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 ,רב שלום

 

 

לקדם  ומטרתה הכלכלה,הינה שלוחה של משרד  בשגרירות ישראל בבייג'ינג המחלקה המסחרית

 של האחיזה את ולחזק הישראלי ליצואן לסייעסיניים, -כלכליים ישראליים-שיתופי פעולה מסחריים

   הסיני. בשוק הישראלית ההתעשיי

 

 התעשייה עבור דופן יוצאות הזדמנויות טומן הסיני השוק כי מאמינים אנו ,הגדולים האתגרים למרות

 . לתעשייה יותר לנגישאותו  להפוך שלנו מהשליחות כחלק זאת ורואים הישראלית

 

 הגידול באוכלוסיילבריאות יחד עולה מודעות  גידול בהכנסה פנויה,עליה ברמת החיים בערים,  לאור

בשנים הולך וגדל לתוספי תזונה ומזון בריאות ביקוש  סינים מראים, החרפת בעיות בריאותת והמזדקנ

 שוק תוספי התזונהלשנה,  09% -מיליארד דולר וצמיחה של כ 09עם היקף מכירות של   האחרונות.

 . ליצואנים ישראליים פוטנציאל חזק ומזון הבריאות זוהה כבעל 

 

את תקנות בסין, אני מתכבד להגיש את המדריך הנוכחי, הכולל שם המשלחת המסחרית של ישראל ב

אני מקווה שהמידע הכלול בו מזון בריאות בסין. מוצרי תוספי תזונה והנחיות רגולטוריות לרשום הייבוא ו

   יביא תועלת בתהליך הרישום למעוניינים ביצוא מוצרים כאלה לסין.

 

 

 .שאלה בכל אלינו לפנות תהססו אל אנא

 

 

 

 ן אלימלךאליר

 נספח מסחרי

 .סין נג,בייג'יבשגרירות ישראל 
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 משוםבו  ואין משפטי לייעוץ תחליף או משפטי ייעוץ מהווה אינו והוא בלבד אינפורמטיביות למטרות הינו זה במסמך הכלול המידע

 בתחום פעולות ביצוע בטרם מתאים ייעוץ ולקבל מקצוע  באיש להיעזר ליציםממ אנו .מתאימים מקצוע אנשי בידי וליווי לייעוץ תחליף

 .האחרונות בשנים בסין זה בתחום להתרחש וממשיכים שהתרחשו הרבים השינויים לאור היתר בין וזאת, בסין הבריאות מזון

(. Family Planning Commission) המשפחה לתכנון המנהל עם הבריאות משרד איחוד על בסין המתמדת הועדה החליטה 2013 במרץ

 and Family Planning Commission of the People's Republic of China Health National  (NHFPC) – כיום נקרא הבריאות משרד לכך אי

 2013 בנובמבר 1 ליום נכון זו בחוברת המובא המידע

 

http://www.npfpc.gov.cn/
http://www.npfpc.gov.cn/
http://www.npfpc.gov.cn/
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 בסין בריאות מזון למוצרי בנוגע והגדרות קטגוריות. 1

: הבאות הקטגוריות משש באחת בריאות מזון מוצרי בסין לרשום ניתן  
 

 (Ordinary Food) רגיל זוןמ 1.1

 . בריאותיים יתרונות אילו-אי כולל הוא כי מצוין לא שלו האריזה תוויתב אשר מזון

 

 (Dietary Supplements) תזונה תוספי 1.1

 Management הפרסום מתוך ההגדרה. בריאותיים יתרונות כולל הוא כי מצוין שלו האריזה בתווית אשר מזון

Measures of Dietary Supplements Registration (2007)" :שיפור של מסוימות פונקציות בתוכו הכולל מזון 

, מוגדרת אנשים לקבוצת הראוי מזון או, יכתוצר באמצעות ומינרלים ויטמינים לספק מסוגל עצמו שהוא או, הבריאות

 נזק לכל לגרום להם ואל, מחלות לריפוי משמשים אינם בריאות מזונות .האדם גוף של התפקודיים מצביו לוויסות או

 ".אותם לצורכים

 :אחרים מזון למוצרי תזונה תוספי בין הבדל

 .תזונתיים מרכיבים רק יציינו אחרים וןמז מוצרי ואילו(פונקציונאלי מזון) תועלת טענות מזון לתוספי• 

 .כזו המלצה אחרים מזון מוצריש בעוד המומלצת הצריכה לכמות המלצה לרוב מזון תוספיל• 

 ממיועדים אינם רגילים מזון שמוצרי בעוד, המשתמשים לכל מתאימים אינם תזונתיים תוספים, תועלתם פי על• 

 אחר או כזה מטרה לקהל

 

 מנת על" כחול כובע" של המאבחן( לוגו) הסמליל ידי על מסומן הוא, התזונה תוספי צתבקבו נרשם שמוצר מרגע

            טיבו את לאמת

 

 (Foods for Special Dietary Uses) מיוחדים תזונתיים שימושים עבור מזונות 1.1

 תועלת לעצמו ליחס ורשהמ אינו מיוחדת תזונה מזון. צרכנים של מוגדרות תזונה דרישות אחר למלא נועד אשר מזון

