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מספר תעודת ביקורת_____________/___:
היתר לבדיקת משלוח מחוץ לנמל חיפה
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
כמות

שם המוצר
פרטי הבקשה :ימולאו על-ידי היבואן

מספר ע"מ/ח"פ

שם מלא של ממלא הטופס

מספר תעודת זהות

כתובת
מספר טלפון נייח

מספר טלפון נייד

שם סוכנות המכס

שם איש קשר

מקום מבוקש לבדיקת המשלוח/אחסון
המשלוח (כתובת מלאה)

שם המחסנאי

מספר פקס
מספר טלפון

מספר פקס

מספר טלפון

מספר פקס

הריני מתחייב להעביר את המשלוח למקום הבדיקה בתנאים הבאים:
 .1המשלוח יועבר באריזתו המקורית.
 .2לא יעשה 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.

תאריך

שם החותם

חתימה

חתימת החברה
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מספר תעודת ביקורת_____________/___:
 .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.
לבודק במעבדה רשמית.
להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה
אחר .פירוט:

 תוך פרק זמן של

יום ממועד שליחת הודעה זו.

 בדרך הבאה:

החלטת המפקח:
 מאשר את השימוש  /שיווק במשלוח.
 אוסר את השימוש  /שיווק במשלוח כולו.
 מאשר את השימוש  /שיווק בחלק מהמשלוח.
פרטי החלק המשוחרר:

פרטי החלק האסור לשימוש:

תאריך

שם המפקח

חתימה וחותמת
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