הצגת תקנות
"חוק המספוא החדש"

האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים
השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
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הרקע:


החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד ,2014-אושר

בכנסת ישראל בפברואר  2014ופורסם ברשומות במרץ .2014


התקנות החדשות צפויות להיכנס לתוקף במהלך שנת 2016



עם כניסתן לתוקף יבוטל צו המספוא.

שינויים מהותיים בפיקוח:


הגברת הטלת האחריות על בעלי היתר



מעבר מפיקוח על המוצר הסופי לפיקוח על תהליך הייצור



דגש על בטיחות מזון ולא רק על איכות המזון



פיקוח ודיגום מבוססים על סקר סיכונים



פיקוח על כל השרשרת המזון מהיצרן ועד לרמת המשק

עקרונות החוק:


חובה לקבל היתר כתנאי לייצור ולשיווק מזון



חובה לייצר מזון מחומרי גלם ותוספים מסומנים בסימון מאושר



איסור לייצר מזון מחומרי גלם האסורים לשימוש



איסור לכלול במזון מזהמים בשיעור העולה על ה MRL-המותר

המטרה!!!


פיקוח על כל צורות הגשת המזון לבעלי חיים



הבטחת בריאות ובטיחות המזון



הבטחת בריאות ורווחת בעלי החיים



הבטחת בריאות ובטיחות המזון המיוצר על ידי בעלי החיים

6

אז מה עושים??

התאמת הדרישות לסוג המשווק
סוג משווק*

תקנות היתרים

תקנות בטיחות

משווקי חומרי גלם
מזון לחיות מחמד/משק
תוספים
פרמיקסים תחליפי חלב

תקנה 7

פרק בי
פרק ג' תקנה -16עמידה
בתנאי אחסון
פרק ז'

חומרי לוואי

תקנה 7+8

מובילים

7+9

 +תקנות הסימון

פרק ב'
פרק ז'
+תקנות הסימון

*משווק שהינו יבואן יחולו עליו גם תקנות היבוא

פרק ח'

דרישות מיבואן
תעודות נדרשות

גורם המוסמך

תוקף התעודה

תנאים לקבלת היתר

היתר

האגף לפיקוח על
מזון לבעלי חיים

 5שנים

עמידה בתקנות ההיתרים
ותקנות הבטיחות

תעודת יבוא מזון

האגף לפיקוח על
מזון לבעלי חיים

יקבע בהתאם
להערכת סיכונים

עמידה בדרישות האגף
לפיקוח על מזון לבע"ח
בהתאם לסוג הטובין
המיובא

אישור יבוא

יחידת שו"ט בנמל
או יחידת הגנת
הצומח -במעמד
שחרור הטובין
בנמל היבוא

חד פעמי

עמידה בחוקי יבוא של
שו"ט או הגה"צ+
עמידה בדרישות האגף
להמצאת מסמכים
לשחרור בהתאם לסוג
הטובין

קטגוריות
מזון
גרעינים
עיקריים:
חיטה ,תירס,
סורגום,
שעורה,
שיפון,
שיבולת
שועל,
חיטפון
ותורמוס
גרעינים
אחרים

מסמכים שיש להגיש לבדיקה לשחרור מזון
מיובא

מסמכים שיבואן נדרש לצרף לבקשה
לתעודת יבוא מזון
.1

תעודת יבוא

.2

תעודת מקור.