, קלוריות-דל ,לדוגמה, האמור המוצר לרכיבי באשר תביעות ליחס רשאי הוא אולם, עצמו למוצר באשר תפונקציונאלי

 .ב"וכיו נתרן-דל, סוכר נטול ,כולסטרול-דל, שומן-דל
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 General Standard for the Labeling of שכותרתו GB13432-2004 מספר הלאומי התקן מתוך ההגדרה

Prepackaged Foods for Special Dietary Uses" :צרכיםה אחר למלא מנת על מיוחד מתכון בעזרת שעובד מזון 

 מזינים חומרים. מסוימות למחלות באשר תזונתיות דרישות אחר למלא או/ו אנשים של המיוחדים הביולוגיים

 ".לו הדומה רגיל ממזון משמעותית יםשונ להיות צריכים זה מעין במזון אחרים מזינים רכיבים של והתכולה

 לצרכים מזון, כגון, מיוחדים שימושים עבור מתכונים בעל מזוןו לתינוקות מזון בעיקר כולל יוחדתמ תזונה מזון

 .ב"וכיו שומן-דל מזון, רפואיים

 

 :אחרים מזון ומוצרי מיוחדים תזונתיים לשימושים מזון בין הבדל

 : ומרכיבים במטרה הבדל

 יםיכול שאינם אנשים של מסוימות לקבוצות מיוחדים תזונתיים מרכיבים מכילים מיוחדים תזונתיים ימושיםלש מזונות

 ;רגיל יומי ממזון אותם לקלוט

 גוף תפקודי לוויסות החיוניים מיוחדים פיזיולוגיים מרכיבים עם חומרים מספק מיוחדים תזונתיים לשימושים מזון

 .בסיסיים מזינים חומרים מספקים רגילים מזונות בעוד

 

 : התזונתי בערך הבדל

 מרכיבים מכילים רגילים מזונות בעוד מועשרים ספציפיים מרכיבים מכילים מיוחדים תזונתיים לשימושים מזונות

 ;בסיסיים מזינים

 .מיוחדב מזין אפילו או מזין חומר לספק היא מיוחדים תזונתיים לשימושים מזון של העיקרית המטרה

 

 : פיגה ברקמות הגוףבמידת הס הבדל

 ושליטה, רעילות לוואי תופעות היעדרת להציג נטל מטבולי נמוך, חייב מיוחדים תזונתיים לשימושים ןמזוספיגת 

 ;(כבדות מתכות או הדברה חומרי, חיידקים) החיים המוכנסים אליו ביולוגייםה יםאינדיקטורב קפדנית

 לוואי תותופעו חומריםה חילוף על נטל מיוחדים תזונתיים לשימושים מזוןל יהיה כלל בדרך, יללע האמור למרות

 ; לקיחתו טרם רפואי יעוץ מומלץ עדיין בתרופות מדובר לאש למרות, ולכן תומסוימ

 

 : ותהליך בנוסחה הבדל

 והמסובך המיוחד האוכל סוג זה.  מוגדרים ומטרה יעדנוסחה ברורה ל יש מיוחדים תזונתיים לשימושים מזונותל

 .ותהליכי ייצור וספיגה ערבוב, צריכה מינון של חיםבמונ ביותר

 

 (Novel Food Resources) חדשים מזון מרכיבי 1.1

 .הסיני העם של מהתזונה חלק מהווים אינם רגיל באופן שהם ייצור בשיטות או ברכיבים המאופיין מזון

 : כולל זה מזון

 מהתזונה חלק מהווים אינם מסורתי ןשבאופ חיידקיםב או צמחיםב, ח"בבע שמקורם חומרים המכיל מזון 

 .שונה החומר שמבנה מרכיבים או, בסין

 האדםגוף להעשויים לגרום נזק  מזיקיםאו  רעליםואשר אינם מכילים  שפותחו חדשים מזון מרכיבי 

 .ולבריאותו
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 (New Food Additive) חדשים מזון תוספי 1.1

(: 2009, הציבור להערות טיוטה)  Administrative Licensing of New Food Additiveהפרסום מתוך ההגדרה

 : ל מתייחסים חדשים מזון תוספי

 

 הלאומיים המזון בטיחות תקני במסגרת נכללים שאינם מזון תוספי ; 

 הבריאות משרד עליהם שהכריז כפי המאושרים המזון תוספי ברשימת נכללים שאינם מזון תוספי ; 

 של היחסית כמותם בהם ששונתה או הורחב תוספים בתור בהם הידוע השימוש שהיקף מזון תוספי 

 . השונים הרכיבים

 

 . לשימוש שאושרו חדשים מזון תוספי על עדכונים ןלזמ מזמן מפרסם הסיני הבריאות משרד

 

 זו ובקטגוריה בכלל בתחום רבים שינויים חלים וכי מעודכנים בהכרח אינם והפרסומים הרשימות כי לציין חשוב

 מוכר הינו באם מזון תוסף לגבי לקבוע מנת על מתאים יעוץי ולקבל מקצוע באיש להיעזר ממליצים אנו לכך אי. בפרט

 . לחדש שייחשב או ורשום

 
 
 

 Food without Chinese) סיניים מזון בריאות תקני במסגרת התייחסות לגביו שאין מזון 1.1

