
עמוד 1 מתוך 2

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

היתר מס':16397

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א - 1971.
    

שם מקבל ההיתר:

שכתובתו:מס' ח"פ/ת"ז

צמיתות 81 בע"מ   (524)

א.ת טמרה   טמרה 51090224026110

תנאי ההיתר:
(1) קיום הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א - 1971;

(2) קיום תנאים נאותים לייצור, עיבוד, אחסון, אריזה, הובלה ומכירה של מספוא, שקיומם היה תנאי למתן ההיתר, 
ואשר מפורטים במפרט שפורסם באתר השירותים הווטרינריים בכתובת:

(3) המספוא לא יכיל חומר זר בשיעור שמעל לשיעורים המפורטים לסוגו ברשימה שפורסמה באתר השירותים 
הווטרינריים בכתובת:

(4) אי עמידה בתנאים למתן ההיתר על פי הוראות השירותים הווטרינריים וביתר התנאים המפורטים לעיל  הינה עילה 
לביטולו של היתר זה.

03/02/2017(5) תוקף ההיתר עד ליום                             ובכל מקרה לא יעלה על שנה מיום מתן ההיתר.

;http://www.vetserv.moag.gov.il

תאריך מתן ההיתר :                        .04/02/2016

ת.ד. 12 בית דגן 50250, טל. 03-9681651 פקס. 03-9681710
mispo@moag.gov.il דוא"ל

סוג המוצרשם המוצר
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לייצור וסחר במספוא

היתר עסקה ליצרן

 לייצור וסחר במספוא מהסוגים הבאים:

הרייני מעניק בזה היתר לייצור וסחר במספוא כמפורט להלן:

;http://www.vetserv.moag.gov.il

יצרן מינרלים  /01



עמוד 2 מתוך 2

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

היתר מס':16397

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א - 1971.
    

שם מקבל ההיתר:

שכתובתו:מס' ח"פ/ת"ז

צמיתות 81 בע"מ   (524)

א.ת טמרה   טמרה 51090224026110

תנאי ההיתר:
(1) קיום הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) תשל"א - 1971;

(2) קיום תנאים נאותים לייצור, עיבוד, אחסון, אריזה, הובלה ומכירה של מספוא, שקיומם היה תנאי למתן ההיתר, 
ואשר מפורטים במפרט שפורסם באתר השירותים הווטרינריים בכתובת:

(3) המספוא לא יכיל חומר זר בשיעור שמעל לשיעורים המפורטים לסוגו ברשימה שפורסמה באתר השירותים 
הווטרינריים בכתובת:

(4) אי עמידה בתנאים למתן ההיתר על פי הוראות השירותים הווטרינריים וביתר התנאים המפורטים לעיל  הינה עילה 
לביטולו של היתר זה.

03/02/2017(5) תוקף ההיתר עד ליום                             ובכל מקרה לא יעלה על שנה מיום מתן ההיתר.

;http://www.vetserv.moag.gov.il

תאריך מתן ההיתר :                        .04/02/2016

ת.ד. 12 בית דגן 50250, טל. 03-9681651 פקס. 03-9681710
mispo@moag.gov.il דוא"ל

סוג המוצרשם המוצר

מינרליםתוספי תזונהסיליקה

לייצור וסחר במספוא

היתר עסקה ליצרן

 לייצור וסחר במספוא מהסוגים הבאים:

הרייני מעניק בזה היתר לייצור וסחר במספוא כמפורט להלן:

;http://www.vetserv.moag.gov.il

יצרן מינרלים  /01


