י"ב סיון ,תש"פ
 4יוני2020 ,

אל:
בעלי חיות המחמד
חברות התעופה

הנדון :מגבלות כניסת חיות מחמד לישראל -עדכון הנחיות מיוחדות בשל התמודדות עם נגיף הקורונה
סימוכין מכתבי מיום ו 11/05/2020 ,21/04/2020 26/05/2020
אבקש לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן:

א.

יבוא חיות מחמד לישראל מוסדר בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) ,תשל"ד – ( 1974להלן" :התקנות")
ובהתאם להנחיות שפורסמו לעניין זה.

ב.

עקב התפרצות מחלת נגיף הקורונה ) ,(covid-19נקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום
לבידוד מטעם המדינה) ,תש"ף ,2020 -כי אזרח או תושב ישראל שהגיע ארצה חייב לשהות בבידוד במקום לבידוד
מטעם המדינה (להלן -מלונית) במשך  14ימים מהגעתו אלא אם קיבל אישור ממשרד הבריאות המתיר לו בידוד
פרטי/ביתי חלף הבידוד במלונית .הכנסת חיות מחמד למלוניות אסורה ועל כן ,לשם מניעת הסיכון לנטישת
בעלי החיים עם הבאתם ארצה ,הוחלט לקבוע הוראות נוספות בעניין כניסת חיות מחמד לישראל.

ג.

כל נוסע/יבואן חייב ,טרם הגעתו לישראל ,לתאם עם גורם שלישי את איסוף חיית המחמד מנתב"ג למקרה
שיוחלט ,עם הגיעו לישראל ,שעליו לשהות בבידוד במלונית.

ד.

הנוסע/היבואן חייב ,טרם ההטסה ,למסור פרטים מלאים (שם ,כתובת מלאה ,פרטי התקשרות  -טלפון ,טלפון
נייד ודוא"ל) של גורם אשר אליו תועבר חיית המחמד לכל משך תקופת השהייה בבידוד במלונית ככל שיוחלט על
כך.

ה.

כל נוסע/יבואן חייב לקבל אישור הטסה בכתב (בדוא"ל) מאת השירותים הווטרינריים בנמל התעופה בן גוריון.
לצורך קבלת האישור האמור יש להעביר למשרדנו באמצעות דואר אלקטרוני
 vs-airport@moag.gov.ilאת המסמכים הבאים :רישיון יבוא (ככל שיתחייב) ,תיעוד רפואי ,פרטי טיסה
ופרטים מלאים (שם ,כתובת מלאה ,פרטי התקשרות  -טלפון ,טלפון נייד ודוא"ל) של גורם אשר אליו תועבר חיית
המחמד.

ו.

חיות מחמד אשר תגענה לישראל שלא בהתאם להנחיות האמורות ,דינן כבעלי חיים שיובאו ללא רישיון יבוא או
בניגוד לתנאיו ,והן תיתפסנה על ידי השירותים הווטרינריים או יוחזרו לארץ המוצא.

ז.

נגד נוסע /יבואן שייבאו חיות מחמד בניגוד להנחיות האמורות יינקטו הליכי אכיפה ,והם יישאו בכל ההוצאות
הכספיות שתגרמנה בגין החזרתן של חיות המחמד לארץ המוצא ו/או בגין טיפול בהן.

ח.
ט .נודה לתשומת ליבכם ולהקפדתכם על קיום ההנחיות.

תוקפן של הנחיות אלה מיום  04ביוני  2020ועד להודעה חדשה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר שלמה גראזי
רופא וטרינר ראשי
יבוא-יצוא
העתק:
עו"ד אפרת אביאני ,היועצת המשפטית ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ד"ר ת .גשן ,מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל) ,כאן
עו"ד אודליה אסולין-דגני ,ממונה שירותים וטרינרים ורגולציה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר ע .שביט ,נציג המשרד במל"ל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מחלקת יבוא יצוא
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