Food Safety Standards) 

 סין לתוך מיובא ואשר ישימים ןמזו בריאות חוקי בסין לגביו קיימים לא ואשר לסין מחוץ הנמכר או המיוצר מזון

 מזון של הרישוי ניהול" לפרסום בהתאם זו קבוצה של הגדרתה בהיקף נכללים אינם הבאים המזונות .לראשונה

 : "(0202) לאומי מזון בריאות תקן לגביו שאין מיובא

 תקני, מזון תברואת תקני, אכילים חקלאיים למוצרים באשר קיימים ובטיחות איכות תקניל הכפוף מזון 

 ; המזון תעשיית על החלים אחרים רלוונטיים ותקנים מזון איכות

 לסין שלו יבואה שאושר או משרד הבריאות  ידי על ככזה שהוכרז מזון; 

 קיימים לתקנים הכפופים שונים גלם חומרי עם שעורבב בסיסי מזון ; 

 

 

 

 
 

http://www.nhfpc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2013/03/20130314175116834.pdf
http://www.bjtsb.gov.cn/infoview.asp?ViewID=26701
http://www.nhfpc.gov.cn/sps/pggtg/list.shtml
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  הרישום רשויות סקירת. 1

 להלן המובאות מהרשויות אחת במסגרת הבריאות מזונות את נהלל או לרשום יש, יבואו רישיון קבלת למטרת

 :שלהם םילמאפיינ בהתאם

 

  הרישום רשויות: 1 טבלה

 קטגוריה הרישוי רשות היתר/רישיון

 רגיל מזון ברישום צורך אין ונהלי אישור ייבוא רגיל יבוא הליך

 מיוחד וסמליל רישום רישיון
 והתרופות המזון מינהל

 [ CFDA] סין של
 תזונה תוספי

 GB13432-2004 שמספרו הלאומי התקן אחר למלא יש

 General Standard for the Labeling of כותרתו ואשר

Prepackaged Foods for Special Dietary Uses 

 NHFPCב ברישום צורך אין
 שימושים עבור מראש ארוזים מזונות

  מיוחדים תזונתיים

 חדשים מזון מרכיבי [NHFPC] הבריאות משרד  מנהלי רישיון

 חדשים מזון תוספי [NHFPC] הבריאות משרד  מנהלי רישיון

 [NHFPC] הבריאות משרד  מנהלי רישיון
 תקני במסגרת התייחסות לגביו שאין מזון

 סיניים מזון בריאות

 

 

 

   הרישום לנוהל מבוא. 1

  רגיל מזון 1.1

. תזונה-מזון תוסף שאינו רגיל מזון יבואל מנת על בהם מודלע שיש אישור ונוהלי דרישות של אחדים אוספים קיימים

 . 4 בפרק כמתואר, שלנו למשרד פנו אנא זה בנושא נוספים פרטים לקבלת

 

   תזונה תוספי 1.1

 והתרופות המזון מינהל י"ע אישור לעבור צריכה שלהם והתווית להירשם עליהם, בסין תזונה תוספי למכור מנת על

 . סין של

 

 או; בסין הנמצאת חברה באמצעות הרישום תהליך את להשלים חייב מיובא תזונה תוסף לרשום מתכנןה זר מבקש

 . שלישי צד י"ע או זרה חברה של סינית בת חברת י"ע

 

 רשאים בריאות שמזונות פונקציונליות תועלות "27+1"-ב כ"בסה כרגע מכיר סין של והתרופות המזון מינהל

 מזונות(. ומינרלים ויטמינים) מזינים חומרים של תוספים להכללת לתביעה יחסמתי  "1+"הסימול. בהן להשתמש

 את וכן, היותר לכל פונקציונאליות תביעות שתי במסגרתם לכלול יכולים פונקציונאלי מזון בתור הנרשמים בריאות

 . ומינרלים ויטמינים של תוספים להכללת התביעה
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 לערוך המבקש על, המוכרות הפונקציונאליות התביעות 27-ל מעבר חורגות שהוגש התזונה תוסף של הפונקציות אם

 לפי, אולם. סין של והבריאות המזון מינהל במסגרת המתאימה בחינהה לסוכנות נוספים דוחות ולספק ניסויים

 .קשה זה הליך מסגרתב האישור קבלת, הרישום מרשויות בחלק עובדים של דבריהם

 התביעות לתיקון באשר הערות קבלת שםל טיוטה סין של ותוהבריא המזון מינהל פרסם 2012 בשנת

 מהפונקציות חלק) בלבד פונקציונליות תועלות 18-ל תופחתנה הפונקציונליות התביעות "27+1" .הפונקציונאליות

     (.  תבוטלנה מהפונקציות וחלק אחת לפונקציה יחדיו תשולבנה

 

   פונקציונאליים מזונות עבור והעתידיות הנוכחיות הפונקציונאליות התביעות רשימת: 1 טבלה

