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נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת טיפוח
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבלת פטור במכס לצאן המיובא לישראל
והמיועד לטיפוח בלבד ,בכפוף לאישורי בריאות של השו"ט ,ולאישור ועדה לסיווג צאן מיובא לצרכי
מס בהתאם לנוהל זה ,כדלקמן:
 .1מבוא
פטור ממכס כפוף לאישור יבוא של השו"ט ולמספר מוגבל של פרטים ,וניתן במטרה לאפשר
יבוא צאן להשבחת העדר הישראלי.
 .2מטרות
מטרת הנוהל לסייע ולעודד התייעלות והתפתחות של ענף הצאן במדינה באמצעות יבוא חומר
גנטי משובח וגזעי צאן חדשים.
 .3הגדרות
"צאן" – כבשה ,עז ,איל ,תיש על וולדותיהם;
"הוועדה" – ועדה לסיווג צאן מיובא לצרכי מס שהרכבה מפורט בסעיף  5לנוהל זה;
"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 .4תוקף הנוהל
הנוהל ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר האינטרנט של המשרד ועד ליום  31.12.2022או עד
להודעה חדשה.
 .5חברים בוועדה לסיווג צאן מיובא לצרכי מס
מנהל תחום בכיר לסחר חוץ  -יו"ר;
חוקר בעלי חיים במינהל המחקר החקלאי;
רופא לצאן בשירותים ווטרינריים;
מנהל תחום צאן בשרות ההדרכה והמקצוע.
 .6הגשת הבקשה
המבקש לקבל פטור במכס לפי נוהל זה ,יגיש בקשה על גבי טופס הבקשה ויצרף את כל
המסמכים הנדרשים .יש להגיש את הבקשה לפחות כחודש לפני היבוא המתוכנן.
לא תידון בקשה שלא הוגשה בליווי כל המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.
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פרטי הבקשה:
א .סוג והיקף היבוא ,מספר פרטים לפי מין גיל וגזע;
ב .מדינת המקור;
ג .מטרת הטיפוח (אלו תכונות מיוחדות לגזע /לפרטים המיובאים);
ד .לוח זמנים לביצוע היבוא.
 .7מסמכים הנדרשים להגשת הבקשה
א .במקרה של גזע טהור  -תעודות יוחסין לכל פרט מאגודות הטיפוח ,כולל נתונים פרטניים
על הצטיינות בע"ח המיועדים ליבוא או הוריהם.
ב .במקרה של יבוא מצאן שאינו מגזע טהור  -אחת או יותר מהאסמכתות הבאות:
 תוצאות של בדיקות גנטיות של הפרטים בדבר נשאות של תכונה מועילה. נתונים המצביעים על הצטיינות הפרטים המיובאים בתכונות ייצור/ורביה ביחסלאוכלוסייה בה הם גדלו.
 תיעוד על תכונות פנוטיפיות מיוחדות של הפרטים המיובאים. .8דיון בבקשות:
הבקשות יידונו במסגרת הוועדה .הוועדה תהיה רשאית לבקש השלמת כל מסמך ופרטים
הדרושים לה לצורך דיון בבקשה ובדיקת עמידת המבקש בתנאים הקבועים בנוהל זה
ובקריטריונים שיפורטו בהמשך .בסופו של הדיון תחליט הועדה אם לאשר את הבקשה או
לדחותה .למבקש ישלח העתק ההחלטה בדואר אלקטרוני .במקרה של אישור הבקשה הועדה
תודיע על כך לרשות המיסים .נדגיש כי כל יבוא כפוף לאישורי בריאות של השו"ט.
קריטריונים לדירוג הבקשות:
א .צאן המיובא למטרת טיפוח מגזע טהור ,או צאן שטופח לתכונות ייצור ורביה או נושא
מטען גנטי לתכונה מועילה.
ב .הכמויות המירבית העונה להגדרה של צאן לטיפוח והשבחת העדר ,היא עד  500נקבות ועד
 50זכרים לכל בקשה ראשונית .הועדה רשאית לקבוע את מספר הפרטים שיאושרו.
ג .הועדה רשאית להוסיף תנאים או הגבלות על מסחר בצאן לאחר היבוא.
לוטה :נספח מס'  - 1טופס בקשה להגדרת צאן המיובא למטרת טיפוח
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תאריך_____________________:
לכבוד :יו"ר הועדה לסיווג צאן מיובא לצרכי מס
מר גלעד אלירז Gilade@moag.gov.il

בקשה להגדרת צאן המיובא למטרת טיפוח
תיאור הבקשה

 -סוג והיקף היבוא ,מספר פרטים לפי מין וגיל וגזע :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

מדינת המקור____________________________________ :

מטרת הטיפוח (אלו תכונות מיוחדות לגזע) ___________________________________ :

__________________________________________________________________________

לוח זמנים לביצוע היבוא ______________________________________________________ :

יעד היבוא להמשך גידול בתוך ישראל :
_________________________________________________________________________
מסמכים מצורפים (לסמן ב )X

במקרה של גזע טהור  -תעודות יוחסין לכל פרט מאגודות הטיפוח ,כולל נתונים פרטניים על הצטיינות
בע"ח המיועדים ליבוא או הוריהם.
במקרה של יבוא מצאן שאינו מגזע טהור  -אחת או יותר מהאסמכתות הבאות:
תוצאות של בדיקות גנטיות של הפרטים בדבר נשאות של תכונה מועילה
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נתונים המצביעים על הצטיינות הפרטים המיובאים בתכונות ייצור/ורביה ביחס לאוכלוסייה בה גדלו
תיעוד על תכונות פנוטיפיות מיוחדות של הפרטים המיובאים

פרטי המבקש :

שם משפחה ___________________ שם פרטי _________________

במידה והיבוא המבוקש יתבצע על שלם חברה:
שם החברה _________________ ח.פ _______________

כתובת___________________

מייל ___________________:טל____________________:

אני מתחייב להעביר את המסמכים המבוקשים וכל מידע אחר שיתבקש בגין היבוא המבוקש לאישור
הוועדה.
ידוע לי כי כל יבוא כפוף לאישורי בריאות של השו"ט

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

חתימת וחותמת המבקש______________________________

העתקyevu@moag.gov.il :

