
מדריך ליבואן – טופס מקוון
יבואן נכבד

מדריך זה יסייע לך במילוי הטופס המקוון להגשת בקשות לאישור מוצרים מיובאים.

וככל שישנה סתירה בין מדריך זה לנוהל או  נוהל או הוראה אחרת  המדריך אינו מחליף כל 
הוראה אחרת – הוראות הנוהל או ההוראה גוברות.

מערכת מגד שמים פותחה על מנת לאפשר טיפול מהיר ויעיל בבקשות היבואנים לאישור מוצרי 
יבוא. במערכת זו על היבואן למלא טופס מקוון עם פרטי המוצרים עבורם מתבקשת תעודת 
ההכשר ולצרף מסמכים נדרשים. לאחר שליחת הטופס – מחלקת היבוא בודקת את הבקשות 
ליבוא בהתאם לנתונים שהוזנו על ידי היבואן. יש לדייק בהזנת הפרטים ולוודא את התאמתם 
לנתונים הקיימים במסמכים שיצורפו לבקשה. אי התאמה בין הנתונים שהוזנו לאלו הרשומים 

במסמכים או בין מסמך אחד לאחר עלולה לגרום לדחיית הבקשה.

רשימת המסמכים אשר ידרשו במהלך מילוי הבקשה

 במהלך מילוי הטופס תידרש למסמכים הבאים כמסמכי חובה  
נא וודא כי הם קיימים ברשותך:

בקשה ליבוא מוצרים בהשגחה צמודה:

1. אישור כשרות בר תוקף של רב / גוף מוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל

2. דו"ח ייצור התואם לאישור הכשרות. על דוח הייצור להיות חתום בחתימת המשגיח 
ובחותמת גוף הכשרות

3. ככל שקיימת הגבלה באישור הכשרות או בדו"ח הייצור – צילום ההגבלה הקיימת על 
גבי המוצר

4. צילום חזית וגב המוצר

5. צילום תוית המוצר בעברית

בקשה ליבוא מוצרים בהשגחה שאינה צמודה:

1. אישור כשרות בר תוקף של רב/גוף מוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל

2. ככל שקיימת הגבלה באישור הכשרות או בדו"ח הייצור – צילום ההגבלה הקיימת על 
גבי המוצר

3. צילום חזית וגב המוצר

4. צילום תוית המוצר בעברית



בקשה ליבוא מוצרים וחומר גלם 

 בכל בקשה המוגשת במערכת – ניתן לראות בצד שמאל למעלה מס' סימוכין לבקשה זו. 
מס' הסימוכין ישמש למעקב אחר הבקשה ולבקשות נוספות אשר יהיו קשורות לבקשה זו.

הזדהות

יבואן חדש - יבואן שטרם הגיש בקשות ליבוא בטופס המקוון.
יבואן קיים – יבואן שהגיש בקשה ליבוא ובידו שם משתמש וסיסמה.

יש ללחוץ יבואן חדש / קיים.

יבואן חדש 

יש להזין מספר זיהוי , מספר ח.פ. או מספר תעודת זהות.
מספר ח.פ. עבור חברה ומספר זהות יבואן עבור עסק פטור.

יבואן קיים 

יש להזין מספר זיהוי , מספר ח.פ. או מספר תעודת זהות
יש להזין סיסמא כפי שהתקבלה לאחר הגשת הבקשה הראשונה

>>



בחירת סוג הבקשה ) 4 אפשרויות(

1. בקשה ליבוא רגיל
־בקשה לקבלת אישור עבור מוצרים מיובאים בהשגחה שנתית או השגחה צמודה שטרם הת
קבלה עבורם תעודה במערכת זו, או שכבר לא ניתן להגיש עבורם "בקשה לחידוש תעודה".

2. בקשה לחידוש תעודה
ואושרה  שהוגשה  בקשה  על  המסתמכת  צמודה  שאינה  בהשגחה  תעודה  לחידוש  בקשה 

בעבר במערכת זו. ניתן לחדש תעודה 3 פעמים.

3. בקשה להוספת מאפייני ייצור למוצר קיים
בקשה להוספת מאפייני ייצור )קודי ייצור/ תאריכים וכד'( למוצר המיוצר בהשגחה צמודה 
עבור מוצר שהוגשה עבורו בקשה במערכת ואושר או שהוגשה עבורו בקשה במערכת וטרם 

אושר.

4. בקשה ליבוא מקביל
בקשה  על פי נוהל יבוא מקביל - המסתמכת על אישור כשרות שאושר ליבואן אחר ביבוא 

רגיל )ללא צורך בהצגת אישור כשרות(
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בקשה ליבוא רגיל 

שם היבואן: 

שם עסקי או מסחרי –יש לדייק בכתיבת השם –שם זה יופיע בתעודת ההכשר.