  מספר פונקציונאליות תביעות  החדשה בטיוטה השינויים

 1 ▲ החיסון מערכת של פעילותה הגברת  כנה על נותרה

 2  בדם השומנים הפחתת  כנה על נותרה

 3 בדם הסוכר הפחתת  כנה על נותרה

 4 ▲ השינה שיפור  כנה על נותרה

 5  חמצון-נוגד  כנה על נותרה

 6 ▲ פיזית עייפות על הקלה  כנה על נותרה

 7 יתר השמנת על בקרה  כנה על נותרה

 8 ▲ העצם צפיפות הגברת  כנה על נותרה

 9  לקויה מתזונה כתוצאה אנמיה שיפור  כנה על נותרה

 10  הזיכרון שיפור  כנה על נותרה

 11  הגרון וניקוי לחלוח  כנה על נותרה

 12 ▲( ברקמות חמצן מיעוט) אנאוקסיה במהלך הסיבולת שיפור  כנה על נותרה

 13 ▲ הכבד של כימי נזק מפני מסייעת הגנה  כנה על נותרה

 14  עופרת הרחקת עידוד  כנה על נותרה

 15  חלב הפרשת של הגברה  כנה על נותרה

 16 ● עייפה עין שיפור  כנה על נותרה

  לפונקציה יחדיו משולבים

 "  והמעיים הקיבה לותפעי שיפור"

 17  עצירות שיפור

 18   המעיים חיידקי אוכלוסיית וויסות

 19  העיכול על הקלה

 20  העיכול מיצי י"ע הנגרם נזק מפני מסייעת הגנה

  לפונקציה יחדיו משולבים

 "  הפנים עור בריאות שיפור"

 21 ●( אקנה, בגרות פצעי) חטטת העלמת

 22 ● חום-צהוב בצבע כתמים העלמת

 23 ● העור לחות שיפור

 24  וההתפתחות הגדילה שיפור  בוטלה

 25 ▲ קרינה מפני מסייעת הגנה  בוטלה

 26 הדם לחץ הפחתת  בוטלה

 27 ● בעור מןושה תכולת שיפור  בוטלה

  כנה על נותרה
, פונקציונאלית תביעה אינה זו+, 1) מזינים חומרים של תוספים

 1+ (הללו וספיםהת את לבחון יש אולם

 

 באדם ניסויית בדיקהל נדרשים ● בסימול המסומנים פריטים; בלבד בחיה לניסוי נדרשים ▲ בסימול המסומנים פריטים: הערה*

 .הבדיקות סוגי לשני נדרשים הפריטים שאר כל. בלבד
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 דוחות לרבות, תומכים מסמכים לספק חייב המבקש, סין של והבריאות המזון מינהל ידי על מוצר לרשום מנת על

 הקניין זכויות את מפר אינו המוצר כי הקובעים ותצהירים, והאריזות המוצר של דוגמאות, הגשה טופסי, הבדיק

 . I נספח ראו, הנדרשים המסמכים של המלאה הרשימה לקבלת. אחרים מוצרים של( פטנטים) הרוחני

 

  :  עיקריים שלבים שני כולל התהליך

 יציבות בחינת) המוצר של פנימיות בדיקות מספר סין של והבריאות המזון מנהל עורך, הבקשה הגשת עם ,

 לשם ייעודית למעבדה המוצר של הייצור מאתר דוגמאות לשלוח יש כך לשם. (ועוד חיות, בטיחות, תברואה

 ימים 50 בתוך(. II נספחב מופיעות הרלוונטיות הבדיקות לביצוע המאושרות המעבדות רשימת) בחינתן

 המזון למינהל הן הייעודית מהמעבדה ישירות תישלחנה הבחינות תוצאות, דוגמאותה תקבל מרגע

 .עצמו למבקש והן סין של והבריאות

 

  על נוספים ימים 80 נדרשים סין של והבריאות המזון למינהל, לטיפול מתקבלת לרישום שהבקשה מרגע 

 הבדיקות תוצאותו במידה. צאותתו דוח ולהנפיק שהוגשו החומרים של הטכנית הבחינה את לארגן מנת

 Imported Health Food" ]מיובא בריאות למזון אישור תעודת" תונפק ,מאושר הרישוםו מאושרות

Approval Certificate (IHFAC) ,]בתוקף ותהא ההחלטה מקבלת ימים 10 בתוך למבקשים תישלח אשר 

 של לחידושה הסיבות את נמקול מחדש להגישה רשאי המבקש, נדחית והבקשה במידה .שנים 5 למשך

 . הבקשה

. לתקנות בהתאם וזאת, עבודה ימי 130-כ נמשך סין של והבריאות המזון מינהל י"ע תזונה תוסף של הרישום תהליך

 אנליזת .הבחינה תקופת את בחשבון לוקחים אם שנתיים עד שנה אפילו להימשך יכול כולו התהליך, זאת עם יחד

 ובדיקות בטיחות בדיקות .חודשים 4 כלל בדרך נמשכות הפונקציונאלי תכשירה של נותובחי יציבות בחינות, תברואה

 עלותה .חודשים 5-3 כלל בדרך נמשכת באדם הניסויים ובדיקת חודשים 6-5 כלל בדרך נמשכות חיות תפקודי של

 אישורילו תרגוםל אגרות וכן לסוכנות תשלומים, בחינה אגרות: חלקים משלושה מורכבת הרישום של הכוללת

   .   נוטריון
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 עלות להערכת דוגמה: 1 טבלה

