
 
 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 

 היתר עסקה למוצרים
 לייבוא וסחר במספוא

  F864/  2019 מס'
 

וחוק הפיקוח  1971 –לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( תשל"א  3סעיף  לפי לסמכותי בהתאם
 יני מעניק בזה היתר לייבוא וסחר במספוא כמפורט להלן:הר .2014 -על מזון לבעלי חיים תשע"ג 

 

 שם מקבל ההיתר:

 (2413איי.ד.אמ מרכזי תעשיות בעמ )
 יבואן ומשווק 

 5020000בית דגן  34ת.ד.  שכתובתו: 511796641 מס' ח"פ/ת"ז
 לייבוא וסחר במספוא מהסוגים הבאים:

 

 ארץ המקור סוג המוצר מיועד לבע"ח שם המוצר
 

 
   03 - 9681651טל'    50250דגן  בית   12ת. ד. 

 mispo@moag.gov.ilדוא"ל 
 2מתוך  1עמוד 

בעלי כנף, חיות  גלוטן פיד
מחמד, חיות 

 משק

אוקראינה, ארצות הברית,  מוצרים מעובדים מוצרים מן הצומח
 בולגריה, טורקיה

חיות מחמד,  כוספת סויה
 חיות משק

ארצות הברית, ברזיל, ארגנטינה,  מוצרים מעובדים מוצרים מן הצומח
 פרגוואי

אוקראינה, ארצות הברית,  מוצרים מעובדים מוצרים מן הצומח  כוספת חמניות
בולגריה, טורקיה, רומניה, רוסיה, 

 קזחסטן
אוקראינה, בולגריה, גרמניה,  מוצרים מעובדים מוצרים מן הצומח בעלי כנף, בקר כוספת לפתית

טורקיה, צרפת, רומניה, רוסיה, 
 קזחסטן

חיות מחמד,  תירס
 חיות משק

גרעיני מספוא  גרעינים
 עיקריים

אוקראינה, ארגנטינה, ארצות 
הברית, בולגריה, ברזיל, הונגריה, 
טורקיה, מולדובה, פרגוואי, קנדה, 

 רומניה, רוסיה, סרביה
חיות מחמד,  חיטה

 חיות משק
גרעיני מספוא  גרעינים

 עיקריים
אוקראינה, ארצות הברית, 

ברזיל, גרמניה, הונגריה, בולגריה, 
טורקיה, מולדובה, צרפת, רומניה, 

 רוסיה, קזחסטן
חיות מחמד,  שעורה

 חיות משק
גרעיני מספוא  גרעינים

 עיקריים
אוקראינה, בולגריה, גרמניה, 
הונגריה, טורקיה, מולדובה, 

סלובקיה, צרפת, רומניה, רוסיה, 
 קזחסטן

DDG  ארצות הברית, הונגריה, טורקיה מוצרים מעובדים מוצרים מן הצומח 

Corn Screening  ,חיות מחמד
 חיות משק

גרעיני מספוא  גרעינים
 עיקריים

 ארצות הברית, טורקיה

 

 תנאי ההיתר:
 .2014-וחוק הפקוח על מזון לבע"ח תשע"ד 1971-קיום צו הפקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( תשל"א .1
קיום תנאים נאותים לייצור, עיבוד, אחסון, אריזה, הובלה ומכירה של מספוא, שקיומם היה תנאי למתן ההיתר, ואשר  .2

 http://www.moag.gov.il/vet/Pages/default.aspxמפורטים במפרט שפורסם באתר השירותים הווטרינריים בכתובת: 
רטים לסוגו ברשימה שפורסמה באתר השירותים הווטרינריים המספוא לא יכיל חומר זר בשיעור שמעל לשיעורים המפו .3

 http://www.moag.gov.il/vet/Pages/default.aspxבכתובת: 
אי עמידה בתנאים למתן ההיתר על פי הוראות השירותים הווטרינריים וביתר התנאים המפורטים לעיל הינה עילה  .4
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 לביטולו של היתר זה.
 .ההיתר מתן מיום שנה על יעלה לא מקרה ובכל 24/10/2020 תוקף ההיתר עד ליום .5
 

 10/09/2019תאריך מתן ההיתר:  
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