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 ייצוא ושיווק מזון מעובד מרצועת עזההנדון: 

 ,12.8.19מיום ו 28.5.19פניותייך מיום  סימוכין:
 
 

פשר יצוא ושיווק של מזון ההסדרים  בהם ניתן יהיה לא פירוטלהלן  בהמשך לפנייתך שבסימוכין, 

 , והתנאים לקיומם:מעובד מרצועת עזה

 

  מעובד מעזה לחו"ליצוא מזון  .א

 

מפעלים , המתפ"ש( –)להלן פעולות בשטחים התאם למבין משרד הבריאות לפי סיכום 

 , יהיו רשאים לייצא לחו"ל בתנאים הבאים:של מזון מעובד בעזה

הם חתומים  עזה לישראל לוודא כימשלוחי מזון יבדקו בעת מעברם בכרם שלום מ

בעת מעברם מישראל לחו"ל לסגירת מעגל ומניעת זליגתם  בפלומבה, ויבדקו שנית

 לתחומי מדינת ישראל.

טרם הוסדרו המשאבים לביצוע הבדיקות במעברים בין משרדי הממשלה השונים 

  )מתפ"ש, חקלאות ובריאות(.

 

 

 יצוא מזון מעובד מעזה להולנד  .ב

 

ביוזמת המתפ"ש  ,למעלה משנההדרישות המפורטות בסעיף א' לעיל, מזה מבלי לגרוע מ

ניתן  הסדר לפיו נבחנת החלת ובתיאום עם משרד הבריאות נציגות ממשלת הולנדיחד עם 

 .יהיה לאשר יצוא של מזון מעובד מעזה להולנד
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מתן לאחר , ויהיה ניתן ליישום רק התנאים הבאיםכל  קיומם של מבוסס עלההסדר 

 ר הרשות המוסמכת בהולנד:אישו

 המזון.ההסדר יחול על יצוא מזון רגיל כהגדרתו בחוק  .1

 . ISO 22000בהתאם לתקן מערכת בקרת איכות   םהמיישמפעל המזון מיוצר ב .2

       הסמכה מאחד הגופים הרשומים   מפוקח באופן שוטף על ידי גוף התעדה בעל המפעל  .3

 .International Accreditation Forum (IAF) -חברים בכ 

  (, 1)ראו נספח  20.8.2019שהועברה על ידי נציגות ממשלת הולנד מיום  לפי הרשימה   .4

 מפעלים שמהם ניתן לאשר יצוא מזון מעזה בהסדר במפורט בסעיף זה. 8-כיום ישנם כ

, יהיה רשאי 1,  ורשום  בנספח 3עד  1יצרן מזון שעומד בתנאים שפורטו  בסעיפים  .5

 יצוא להולנד.ה טלהשתתף בפיילו

 המוצרים תבדוק את עמידת הרשות המוסמכת בהולנד  עם הגעת משלוחי המזון להולנד,  .6

  שבמשלוח בחקיקת המזון האירופית.

אישור רשמי הולנד, יועבר לגביהם בע"י הרשות המוסמכת מוצרים שיאושרו לשיווק  .7

 .וצרמכלול הבדיקות שבוצעו למ ,מהרשות המוסמכת בהולנד וכן יצורפו לאישור

 האישור שיינתן ע"י הרשות המוסמכת בהולנד יהיה פרטני למוצר ולמפעל. .8

 

לעיל וטרם  6טרם הועבר למשרד הבריאות מידע באשר לבדיקות שבוצעו בהתאם לסעיף 

 לעיל.  7נתקבל אישור של ההולנדים לפי סעיף 

 

  

 שיווק מזון מעובד מעזה לשטחי המועצה הפלסטינית .ג

 