  הערות (דולרים) עלות פריט

 עלות

 בחינה

 של ובחינות יציבות בחינות, תברואה אנליזת (1

 המוצרים כל על חל 3,200-8,000 הפונקציונאלי התכשיר

 (רעילות) בטיחות בדיקות (2
6,350-9,500 

 חומרים של תוספים למעט

 מזינים

 בדיקת (3

 תקפות

 הפונקציה

 מערכת של פעילותה הגברת

 על הקלה ,השינה יפורש ,החיסון

 הסיבולת שיפור ,פיזית עייפות

 מסייעת הגנה ,אנאוקסיה במהלך

 נזק מפני מסייעת הגנה ,קרינה מפני

 הכבד של כימי

4,760-11,000 

 

 ,חטטת העלמת ,עייפה עין שיפור

 תכולת שיפור ,העור לחות שיפור

 בעור מןוהש

12,700-22,000 

 הפחתת, בדם השומנים הפחתת

 ,הדם לחץ הפחתת ,בדם הסוכר

 עידוד ,הזיכרון שיפור ,חמצון-נוגד

 ,הגרון וניקוי לחלוח ,עופרת הרחקת

 על בקרה ,חלב הפרשת של הגברה

 הגדילה שיפור ,יתר השמנת

 צפיפות הגברת ,וההתפתחות

 כתוצאה אנמיה שיפור ,העצם

 הגנה ,עצירות שיפור ,לקויה מתזונה

 מיצי י"ע הנגרם נזק מפני מסייעת

 חיידקי אוכלוסיית וויסות ,העיכול

 העיכול על הקלה ,המעיים

22,000-40,000 

  אילוח בחינת (4
1,600 

: הבאות הפונקציות על חל

 בקרה, פיזית עייפות על קלהה

 הגדילה שיפור ,יתר השמנת על

   וההתפתחות

 המוצרים כל על חל 800-1,600    אימות בחינת5)  

  0  טכנית הערכה

 נוספות עלויות( 6
 צד י"ע שנגבו עלויות, סוכנות אגרת

 (נוטריון ואישורי תרגומים) שלישי
 המוצר בסוג תלוי

 המגיע תזונה תוספי של הכוללת הרישום תעלו, (www.zhuceabc.com) הרישום מרשויות אחת לפי

 .דולרים 100111-110111 של לסכום

 במקרים. רגילים כמזונות שלהן התזונה תוספי מוצרי את רושמות זרות חברות הרבה כך כל דועמ מבהירה זו טבלה

 התועלות פירוט לשם שלהן המוצרים אריזות גביי על המופיעות פונקציונליות תביעות על נסמכות אינן החברות, אלו

 לידיעת זאת להביא חרותא דרכים ומוצאות המכירות צוותי את מכשירות הן זאת ובמקום, שלהם הבריאותיות

 . הצרכנים
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 מסוימים במקרים או, רגילים כמזונות שלהן הפונקציונליים המוצרים את לרשום בוחרות רבות מקומיות חברות גם

 .הרישום עלויות את ולהפחית הרישום תהליך את להאיץ מסייעים בסין שלהם הקשר אנשי

 (: בלבד בסינית) בתוקף ותקנות חוקים

1. Raw Materials Application in Dietary Supplements 2002 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3593/200810/38057.htm 

2. Management Measures of Dietary Supplements Registration (Trial) 2005 

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0053/24516.html  

3. Food Safety Law of the People's Republic of China 2009 

http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm  

4. Dietary Supplements Technical Evaluation Key Points 2011 

http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0530/62391.html  

5. Adjustment of Function Claims of Dietary Supplements (draft for comment) 2012 

  http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0780/72295.html 

6. Application and Technical Evaluation Standards for Dietary Supplements with New 

Functions (draft for comment) 2012 

http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0780/75896.html 

 

 מיוחדים תזונתיים שימושים עבור מראש ארוזים מזונות 1.1

 שימושים עבור שנועדו מראש ארוזים מזונות של יבואה עבור ברישום צורך אין ,תזונה תוספי עבור כמו שלא

 .יותר וזול מהיר, פשוט שלהם יבואה תהליך וכך, מיוחדים תזונתיים

 הלאומיים התקנים בדרישות עמידה הוא זו בקטגוריה הכלולים מיובאים מראש ארוזים ממזונות שנדרש מה כל

 -ו GB7718-2011" )מיוחדים תזונתיים שימושים עבור מראש ארוזים מזונות לתיווי באשר כלליות דרישות: "הבאים

GB13432-2004.) בתקן 5.4.3 מספר לפריט בהתאם GB13432-2004 ,שימושים עבור מראש ארוזים מזונות 

 מזינים חומרים של צריכתם בעקבות וההתפתחות הגדילה שיפור של השפעות לתבוע יכולים מיוחדים תזונתיים

 וכן, מחלות למניעת או לטיפול, ריפויל אפשרות לציין או לתבוע רשאי לא כזה מזון .מזוןה תוךב הנמצאים מסוימים

 וההסגר ההגירה רשויות באמצעות ותטופל תיבדק אלו בדרישות העמידה .תזונתיות פונקציות לתבוע לו אסור

(AQSIQ )נוספים פרטים קבלת לשם זה בתקן לעיין יש .יבואה נמל של. 

