מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים ,השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

היתר עסקה ליצרן
לייצור וסחר במספוא
מס' F85 / 2017
בהתאם לסמכותי לפי סעיף  3לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א –  1971וחוק הפיקוח
על מזון לבעלי חיים תשע"ג . 2014 -הריני מעניק בזה היתר לייבוא וסחר במספוא כמפורט להלן:
שם מקבל ההיתר:

א.ח .סמולר שירותי יעוץ ומחקר חקלאי בע"מ ()631
יצרן תוספי מזון ופרמיקסים

שכתובתו :תעשיון ראם
מס' ח"פ/ת"ז 512730714
לייבוא וסחר במספוא מהסוגים הבאים:
שם המוצר
פשתן טחון-ויטלאק
לציטיןS-
לציטין Plus
 - Safgan - Safechanספחן - 100 -
Extra - Ultra- 90 - 70 -50
תרכיזי ויטמינים "ויטלאק"
דזרט דיאט Desert Diet 24 TM - 24
 - Chelbonitחלבונית CH 16 TM - -
ultra
ויטלאק סופר C
שיפורית LAA - Shipurit TM LAA
שיפורית Shipurit 2-32 TM 2-32 -
Ultra feed

מיועד לבע"ח

סוג המוצר
זרעי שמן ,פירות שמן
חומרי גלם
ומוצריהם
מתחלבים
תוספי מזון  -מסייעי ייצור
מתחלבים
תוספי מזון  -מסייעי ייצור
תוספי מזון  -מסייעי ייצור סופחי מיקוטוקסנים
תוספי מזון  -תוספי תזונה
תוספי מזון  -תוספי תזונה
תוספי מזון  -תוספים
זאוטכניים
תוספי מזון  -תוספים
זאוטכניים
תוספי מזון  -תוספים
זאוטכניים
תוספי מזון  -תוספים
זאוטכניים

ויטמינים
חומצות אמינו
משפרי עיכול
משפרי עיכול
משפרי עיכול
משפרי עיכול

תנאי ההיתר:
 .1קיום צו הפקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחרו) תשל"א 1971-וחוק הפקוח על מזון לבע"ח תשע"ד.2014-
 .2קיום תנאים נאותים לייצור ,עיבוד ,אחסון ,אריזה ,הובלה ומכירה של מספוא ,שקיומם היה תנאי למתן ההיתר ,ואשר
מפורטים במפרט שפורסם באתר השירותים הווטרינריים בכתובתhttp://www.moag.gov.il/vet/Pages/default.aspx :
 .3המספוא לא יכיל חומר זר בשיעור שמעל לשיעורים המפורטים לסוגו ברשימה שפורסמה באתר השירותים הווטרינריים
בכתובתhttp://www.moag.gov.il/vet/Pages/default.aspx :
 .4אי עמידה בתנאים למתן ההיתר על פי הוראות השירותים הווטרינריים וביתר התנאים המפורטים לעיל הינה עילה
לביטולו של היתר זה.
 .5תוקף ההיתר עד ליום  31/12/2018ובכל מקרה לא יעלה על שנה מיום מתן ההיתר.
תאריך מתן ההיתר01/01/2018 :
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היתר עסקה ליצרן
לייצור וסחר במספוא
מס' F85 / 2017
בהתאם לסמכותי לפי סעיף  3לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א –  1971וחוק הפיקוח
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