פרטי הנהלה – משרד ראשי:

פרטי החברה וכתובת מייל אשר תשמש לצורך אימות במקרה של בקשה לחידוש קוד אישי, 
שינוי פרטי קשר או פגיעה בפרטיות. מומלץ כי הכתובת שתוזן בשדה זה תהיה של גורם 

בחברה אשר לא צפוי להתחלף.

להגשת בקשה זו ישנם 4 שלבים:

>>
>>

1. פרטי היבואן



פרטי איש הקשר מטעם היבואן לבקשה זו:

ניתן להזין פרטים שונים לכל בקשה, בהתאם לזהות מגיש הבקשה. 
תעודת ההכשר תישלח ל-2 הכתובות לצורך אימות ואבטחה

תכתובות הרבנות בנוגע לבקשו זו ישלחו לאיש קשר זה.

מחסני היבואן

עליך למלא לפחות אתר אחד בו מאוחסנים המוצרים המיובאים. יש לדווח את מקום אחסנת 
המוצרים לכל בקשה.

להוספת מחסן יש ללחוץ על   להסרה על  
בכדי לעבור לשלב הבא, יש ללחוץ על: לשלב הבא <

>>
>>
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פרטי יצרן

במסך זה עליך למלא את שם יצרן המוצר כפי שמופיע הן באישור הכשרות של גוף הכשרות 
והן על גבי המוצר. ככל ששם היצרן המופיע באישור הכשרות שונה משם אתר הייצור המופיע 
על גבי המוצר עליך למלא גם את פרטי אתר הייצור. יש לוודא כי פרטי אתר הייצור מופיעים 

באישור הכשרות.

ככל שפרטי היצרן ופרטי אתר הייצור זהים יש למלא את הפרטים בשני השדות. 

־פרטי אתר הייצור הם אלה שירשמו בתעודת ההכשר. יש לוודא שפרטים אלו תואמים לפר
טים הרשומים בתווית המוצר.

ככל שאישור הכשרות ניתן לחברה אחרת אשר אינה היצרנית בפועל –יש למלא פרטי חברה 
זו תחת שם הספק.

2. פרטי היצרן

>>
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>>
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גוף הכשרות

יש לבחור רב/גוף כשרות מתוך הרשימה – יש לוודא כי הרב/גוף הכשרות מוכר על ידי 
הרבנות לייצור בארץ הייצור בה מיוצר המוצר.

יש להזין תאריך סיום תוקף תעודת הכשרות כפי שמצוין ע"ג התעודה.

>>

3. פרטי הטובין
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מהות הבקשה:

מוצר מוגמר – מוצר המשווק לצרכן הסופי באריזה בה הוא מיובא. )יש לשים לב כי 
תווית תקינה חייבת לכלול: שם המוצר, שם יצרן, ארץ הייצור, שם היבואן,  ציון המוצר 

־כחלבי/פרווה בהשגחת _שם גוף הכשרות_, אישור הרבנות הראשית לישראל וכן רכי
בי המוצר. בהתאם לתנאי אישור הכשרות  על התוית לכלול את סמל הכשרות הנדרש 

או הגבלות אחרות הרשומות בו(
חומר גלם- מוצר המיובא לצורך שימוש בתעשייה. חו"ג בשק/ קרטון וכד'

סוג ההשגחה:

השגחה שנתית- מוצר המאושר על ידי רב/גוף כשרות ללא חובת נוכחות של משגיח 
בעת ייצור של כל מוצר.

השגחה צמודה – מוצר המאושר על ידי רב/גוף כשרות תוך חובת נוכחות של משגיח 
בעת הייצור, ביצוע פעולות מוגדרות על ידי המשגיח בעת ייצור המוצר וסימון המוצר 

בסימון ייחודי לייצור זה.
ישראל,  אפיית  נעשה-  בהם  מוצרים  כגון:  צמודה.  השגחה  המחייבים  מוצרים  ישנם 

בישול ישראל, השגחה על חליבה וכו'.
בבחירת מוצר בהשגחה צמודה –נדרש למלא פרטים נוספים יפורט בעמוד 10

קטגוריית מוצר

יש לבחור מתוך הרשימה לאיזה קטגוריה המוצר/ ים שייכים.

סיווג מוצר כשרותי

יש לבחור מתוך הרשימה את סיווג המוצר- חלבי/ פרווה/ בשרי וכן לימות השנה/ כשר 
לפסח.