  (: בלבד בסינית) בתוקף ותקנות חוקים

1. Food Safety Law of the People's Republic of China 2009 

http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm  

2. General Standard for Labeling of Prepackaged Foods (GB7718-2011) 2011 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles///business/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc11

940.pdf 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3593/200810/38057.htm
http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0053/24516.html
http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0530/62391.html
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0780/72295.html
http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc11940.pdf
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc11940.pdf
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3. General Standard for the Labeling of Prepackaged Foods for Special Dietary Uses 

(GB13432-2004) 2004 

http://www.chc.org.cn/news/detail.php?id=61350  

4. Labeling Requirement on Prepackaged Foods for Special Dietary Uses (draft for 

comment) 2012 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3594/201208/55732.htm  

5. Standard for Using of Nutritional Fortification Substances in Foods (GB14880-2012) 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles///business/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14526.

pdf 

 

 חדשים מזון מרכיבי 1.1

 אחת ילפ, זאת םע יחד ;הערכה תקופת מצוינת לא בתקנות .NHFPC אישור מחייבים חדשים מזונות של ייצור או יבוא

 .זו קטגוריה תחת נרשמים מוצרים מאוד מעט, הרישום מסוכנויות

 

 : הבאים המסמכים את לספק יש, חדש מזון רכיב לרשום מנת על

 חדש מזון רכיב של לרישומו בקשה טופס 

 רלוונטיים ותרשימים הייצור שיטות  

 מוצר תקני 

 בטיחות רשומות כןו יןלס מחוץ ובשווקים המקומי בשוק המוצרים של והשימוש המחקר סטטוס 

 במוצר השימוש הוראות ועלון האריזה עיצוב, תוויות  

 במדינת המזון של התזונתית הצריכה היסטוריית או; ייצורו במדינת ומופץ מיוצר המוצר כי המאשרת תעודה 

 מיובא החדש והמזון במידה המקור

 המוצר של אחת אטומה דוגמה 

 הבבקש בטיפול לסייע עשויה נוסף מידע הגשת  

 :  שלו הבית באתר הבריאות משרד ידי על יפורסמו שאושר החדש המזון פרטי

http://www.moh.gov.cn/mohwsjdj/s9159/list.shtml  

 .*נכון למועד כתיבת שורות אלו האתר עודנו בבניה והרשימות טרם פורסמו

 

 .רגילים מזונות בתור מסוימים חדשים מזונות על יודיע NHFPC, הצריכה לסטטוס ובהתאם תלע מעת

 

  (: בלבד בסינית) בתוקף ותקנות חוקים

1. Food Safety Law of the People's Republic of China 2009 

http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm 

2. Management Measures of Novel Food Ingredients 2013 

http://www.moh.gov.cn/fzs/s3576/201307/34de96581cfc4751be3bc83870360472.shtml 

3. Hygienic Administrative Licensing 2004 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64293.htm  

 

 

http://www.chc.org.cn/news/detail.php?id=61350
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3594/201208/55732.htm
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14526.pdf
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14526.pdf
http://www.moh.gov.cn/mohwsjdj/s9159/list.shtml
http://www.moh.gov.cn/mohwsjdj/s9159/list.shtml
http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm
http://www.moh.gov.cn/fzs/s3576/201307/34de96581cfc4751be3bc83870360472.shtml
http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64293.htm
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  חדשים מזון תוספי 1.1

, טעמו, ריחו, צבעו, המזון איכות שיפור לשם למזונות םהמוספי טבעיים או סינתטיים כימיים חומרים הינם מזון תוספי

 הבחינה, למעשה הלכה, אולם. עבודה ימי 60-כ תימשך הבקשה בחינת, NHFPC-ה לפי. עיבודו או שימורו למטרת או

  .יותר ארוכה תקופה נמשכת

 : הבריאות למשרד הבאים המסמכים את לספק יש, מזון תוסף לרשום מנת על

 בו השימוש והיקף שלו המינון, הפונקציונלי סיווגו, סףהתו של הנפוץ השם 

 התוסף של השפעתו על והוכחות זה בתוסף טכני צורך קיים כי המוכיחים מסמכים או נתונים  

 המזון בתוך זה תוסף של בדיקהה שיטות; בדיקהה ושיטות הייצור תהליך פרטי, איכות מפרטי 

 תהליכי, הפיזיקליות והתכונות הכימי המבנה, המקור או הגלם חומרי כולל, הבטיחות הערכת של חומרים 

 ביקורת דוחות או איכות מפרטי, ביקורת דוחות או ובטיחות( טוקסיקולוגיה) רעילות הערכת, הייצור

 דוגמה, הוראות עלון, המוצר תווית 

 הליךבת לסייע עשוי ,אחרים ארגוניםב או אזוריםב, במדינות זה בתוסף השימוש אישור כגון, נוסף מידע 

 היצרן נמצא בה במדינה ומופץ מיוצר המוצר כי המאשרת תעודה  

 היצרן נמצא בה במדינה עצמו לייצור באשר מתאימות רשויות י"ע שהונפקו הסמכה או אישור   

 

    :  שלו הבית באתר NHFPC-ה ידי על יפורסמו שאושרו החדשים המזון תוספי פרטי

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s9161/index.htm  

 

