצר ומדינה ,תוך ציון שם האזור במדינה המבוקשת.
הצהרה:
אני החתום מטה ,מצהיר כי הובהרו לי הדברים הבאים:
 תהליך ה PRA -בייבוא ,מצריך היענות ממדינת המקור ובהתייעצויות עם מומחים
בישראל .לכן ,תהליך זה ,עשוי להימשך זמן רב ואף יתכן שבסופו ,בקשת הייבוא תדחה או
תוגבל לכמות ו/או לעונה מסויימת.
 מסיבות פיטוסניטריות ,לא ניתן לייבא מוצר זה לישראל אלא אם יתבצע תהליך .PRA
אי-לכך ,הריני לבקשכם בזה לבצע את התהליך הנ"ל.
 עלות פתיחת תיק  - PRAיבוא עומד על .₪ 1100
 בקשה לתשלום תשלח בטרם הכנסת תיק לעבודה.
 תשלום שיבוצע טרם קבלת אישור לפתיחת תיק -לא יוחזר.
 תהליך ה PRA -יתקיים רק לאחר תשלום והצגת האסמכתא.
שם מגיש הבקשה

תאריך

חתימה

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  21מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

שאלון ליבואן בפתיחת תיק לתהליך "הערכת סיכון נגעים" ()PRA
מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,בית-דגן ,הקריה החקלאית ,ת"ד ,78 :בית-דגן50250 ,
האגף להסגר צמחים ,תחום הערכת סיכונים
טלפון ,03-9681586 :פקסwww.moag.gov.il/PPIS ,03-6981571 :
מספר שאלון
לשימוש משרדי

שאלון ליבואן בפתיחת תיק לתהליך "הערכת סיכון נגעים" ()PRA
לאחר הגשת בקשה לביצוע תהליך ה PRA -ביבוא ,היא מובאת בפני ועדה פנימית בשירותים להגנת
הצומח ולביקורת שבה בוחנים חברי הועדה את כלל הבקשות לצורך קביעת סדר עדיפות של הטיפול
בתיקים .יש למלא טופס נפרד לכל מוצר ומדינה.
לידיעתך ,המידע הינו לשימוש פנימי בלבד והפרטים שבו יישארו חסויים.
בכדי שיובאו כלל הנתונים בפני הועדה ,הנך מתבקש/ת לענות במלואן על כלל השאלות הבאות:
 .1נתונים כללים.
שם היבואן  /מגיש הבקשה:
שם חברה:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
 .2נתוני המוצר
שם מוצר (בוטני)

צורת מוצר

מדינת המקור

אזור (אחד בלבד)

 .3שאלות כלליות
 .3.1האם נעשתה התקשרות עם ספק בחו"ל?
במידה וכן ,אנא ציין את פרטי הלקוח.
 .3.2מהי מטרת היבוא?
בחומר ריבוי יש לבחור :למחקר ,הכנסת זן חדש ,גרעין
ריבוי ,יבוא מסחרי ,אחר (פרט).
 .3.3ציין את הערכת כמות הייבוא המתוכננת במהלך
עונת היבוא.
 .3.4ציין את תקופת הייבוא.
 .3.5האם נעשתה הערכה כלכלית לכדאיות הייבוא?
כגון ,מכסים ,מכסות והיקפי שוק .במידה וכן ,אנא
צרף נתונים לשאלון זה.
 .3.6במידה והגשת מספר בקשות לפתיחת תיק ,PRA
אנא דרג את בקשותיך לפי סדר עדיפות.
 .3.7האם קיים פוטנציאל ליבואנים נוספים לייבא מוצר
זה ממדינת המקור הנוכחית?
 .3.8אנא ציין מידע נוסף שלדעתך רלוונטי לשיקולי
הועדה.
ולראייה על החתום:
שם מגיש/ה הבקשה

תאריך

חתימה

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  22מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

טופס בקשה לשחרור משלוח ,נמל אשדוד

תעודת ביקורת צמחים מס':
___________________/
___________________

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  23מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

היתר לבדיקת משלוח מחוץ לנמל (אשדוד /חיפה/נתב"ג)

בתוקף סמכותי לפי תקנה ( 7ג) ו ( -ד) לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים
ואמצעי לוואי) ,התשס"ט  2009 -הנני מתיר ל:
שם החברה/יבואן ____________________________ :
פרטי המשלוח :מוצר_________________________ כמות __________________
===============הפרטים ימולאו במלואם על ידי היבואן==================
מס' ע"מ/ח"פ_____________________ :
שם מלא של ממלא הטופס  ___________________ :מס' ת"ז____________________ :
כתובת________________________________________________________ :
טל___ / ______________ :

נייד___ / _____________ :

פקס___ / ___________ :

סוכנות המכס ______________ :שם __________ :טל ___________ :פקס________ :
מקום מבוקש לבדיקת המשלוח/אחסון המשלוח (כתובת מלאה):
____________________________________________________________________
שם המחסנאי ______________________ :טל _______________ :פקס:
_______________

להעביר את המשלוח למקום הבדיקה בתנאים הבאים:
 .1המשלוח יועבר באריזתו המקורית
 .2לא ייעשה בו כל שימוש אלא על פי הוראות בכתב של המפקח
המפורטות
בסעיף  3שלהלן.
הצהרת היבואן :אני הח"מ מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש במשלוח הנ"ל ,לרבות פתיחת
האריזות המקוריות ולא להעבירו ממקום האחסון שצוין בכתב היתר זה עד לקבלת האישור לכך.
ידוע לי כי כל עוד לא אקבל את האישור לשימוש/שיווק הרשום מטה ,חתום ע"י מפקח ,רשאים
מפקחים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת להחליט על השמדה ,החזרה לחו"ל ,או ביצוע
טיפולי הסגר שונים למשלוח .אני מודע לכך שאם אפר תנאי היתר זה ,ינקטו צעדים נגדי ,לרבות
אי מתן היתרים לבדיקת משלוחים עתידיים מחוץ לנמל.
שם מלא של היבואן (שם החותם)_______________ :
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 .3חתימה _______________ :חותמת חברה__________________ :
תאריך____________ :

…1/.

נוהל יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
גרסה01 :
נוהל מס'02.03-01 :
עמוד מס'  24מתוך  24עמודים

עדכון01/01/2019 :

 .3הוראות מפקח לאחר בדיקה

בתוקף סמכותי לפי תקנה  8לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי
לוואי) ,התשס"ט  2009 -הנני מורה ליבואן _________________________________:
לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה:
 להשמידו
 לחטאו

תעודת ביקורת צמחים מס':
___________________/
___________________

 לבדוק במעבדה רשמית
 להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה
 אחר____________________ :
 תוך פרק זמן של ____ יום ממועד שליחת הודעה זו,
תאריך___________.
 בדרך הבאה:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
=============== החלטת מפקח ==================

 מאשר את השימוש  /שיווק במשלוח.
 אוסר את השימוש  /שיווק במשלוח כולו.
 מאשר את השימוש  /שיווק בחלק מהמשלוח.
פרטי החלק המשוחרר:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
פרטי החלק האסור לשימוש:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

שם המפקח ____________ :חתימה וחותמת ______________ :תאריך_____________:

