מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השירותים להגנת הצומח ולביקורת
השירות להסגר צמחים ת.ד 78 .בית-דגן  ,50250טל 03 –9681598 .פקס03 – 9681571 .

מידע על תחנות ההסגר האזוריות
מסוף – אלנבי
יוסי אולג'
אליקים גוטמן
אריה שוורץ
זהבה זינגר
דורית מאור
משה גרינברג
אלן מוסקוביץ'
טלפון02-9943492 :
פקס02-9943715 :
שעות פעילות מסוף המטענים:
ימי א' עד ה' בין השעות 20:00 – 8:00
שישי – שבת מסוף המטענים סגור
שעות פעילות מסוף הנוסעים:
ימי א' עד ה' בין השעות 20:00– 8:00
שישי – שבת :בין השעות 13:30 – 8:00
הנחיות כלליות:
 Íתיק מסמכים יש להגיש יום לפני בדיקת המשלוח ,עד לשעה .16:00
 Íתיק מסמכים יכלול :טופס ליווי יבוא ,רשומון ,חשבונית עסקה ,רישיון יבוא של הגנת
הצומח ותעודת בריאות מקורית או תעודת מקור.
 Íיש לדאוג לכך שהמשלוח מוכן לבדיקה במועד ובמקום שנקבע .במידה ולא ,רשאי
המפקח לדחות את הבדיקה ליום אחר.
 Íלמניעת הפצת נגעים אין לבצע שום בדיקה ו/או פתיחת משלוח )מכולה ,משטח וכד'(
ללא נוכחות מפקח השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
 Íאין לשחרר את המוביל הירדני עד לקבלת אישור יבוא סופי.

מסוף – נהר הירדן
יוסי אולג'
אליקים גוטמן
אריה שוורץ
זהבה זינגר
דורית מאור
משה גרינברג
אלן מוסקוביץ'
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טלפון04-6480362 :
פקס04-6482242 :
שעות פעילות מסוף המטענים:
ימי א' עד ה' בין השעות 18:00 – 8:00
שישי – שבת :מסוף המטענים סגור
שעות פעילות מסוף הנוסעים:
ימי א' עד ה' בין השעות 20:00– 8:00
שישי – שבת :בין השעות 20:00 – 8:00
הנחיות כלליות:
 Íתיק מסמכים יש להגיש במסגרת שעות קבלת קהל בלבד.
 Íתיק מסמכים יכלול  :טופס ליווי יבוא ,רשומון ,חשבונית עסקה ,רישיון יבוא של הגנת
הצומח ותעודת בריאות מקורית )במידת הצורך( לפני תחילת ביצוע הבדיקה
הויזואלית.
 Íיש לדאוג לכך שהמשלוח מוכן לבדיקה במועד ובמקום שנקבע .במידה ולא ,רשאי
המפקח לדחות את הבדיקה ליום אחר.
 Íלמניעת הפצת נגעים אין לבצע שום בדיקה ו/או פתיחת משלוח )מכולה ,משטח וכד'(
ללא נוכחות מפקח הגנת הצומח.
 Íלא תהיה פריקת לילה של משלוח ,למעט מקרים בהם קיימת דרישה לביצוע טיפול
הסגר בתוצרת.
 Íאין לשחרר את המוביל הירדני עד לקבלת אישור יבוא סופי.
 Íביבוא זיתים ,נא לדאוג להימצאות  2מיכלי דולב ריקים נוספים לצורך הביקורת.

נמל תעופה בן גוריון – מסוף המטענים
עפרה עברון
מירב מאור
אורן שובל
טלפון03-9711918 ,03-9711098 :
פקס03-9733207 :
שעות קבלת קהל:
ימי א' עד ה' בין השעות 15:00 – 8:30
הנחיות כלליות:
תיק מסמכים יש להגיש עד השעה .11:30
תיק מסמכים יכלול  :טופס איתור משלוח ,חשבונית עסקה ,רישיון יבוא של הגנת הצומח
ותעודת בריאות מקורית או תעודת מקור )במידת הצורך(.
מועד בדיקה ויזואלית של משלוח במסוף סוויספורט יתואם בעת הגשת תיק המסמכים.
למניעת הפצת נגעים אין לבצע שום בדיקה ו/או פתיחת משלוח )מכולה ,משטח וכד'( ללא
נוכחות מפקח הגה"צ.