.3

תעודות בדיקה למשלוח עבור שאריות חומרי
הדברה ,רעלני פטריות ומתכות כבדות

.4

עבור גרעינים ממזרח אירופה – תעודת בדיקה
לקרינה רדיואקטיבית

.1

תעודת יבוא

.2

תעודת מקור

.3

תעודת בדיקה למשלוח עבור אפלאטוקסין

צמחים,
.1עבור מזון צמחי מעובד -תעודת הסמכה .1
מוצרי צמחים למפעל המייצר את המזון לתקן  ISOאו
.2
ומוצרי לוואי הסמכה מקבילה כמו GMP
 .2עבור צמחים טריים -היתר יבוא לפי תקנות
מן הצומח
הגנת הצומח.
 .3עבור אצות חיוניות -אישור מאת אגף הדיג
של משרד החקלאות

תעודת יבוא
תעודות בדיקה עבור שאריות חומרי הדברה ,רעלני
פטריות ומתכות כבדות
תואם

לרמות

המרביות

החומרים המזיקים

המעידות
הקבועות

שהמשלוח
בתקנות

קטגוריות
מזון
שמנים
צמחיים שמן
ושומן מן
הצומח

תחליפי חלב

מסמכים שיש להגיש לבדיקה
לשחרור מזון מיובא

מסמכים שיבואן נדרש לצרף לבקשה לתעודת יבוא
מזון
 .1תעודת הסמכה למפעל המייצר את המזון לתקן .1 ISO
 ISO 22000,9001/2000או הסמכה מקבילה (כמו
 HACCP ,GMPאו אחרת) המקובלת בארץ היצור ,אם
קיים.
 .2תעודת בדיקה למשלוח עבור מתכות כבדות,
דיאוקסינים ,גוסיפול ותרכובות אנאורגניות-ניקל וכרום

תעודת יבוא

.1

תעודת יבוא

.1
.2

רישיון יבוא לפי תקנות מחלות בעלי חיים-יבוא יצוא
תיק מוצר הכולל את המידע הבא:
 .1שיטת הייצור של תחליף החלב
 .2תכונות פיזיקאליות וכימיות של תחליף החלב:
 2.1יציבות לאור ,טמפרטורה ,לחות ,חמצן.
 2.2יציבות בתהליך היצור.
 2.3יציבות באחסון.
 .3מבחנים המוכיחים את בטיחות השימוש
בתחליף החלב ,יוכיחו כדלקמן:
 3.1בטיחות השימוש בתחליף החלב בבעלי חיים.
 3.2הסכנות העלולות להשפיע על הצרכן כתוצאה
מהזנת בעלי חיים בתחליף חלב
 .4רשימת הארצות בהם תחליף החלב אושר
לשימוש והערכה כמותית.

מסמכים שיש להגיש לבדיקה
לשחרור מזון מיובא

מסמכים שיבואן נדרש לצרף לבקשה לתעודת
יבוא מזון

קטגוריות מזון

מוצרים ומוצרי
לוואי מן החי

.1

רישיון יבוא לפי תקנות מחלות בעלי חיים-יבוא
יצוא

.1

תעודת יבוא

פרוביוטיקה
(מיקרואורגניזמים
ושמרים)

.1

רישיון יבוא לפי תקנות מחלות בעלי חיים-יבוא
יצוא

.1

תעודת יבוא

פוספסטים
תנאי מקדים -תוסף חייב להיות רשום במרשם .1
ותוספי מזון לחיות
התוספים המותרים.
.2
 .1תעודת הסמכה למפעל המייצר את המזון לתקן
משק
ISOאו הסמכה מקבילה כמו  GMPהמקובלת
בארץ היצור.
 .2תעודת סחר חופשי של התוסף ,מרשות מוסמכת
או תעודה המעידה על פיקוח ממשלתי על המוצר
בארץ הייצור .
 .3מפרט רכיבי התוסף ותכולתם.
 .4תעודת אנליזה לחומר הפעיל בתוסף.
 .5עבור תוספים מינרלים  -תעודת בדיקה של מתכות
כבדות ודיאוקסינים
 .6עבור תוספים המכילים פרוביוטיקה או רכיבים מן
החי -תעודת בדיקה למזהמים מיקרוביולוגים

תעודת יבוא
עבור תוספים המכילים רכיבים מן
החי או פרוביוטיקה -רישיון יבוא
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא
יצוא).