בחירת מחסן

יש לבחור את המחסן שבו מאוחסן המוצר מתוך רשימת המחסנים של החברה.

>>
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מוצרים וחומרי גלם

המוצר, תווית  גבי  ועל  הכשרות  באישור  שמופיע  כפי  בעברית  המוצר  שם  למלא   יש 
וכן שם המוצר באנגלית כפי שמופיע באישור הכשרות או כפי שנרשם במסמך רשמי של היצרן.

אופן סימון המוצר:

אריזה מוצר מקורית - אריזת מוצר מקורית מלאה בעברית. 

מדבקת תווית ע"ג האריזה המקורית- תווית המודבקת ע"ג האריזה המקורית.

אתר הדבקת התווית ע"ג האריזה המקורית: במחסן היבואן /באתר הייצור 

יש אפשרות להוסיף עד 10 מוצרים.להוספת מוצר יש ללחוץ על   להסרה על  

צרופות מוצר

יש לצרף צילום של חזית המוצר וגב המוצר, וכן צילום תוית המוצר. 

האריזה.  של  גרפית  פריסה  לצרף  ניתן   – בעברית  מלאה  באריזה  הארוז  מוגמר   מוצר 
 יש לסמן – צילום פריסה גרפית. להלן:

>>
>>
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יש לצרף לפחות צילום פריסה גרפית אחת.

אורך חיי מדף של המוצר

 כמות - ביחידת מספר
הגדרת כמות - ימים, חודשים וכו'

כגון: 182 ימים 9 חדשים

מוצר/ים בהשגחה צמודה

>>
>>

>>
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מאפייני ייצור

בייצור בהשגחה צמודה ניתנים על ידי הרב/גוף הכשרות סימנים/מאפיינים באמצעותם ניתן 
לזהות כי המוצרים המסומנים הם אלו שיוצרו בהשגחה צמודה – כגון תאריך ייצור/תאריך 
פג תוקף, קוד ייצור וכדו'. יש למלא בטופס את המאפיינים כפי שנקבעו על ידי גוף הכשרות 

ורשומים באישור הכשרות וכן לצרף צילום של המוצר הנושא מאפיינים אלו.

 ניתן להוסיף עד 10 מאפייני ייצור למוצר. 

להוספת מאפיין יש ללחוץ על   להסרה על  

פרטי המשגיח
יש למלא ע"פ דוח הייצור את שמו המלא ופרטי המשגיח שביצע את ההשגחה.

תאריכי השגחה
יש למלא את תאריכי ההשגחה ע"פ המצוין בדוח הייצור.

משקל המוצר ליחידה ובחירת יחידת מידה: גרם , ק"ג , מ"ל וכו'

מאפייני משקל
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מוצרים בהשגחה צמודה

<<מוצרים בהשגחה שנתית
>>

4. צרופות
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דוח ייצור

למוצרים בהשגחה צמודה חובה לצרף דוח ייצור מנותן/ גוף הכשרות התואם לתעודת כשרות. 
על הדוח ייצור להיות חתום בחתימת משגיח וחותמת נותן הכשרות.

תעודת כשרות

יש לצרף צילום אישור כשרות בתוקף מנותן/ גוף הכשרות בחו"ל המוכר ע"י הרבנות הראשית 
לישראל.

צילום סמל גוף הכשרות

ככל שבאישור הכשרות של גוף הכשרות מופיע כי סמל גוף הכשרות חייב להופיע – יש לצרף 
צילום בו ניתן לזהות את הסמל על גבי המוצר 

מסמך רשמי של היצרן

יש לצרף מסמך רשמי של היצרן כגון אנליזה, חשבונית וכד' בו מצוין שם היצרן באופן ברור – 
על מנת לאמת את שם היצרן באופן וודאי

https://www.gov.il/he/departments/general/meida_yevu1

יבואן חדש

יבואן המגיש בקשה בפעם הראשונה בטופס המקוון, יש לצרף תעודת יבואן רשמי ממשרד 
הבריאות. להלן קישור לנוהל באתר הרבנות הראשית לישראל: 

התחייבות והצהרת יבואן

יש לקרוא ארבעת הסעיפים ולאשר ע"י סימון אישור כל הנתונים שמולאו.

בכל שלב ניתן לחזור לשלב הקודם ע"י לחיצה על    
לשליחת הבקשה יש ללחוץ על 

לאחר שליחת הבקשה ישלח לתיבת המייל אישור על הגשת הבקשה 
ומס' הסימוכין של בקשה זו. במהלך הטיפול בבקשה על ידי המחלקה תקבל עדכונים 
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