נמל תעופה בן גוריון – טרמינל נוסעים נכנסים
שוקי קדמי
בטי לוי
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אשר חן
לאוניד קוריס
טלפון03-9754312/13/15 :
נייד050-6241699 :
פקס03-9754314 :
שעות פעילות:
בכל ימות השבוע ,בכל שעות היממה למעט יום כיפור.
הנחיות כלליות:
 Íעל פי "תקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי
התשס"ט ,"(2009 ,יש להציג בכניסה לארץ רישיון ליבוא צמחים עבור כל טובין
המיובא במטען יד של נוסע ואשר מכיל צמחים ומוצרי צמחים לשימוש מסחרי ואישי.
 Íעל הנוסע לתאם את מועד הגעתו מראש עם צוות המפקחים בטרמינל טרם הגעתו
לארץ.
 Íחומר צמחי המובא לארץ שלא על פי תקנות הגנת הצומח יוחרם ויושמד על ידי
השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

נמל חיפה
כמאל שרף
רשא ח'ליל
הודא קייס
יעל הזה
דובב אגרי
יוליה טיוטיוניק
טלפון04-8602101 :
פקס04-8623137 :
שעות קבלת קהל:
ימי א' עד ה' בין השעות 14.00 – 8.30
הנחיות כלליות:
תיק מסמכים יש להגיש במסגרת שעות קבלת קהל בלבד.
Í
תיק מסמכים יכלול :טופס ליווי יבוא ,חשבונית עסקה ,תעודת שער ,רישיון יבוא של
Í
הגנת הצומח ותעודת בריאות מקורית )במידת הצורך( לפני תחילת ביצוע הבדיקה
הויזואלית.
Í
יש לתאם את מקום ושעת הבדיקה הויזואלית בבוקר יום ביצוע הבדיקה ,לא יאוחר
מהשעה .10:00
יש לדאוג לכך שהמשלוח מוכן לבדיקה במועד ובמקום שנקבע .במידה ולא ,רשאי
Í
המפקח לדחות את הבדיקה ליום אחר.
למניעת הפצת נגעים אין לבצע שום בדיקה ו/או פתיחת משלוח )מכולה ,משטח וכד'(
Í
ללא נוכחות מפקח השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

נמל אשדוד
דורון בורנשטיין
מרים שמלה
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אבנר אלירז
תמר עמית
טלפון08-8528829 ,08-8521022 :
פקס08-8528825 :
שעות קבלת קהל:
ימי א' עד ה' בין השעות  13.00 – 8.30ובין שעות 15:00 – 13:30
הנחיות כלליות:
 Íתיק מסמכים יש להגיש במסגרת שעות קבלת קהל בלבד.
 Íתיק מסמכים יכלול :טופס בקשה לשחרור ,תעודת שער ,חשבונית ספק/רשימת
תכולה ,רישיון יבוא של הגנת הצומח )במידת הצורך( תעודת מקור )במידת הצורך(
ותעודת בריאות מקורית )במידת הצורך( .
 Íיש לתאם את מקום ושעת הבדיקה הויזואלית בשטח בבוקר יום ביצוע הבדיקה ,לא
יאוחר מהשעה .9:00
 Íיש לדאוג לכך שהמשלוח מוכן לבדיקה במועד ובמקום שנקבע .במידה ולא ,רשאי
המפקח לדחות את הבדיקה ליום אחר.
 Íלמניעת הפצת נגעים אין לבצע שום בדיקה ו/או פתיחת משלוח )מכולה ,משטח וכד'(
ללא נוכחות מפקח השירותים להגנת הצומח ולביקורת..

דואר חבילות תל-אביב
מירב מאור
טלפון03-9711918 ,03-9711098 :
נייד050-6241696 :
פקס03-9733207 :
שעות קבלת קהל:
בכל יום ג' בשבוע בין השעות 12:00 – 9:00
הנחיות כלליות:
 Íיש לתאם מראש הגעה לסניף הדואר עם המפקחת בשל שינויים שיתכנו במועד מתן
השירות.

דואר חבילות חיפה
הודא קייס
טלפון04-8602101 :
נייד0506243989 :
פקס04-8623137 :
שעות קבלת קהל:
על פי תאום מראש בלבד עם המפקחת בשל שינויים שיתכנו במועד מתן השירות.

דואר חבילות ירושלים
עמית מזרחי
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טלפון03-9681598 :
נייד050-6241917 :
פקס03-9681571 :
שעות קבלת קהל:
על פי תאום מראש בלבד

נמל אילת
מסוף רבין )ערבה(
דואר חבילות אילת
דר' יורי שוב
נייד050-6241350 :
שעות קבלת קהל:
על פי תאום מראש בלבד

מסוף ניצנה
טיבי שטרן
נייד0506241336 :
שעות קבלת קהל:
על פי תאום מראש בלבד

רישיונות ליבוא צמחים ומוצרי צמחים
אורי זיו
שלומית סיני
טלפון03-9681551 ,03-9681587 :
פקס03-9681599 :
קבלת קהל במשרד:
יום ד' בשעות 15:00 – 8:30
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