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 7בנובמבר 2018
כ"ט בחשוון תשע"ט

הזמנה להשתלמות ליצואנים ועמילי מכס למילוי תעודת בריאות לייצוא צמחים
ומוצרי צמחים
יצואן /עמיל מכס שלום רב,
הנך מוזמן ליום השתלמות למילוי של תעודות בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים טרם אישור
וחתימה ע"י הגורמים הממונים במשרד החקלאות.
מילוי תעודת בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים הינו בעל חשיבות רבה  ,אופן מילוי תעודת הבריאות
וההתייחסות לסעיפים השונים יכולה להשפיע רבות על תהליך היצוא והעבודה מול מדינות היעד.
מטרת ההשתלמות
המשתתף יכיר את חוק יצוא הצמח ,התקנות ונוהל מילוי תעודות בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים,
ההשתלמות הינה מהותית עבור מגישי תעודות בריאות לחתימה ואישור לפני יצוא.
הישגים נדרשים
א .הכרת נוהל מילוי תעודות בריאות ומאגר הצהרות נוספות.
ב .הכרת מסלולי אישור לפני יצוא/סוגי תוצרת שונים והבנת מהות ההבדלים ביניהם.
ג .תרגול מילוי תעודות בריאות ומעבר מבדק מסכם בנושא .
לנוחותכם ,יום העיון יתקיים בשני מועדים:
מועד  -1יתקיים ביום ד' ה 19.12.18-בחיפה (מיקום מדוייק יימסר בעת הרישום).
מועד  -2יתקיים ביום ד' ה 26.12.18-בקריה החקלאית בבית דגן ,בניין השירותים להגנת הצומח
ולביקורת אולם בקומת מרתף.

לו"ז מתוכנן
 08:30-09:00התכנסות
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 09:00-09:50הרצאה בנושא המסגרת החוקית והבינלאומית לפעילות הפיטוסניטרית של
השירותים להגנת הצומח ולביקורת -שלומית ציוני
 09:50-10:30הצגת נוהל מילוי תעודות בריאות -ורדית זיימן
 10:30-10:45הפסקה
 10:45-12:00המשך הצגת נוהל ומאגר הצהרות נוספות
 12:00-12:30הפסקת צהריים -יוגש כיבוד קל
 12:30-13:00הצגת תהליך הזמנת שירות ביקורת באתר לקוח /מע' ממוחשבות
אבי קרייזל
 13:00-13:30שילוב טיפול הסגר בתעודות בריאות  – ISPM15 +כאמל שרף
 13:30-14:00תרגול סימולציות והצגת תרגול בפורום
14:00-14:15הפסקה
 14:15-14:45מבדק סיכום
הרישום להשתלמות יעשה באמצעות מייל  miranh@moag.gov.ilאו בטלפון 03-9682549
למשתתפים שיעברו את ההשתלמות תוענק תעודת השתתפות מטעם השירותים להגנת הצומח
ולביקורת.

בברכה,
מירן חי נמרודי ,מרכזת בכירה
והדרכה
מצוינות
איכות