 ,ד עם נציגות ממשלת הולנד ובתיאום עם משרד הבריאותיח ,המתפ"שיוזמת כחלק מ

מזון מעובד המיוצר בעזה לשטחי המועצה הפלסטינית, ווק ילש נבחנת החלת הסדר

כמפורט בסעיף ב' ליצוא לאירופה בפיקוח נציגי ממשלת הולנד ובלבד שהמזון אושר 

 :שהגדיר משרד הבריאות הבאים הנוספים ובתנאיםלעיל, 

לדווח למשרד הבריאות על כל  בתתחיי ל המועצה הפלסטיניתשהרשות המוסמכת  .1

 .(recall) וקיוששבגינה יידרש לבצע החזרה מ אירוע של חריגה
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החזרה יזומה של שירות המזון הארצי, במשרד  יעשו בהתאם לנוהלכאמור,  דיווחים .2

 הבריאות.

על יישום  , לפחות אחת לשנה,פיקוח שוטף תוודא שמתקיים הולנדממשלת נציגות  .3

חקיקה ב עמידת המוצרים המעובד בעזה, לרבות פעלי המזוןמערכת איכות במ

  האירופית.

 

גורמי המקצוע במשרד הבריאות הבהירו לנציגי המתפ"ש ולנציגי ממשלת הולנד כי יש 

לרבות הרשות  לעגן את התנאים האמורים בהסדר מחייב בין כלל הגורמים הרלוונטיים

 . המוסמכת של איו"ש

 

 

 לישראלומשטחי המועצה הפלסטינית הבאת מזון מעובד מעזה  .ד

 

חוק המזון( בסימן ד' לפרק ה' לחוק –)להלן  2015 –חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו 

שעניינו חובות משווק מן האזור קבע את ההסדרים לצורך העברת מזון משטחי המועצה 

 הפלסטינית ועזה לישראל.

ק המזון קובע כי על משווק מהאזור ועל הבאת מזון מהאזור לישראל יחולו )א( לחו140סעיף 

ה' )הסדרת מכירת -הוראות פרקים ב' )הבטחת תקינות המזון ואיכותו(, ד' )הסדרת ייבוא מזון( ו

 מזון( לחוק והתקנות לפיהם בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסימן האמור.

לחוק, כי לא ניתן להביא מזון מהאזור לישראל אלא  142, בסעיף בסימן ד' האמור, נקבע בין היתר

ע"י משווק רשום מהאזור, שקבל את המזון מאדם בעל היתר תקף להוצאת המזון מאת הרשות 

 המוסמכת באזור.
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לסיכום, ניתן יהיה ליתן מענה הכולל לוח זמנים ומועד הצפוי לסיום ההסדרים האמורים לעיל רק 

 לביצוע הבדיקות במעברים בשיתוף עם משרדי הממשלה השונים  המשאביםהסדרת לאחר 

 לרבות הבדיקות שנקבעו במתווה בתיאום עם נציגי ממשלת הולנד.

ככלל, שירות המזון, נענה לכל יוזמה ופועל במסגרת המשאבים שעומדים לרשותו לקידום הנושא 

גורמים המעורבים ואין די  ואולם ההסדרה האמורה מחייבת את הגיוס וההירתמות של כלל ה

 בפעולות מצדנו לקידום הנושא.

 

 
 בברכה,                                          

                                   
 רדון אינג' אלי גו                                                                                                        

 מנהל שירות המזון הארצי                                                                                                

 

             העתק:

 פרקליטות המדינה–מחלקת הבגצ"ים 
 מנכ"ל משרד הבריאות -מ. בר סימן טוב
 המשנה למנכ"ל -פרופ' א. גרוטו

 יועץ משפטי -עו"ד אורי שוורץ
 ראש שירותי בריאות הציבור -פרופ' ס. סדצקי

 סגנית מנהל שירות המזון הארצי –גב' פ. אורן 
 מנהל היח' הווטרינרית –ד"ר י. ינון 

 סגנית בכירה ליועץ המשפטי –עו"ד ש. גוטמן 
 ממונה –עו"ד מ. אוסטפלד 

 
 
 

 