 

  (: בלבד בסינית) בתוקף ותקנות חוקים

4. Food Safety Law of the People's Republic of China 2009 

http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm  

5. Hygienic Standards for Uses of Food Additives 2001 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohzcfgs/s3576/200804/29585.htm 

6. Management Measures of New Food Additives 2010  

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohbgt/s10787/201004/46908.htm  

7. Hygienic Administrative Licensing 2004 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64293.htm  

 

 

  קיים מזון בטיחות תקן ללא מזון 1.1

 כפופים שאינם מזונות של יבואה עבור תקנות לניסוח באשר מהציבור ייעוץ ביקש הבריאות משרד 2009 מאי בחודש

 בסין קיימים לא לגביו ואשר, לסין מחוץ הנמכר או המיוצר מזון לייבא המעוניינים גופים. בסין המזון בריאות לחוקי

 . סין תוךל מיובאים אלו שמוצרים ונההראש בפעם אישור לבקש חייבים, מזון בטיחות חוקי

 

 מעטים מוצרים קיימים, אולם. עבודה ימי 60 בתוך תסתיים זה מסוג למזון בקשות הערכת, הבריאות משרד לפי

 . זו בקטגוריה הנרשמים מאוד

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s9161/index.htm
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s9161/index.htm
http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohzcfgs/s3576/200804/29585.htm
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohbgt/s10787/201004/46908.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64293.htm
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 : הבאים המסמכים את לספק יש זו בקטגוריה מוצרים רישום לשם

 

 המזון בריאות ילתקנ כפופים שאינם מזונות יבואל בקשה טופס 

 ותוספים מרכיבים רשימת  

 ותרשימים ייצור שיטות 

 החברה של בדיקה ושיטות איכות תקני 

 תווית דוגמת 

 אחרות במדינות ולמכירה לייצור ניתנים המוצרים כי המוכיחה תעודה 

 אחרות מדינות י"ע או בינלאומיים ארגונים י"ע שהונפקו מתאימים תקנים 

 בבקשה בטיפול לסייע עשויים חרא מידע או בטיחות הערכת דוח 

 המסחרית התווית עם יחד מינימלית באריזה אחת אטומה דוגמה  

 המוצר של אצוות שלוש עבור והתברואה האיכות בחינת דוח 

 זה מוצר על החלים אחרים בארגונים או זרות במדינות הבטיחות תקני פרטי 

 

  (: בלבד בסינית) בתוקף ותקנות חוקים

1. Food Safety Law of the People's Republic of China 2009 

http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm  

2. Licensing Management of Imported Food without National Food Safety Standard (2010) 

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3593/201008/48513.htm  

3. Hygienic Administrative Licensing 2004 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64293.htm  

 

  חשובה הערה 1.3

 .בריאות מזון של והמיובאים המקומיים המוצרים כל על החלים כללים רשימת הבריאות משרד פרסם 1996 בשנת

 המפורטות בדרישות לעמוד צריכה ארוזים מזונות של התווית, אלו לכללים בהתאם. המזונות כל על חלים הכללים

  לפרט התוויות על. General Rules of the Label of Packaged Food  (GB 7718-94):שכותרתו יהלאומ בתקן

 (.4 טבלה ראו) הסינית בשפה להלן המובא המידע את

 בקטגוריות במיוחד, השונות גוריותבקט הנכללים מזונות עבור מיוחדות דרישות קיימות, אלו בסיסיות לדרישות פרט

 חשובות הן וגם מאחר הללו הדרישות את בחשבון לקחת יש. מיוחד תזונתי לשימוש שנועדו ומזונות תזונה תוספי של

 .מזון מוצר של לרישומו המסמכים הכנת תהליך עבור

 

  ארוז מזון לתווית כלליות דרישות: 1 טבלה

  בריאותה מזון של רישוםה מספר. 2 המוצר שם. 1

 פונקציונאליים מרכיבים. 4  ותוספים מרכיבים. 3

  המרכיבים משקל.6  בריאותיות פונקציות. 5

 תזונתיים וערכים אנרגיה תכולת. 8 המוצק ומשקל טונ משקל. 7

 המקור מדינת. 10 והמינון הצריכה שיטת. 9

 תפוגהה תאריך. 12 ( המוצר נארז בו התאריך) הייצור תאריך. 11

http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3593/201008/48513.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64293.htm
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  בסין ישראל של הכלכלית מהנציגות סיוע קבלת .1

 משרד, לשעבר) הכלכלה במשרד חוץ סחר מינהל של מקצועית יחידה הינה בסין ישראל של הכלכלית הנציגות

 והמסחריים הכלכליים הפעולה שיתופי את ולעודד להגביר, לקדם במטרה שנוסדה (,והתעסוקה המסחר, התעשייה

 כלכליים הסכמים :סחר מדיניות בנושאי שונות סוגיות עם התמודדות על אחראים אנו .סין לבין ישראל מדינת בין

 מידע :סחר קידום בנושאי שונות סוגיות על וכן', וכו רישום, תקינה, רגולציה היבטי – לסחר קיימים חסמים ,ומסחריים