לסיכום:
השינוי בשיטת הפיקוח והאכיפה
נועד להבטיח את בריאותם של בעלי חיים ואת בטיחותם ובריאותם של
מוצרי המזון המיוצרים מבעלי חיים או מתוצרתם

מתוך הכרה שייצור ושיווק של מזון לבעלי חיים ,היא חוליה מרכזית
בהבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור מזון מן החי

תמיד יש לזכור....
1
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בעלי תפקידים באגף המזון לשירותכם:
מיל
pninao@moag.gov.il

שם
פנינה אורן שנידור

תפקיד
מנהלת האגף

ד“ר חן חיון

רישום ורישוי מזון ותוספים
לבע"ח

chenh@moag.gov.il

ד“ר יואב יקיר

פיקוח על מזון לבע"ח,
מרחב דרום

yoavy@moag.gov.il

ד"ר אלי ויטמן

פיקוח על מזון לבע"ח,
מרחב צפון

eliw@moag.gov.il

ד"ר עינת בלך
מ"מ ד"ר טל שפיצן

הערכת סיכונים ורישום מזון
חדש

tals@moag.gov.il

מעין כחלון

סטודנטית

mispo@moag.gov.il

שמירה על בריאות בעלי החיים ועל
רווחתם היא מטרה משותפת לכולנו!

עלינו להקפיד על מילוי הוראות החוק
והנהלים!
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בהצלחה לכולנו......

מסמכים שיש להגיש לבדיקה
לשחרור מזון מיובא

מסמכים שיבואן נדרש לצרף לבקשה לתעודת יבוא מזון
קטגורי
ות מזון
מזונות  .1מזון המכיל רכיבים מן החי  -רישיון יבוא לפי תקנות מחלות
מלאים בעלי חיים (ייבוא יצוא)
 .2מזון שאינו מכיל רכיבים מן החי -יש לצרף:
,
 .1תעודת הסמכה למפעל המייצר את המזון לתקן ISO
משלי
 2000או הסמכה מקבילה המקובלת בארץ היצור.
מים
 .2תעודת סחר חופשי של התוסף ,מרשות מוסמכת או
ותוספי
תעודה המעידה על פיקוח ממשלתי על המוצר בארץ
תזונה
הייצור
לחיות
מחמד; בנוסף ,יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .3מפרט רכיבי המזון ותכולתם.
 .4דוגמת תווית סימון מקורית למזון ,באנגלית או מתורגמת
לאנגלית ע"י נוטריון ותווית סימון בעברית למזון על פי התנאים
הקבועים בתקנות הסימון.
 .1תעודת הסמכה למפעל המייצר את המזון לתקן ISOאו
מזונות
הסמכה מקבילה כמו HACCPהמקובלת בארץ היצור.
מלאים
 .2תעודת סחר חופשי של התוסף ,מרשות מוסמכת או
,
תעודה המעידה על פיקוח ממשלתי על המוצר בארץ
משלי
הייצור.
מים
 .3דוגמת תווית סימון מקורית למזון ,באנגלית או
וקדם
מתורגמת לאנגלית ע"י נוטריון ותווית סימון בעברית
תערובו
למזון על פי התנאים הקבועים בתקנות הסימון.
ת
 .4מזון המכיל רכיבים מן החי  -רישיון יבוא לפי תקנות
לחיות
מחלות בעלי חיים (ייבוא יצוא)
משק

.1

תעודת יבוא

.2

עבור מזונות המכילים רכיבים מן

החי או פרוביוטיקה -רישיון יבוא
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא
יצוא).

.1
.2

.3

תעודת יבוא
עבור מזון המכיל רכיבים מן החי או
פרוביוטיקה -רישיון יבוא לפי
תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא
יצוא).
תעודות בדיקה למשלוח עבור
שאריות חומרי הדברה ,רעלני
פטריות ומתכות כבדות

