י' בתמוז ,התש"פ
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284274120
אל:
ציבור לקוחות שירות המזון הארצי

הנדון :הבהרות לעניין הארכת תוקף אישורים רגולטורים ביבוא מזון
 .1חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) ,התש"ף-
 ,2020אושר ופורסם ברשומות ביום 30.6.2020
לנוסח המלא ברשומות ראוhttps://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_575058.pdf -
 .2המשמעות של החוק ,שיבואנים שתוקפם של תעודת רישום יבואן או אישור מוקדם ליבוא
(להלן -אישורים רגולטורים) ,הוא לפי אחת מהקטגוריות להלן ,יוארכו אוטומטית ,בהתאם,
אלא אם כן הותלו או בוטלו פרטנית ,או שחדל ,פרטנית ,להתקיים תנאי המפקיע את תוקפם,
או שניתנה החלטה פרטנית של סירוב לחדשם:
 2.1תאריך הפקיעה הרשום הוא בין  1.4.20עד  -30.6.20אישורים רגולטורים יוארכו בשלושה
חודשים ממועד הפקיעה ,כלומר לכל המאוחר עד .30.9.20
 2.2תאריך הפקיעה הרשום הוא בין  1.7.20עד  – 31.8.20אישורים רגולטורים יוארכו בעשרה
שבועות ממועד הפקיעה הרשום כלומר לכל המאוחר עד .9.11.20
 .3לאור האמור ,בתקופת ההארכה כמפורט בסעיף  2יבואנים ,יוכלו להמשיך ולפעול בהתאם
לאמור:
 3.1תעודת רישום יבואן – להגיש בקשות לקבלת אישורי הצהרה למזון רגיל לפי סעיף 74
לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו( ,2015-להלן  -חוק המזון) או להגיש
בקשות לקבלת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש לפי סעיף  63לחוק המזון.
 3.2אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש – להגיש בקשות לקבלת תעודות שחרור לפי סעיף 83
לחוק המזון לשחרור משלוחי המזון מתחנות ההסגר.
 .4יודגש כי בהתאם לאמור בסעיף (2ה) לחוק ,גם בתקופת ההארכה יבואנים נדרשים להמשיך
ולהגיש לשירות המזון הארצי בקשות לחידוש ו/או הארכת תוקפם של אישורים רגולטורים
בהתאם להוראות חוק המזון ,הוראות נוהל יבוא מזון רגיש :הנפקת אישור מוקדם ליבוא
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מזון רגיש ושחרורו  05-001 -בגין אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש ,והוראות נוהל יבוא מזון
רגיל :רישום מוקדם ושחרור מהנמל  05-007 -בגין תעודת רישום יבואן ,לפי העניין.

בברכה,

אינג' אלי גורדון
מנהל שירות המזון הארצי

העתק:
פרופ' א .גרוטו ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' ס .סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
גב' פ .אורן – סגנית מנהל שירות המזון הארצי
ד"ר י .ינון – מנהל היחידה הווטרינרית
גב' מ .סינר -מנהלת המחלקה ליבוא
ש .חן -מתאם פיקוח ארצי
ח .עוז -לשכת המסחר
גב' י .חובב  -לשכת המסחר
גב' ג .שגיא  -התאחדות התעשיינים
מהנדסים מחוזיים
מנהלי תחנות הסגר
עובדי שירות המזון הארצי
קול הבריאות
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