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 , הריני מתיר בזאת2916 -)יבוא בע"ח(, התשל"ד   מחלות בעלי חייםבהתאם לתקנות 
 .1128741אריאל,  41חוחלוב אלכסנדר, שער הגיא,  ל:

 רוסיה להביא מ:
  

 

 הכמות תיאור הפריט

 WHITE 52-25נקבה מעוקרת  MIXED BREEDכלב 
 961555080600218שבב מס' 

 יחידות 2

 BLACK 55-22נקבה  PUGכלב 
 860596255065220שבב מס' 

 יחידות 2

 
 בתנאים כדלקמן: 
 פעמי. -רשיון זה ניתן ליבוא חד .2
רופא וטרינר המשלוח חייב להיות מלווה בתעודת בריאות, בשפה האנגלית,  וטרינרית החתומה ומאושרת ע"י  .1

 ממשלתי מארץ המוצא, לפי הדוגמא המצורפת והמהווה חלק בלתי נפרד מרשיון זה.
 חודשים בעת הגעתו ארצה.  6  -על הכלבים והחתולים להיות בגיל של לא פחות מ .0
ניתן קילוהרץ, וש 206.1עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בתדר -כל כלב וחתול חייב להיות מסומן באמצעות סימון תת .6

(, כמפורט בתקן ISOלקריאה באמצעות קורא שבבים העומד בתנאים שנקבעו ע"י ארגון התקנים הבינלאומי )
22166 ISO (  או בתוספת אAnnex A לתקן )22160 ISOבאם השבב אינו תואם תקני ה .-ISO  כאמור, חייב היבואן

 או נציגו שיהא בידו אמצעי אחר המאפשר קריאתו של השבב.
ימים לפני  05-ב וחתול חייב באישור וטרינרי כי הוא חוסן כנגד מחלת הכלבת לא יותר משנה ולא פחות מכל כל .0

 05, לפחות OIEהגיעו ארצה. ובדגימת דם שנלקחה ע"י רופא וטרינר שאושר לכך ונשלחה למעבדה מאושרת ע"י ה 
 .IU/ml 5,0 -החיים שווה לפחות ל -ימים לאחר החיסון, רמת נוגדני הכלבת בבעל

( 50 - 9191165 -טלפון 9111500 -היבואן נדרש להעביר בפקסימיליה למשרד השירותים הווטרינריים בנתב"ג )פקס .8
צילום התעודה הווטרינרית המלווה את המשלוח וכן את מועד ההגעה )יום ושעה( ופרטי הטיסה )חברת התעופה 

העמסתו על כלי ההובלה )מטוס2אוניה( ואין לשחררו אלא ימי עבודה טרם  1ומספר הטיסה(, המידע יועבר לפחות 
 לאחר אישורו של השירות הווטרינרי בנמל היבוא.

 בבוא המשלוח ארצה ישוחרר לכתובת היבואן. .1
לא מולאו דרישות השירותים הווטרינריים במלואן, יוחזר המשלוח לארץ המוצא, יושמד או יועבר להסגר עפ"י  .6

הווטרינריים ובכפוף לתנאיו. היבואן2הבעלים יחויב בכל ההוצאות הכספיות שתגרמנה  החלטת מנהל השירותים
בגין החזרת המשלוח לארץ המוצא, השמדתו ו2או העברתו להסגר ושהייתו במקום ההסגר, לרבות בגין בדיקות, 

 אבחנות, חיסונים וטיפולים מיוחדים, אם הורה הרופא הווטרינר הממשלתי על כך.
 מהוות חלק בלתי נפרד מרשיון זה ואי מילואן, כולן או מקצתן,  6.21.20הצהרות היבואן2הבעלים שנחתמו בתאריך  .9

 יביאו לביטולו של היתר זה.
 אין ברשיון זה לפטור מן הצורך בקבלת כל רשיון הנדרש לפי כל הוראת דין אחרת. .25
 

 1221027140  תוקף רשיון זה עד: 1824727140  תאריך:

    
 

 

 

 

 ד"ר שלמה גראזי
 ר.ו.ר. לייבוא וייצוא
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