 שמטרתם "אישית אמיםמות" אחרים שירותים כןו ,מפגשים תיאום, תערוכות, עסקיות ומשלחות סמינרים, עסקי

  .וישראל סין בין הבילטראלי הסחר קידום

 

 :מטרות

 

 חדשים לשווקים ולחדור קיימים בשווקים פעילותו את להעמיק הישראלי התעשייה למגזר סיוע 

 ל"בחו בשווקים בפעילותו הפרטני ליצואן וסיוע ליווי 

 מיםקיי הסכמים ושימור בינלאומיים סחר הסכמי של לפועל והוצאה ייזום 

 אסטרטגיים פעולה שיתופי כינוןו השקעות גיוס 

 הישראליות והכלכלה התעשייה של תןתדמי שיפור 

 והיצף סחר היטלי - תהוגנ בלתי תחרות מניעת 

 

 : כוללים הישראלית העסקים אנשי קהיליית עבור שלנו העיקריים השירותים

 

 ומוצרי במים טיפול ,רפואי ומכשור ציוד, טלקום כגון הסינית הכלכלה של שונים למגזרים בנוגע עסקי מידע 

 קוסמטיקה

 ומתן למשא ושיטות עסקית תרבות, ומדיניות תקנות: סיןב לעסקים בנוגע מידע  

 אפשריים ב"וכיו שירותים ספקי, מפיצים, לקוחות, שותפים באיתור סיוע 

 מקומיים וארגונים לרשויות בפנייה סיוע: ממשל יחסי 

 וחקלאות רפואי ומכשור ציוד, במים טיפול, טלקום כגון, חומיםת במגוון עסקיות משלחות ארגון 

 כולה סין ברחבי סמינרים וקידום אירועים ארגון 

 

 : הבאות בדרכים אלינו לפנות מוזמנים הנכם

 86-10-85320664+  :טלפון

 86-10-85320612+  :פקס

 info.china@israeltrade.gov.il: ל"דוא

 /en-http://itrade.gov.il/china: אינטרנט אתר

 

mailto:info.china@israeltrade.gov.il
http://itrade.gov.il/china-en/
http://itrade.gov.il/china-en/
http://itrade.gov.il/china-en/
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  נספחים. 1

  תזונה תוספי לרישום מסמכים -  I נספח

 בריאות מזון מוצר של רישומו עבור בקשה טופס 

 הבקשה מגיש של אחרות רשמיות תעודות או, העסק רישיון, הזהות תעודת של צילום העתקי 

 בסין נרשמו שכבר רפואיים ממוצרים שונה המיועד המוצר של שמו כי הוכחה  

 (פטנטים) קיימות קניין זכויות מפר אינו הבקשה מגיש של המוצר כי הקובע מנוטריון תצהיר 

 (רשומים בלתי מסחר סימני של מקריםב למעט) המסחר סימן של רישוםה דתמתעו העתק 

 הניפוי תהליך, והפיתוח המחקר של בסיסיים פרקים ראשי הכולל) המוצר של ופיתוח מחקר דוח 

 (צפויות והשפעות הפונקציונאלי

 הגלם לחומרי המקורות; וב לשימוש והצידוק( והתוספים הגלם חומרי) הבריאות מזון של והמתכון מרכיביו 

 דווקא בהם לשימוש והצידוק והתוספים

 עבורם הבדיקה ושיטות, שלהם והתכולה העיקרים/הפונקציונליים המרכיבים 

 ( המתורגם העותק והן המקור הן לרבות) מפורט הסבר עם יחד הייצור תהליך של זרימה תרשים או תרשים

  הרלוונטיים המחקר ופרטי

 האיכות תקני לרבות) למתכון באשר והסבר( המתורגם העותק והן מקורה הן לרבות) המוצר של איכות תקני 

 (התוספים ושל הגלם חומרי של

 המוצר אריזת עם ישיר במגע שבאו החומרים של לבחירה והבסיס האיכות תקני, השם, הקטגוריה 

 מאושר בדיקה גוף י"ע שהונפק בחינה דוח 

 בו השימוש ומהוראות המוצר מתווית דוגמה  

 וסקירתו המוצר בהערכת לסייע העשויים יםאחר חומרים  

 המוצר של אטומות דוגמאות שתי 

 הייצור באתר הייצור בתקני עומד הבריאות מזון של היצרן כי המוכיח אישור 

 של העסק מרישיון והעתק לנציג באשר נוטריון י"ע מאושר מכתב להגיש יש, סיני נציג הינו המקומי הגוף אם 

 הרשמי הסיני מהאישור העתקים להציג עליה, זרה בבעלות בת-חברה הוא מיהמקו הגוף אם. המקומי הגוף

 ”Registration Certificate of Foreign Enterprises’ Representative Offices in China“:שכותרתו

  ("בסין זרות לחברות ייצוג משרדי של אישור תעודת") 

 תוקף ולתת לאשר יש .משנה למעלה במשך יצרןה נמצא שבו במקום ונמכר יוצר המוצר כי ההמוכיח תעודה 

 המדינה באותה הסינית השגרירות י"ע הבריאות מזון מיוצר בו במקום זו תעודהל

 האריזות של דוגמאות או; היצרן נמצא בה המדינה של ותקנים, המוצר על החלים בינלאומיים תקנים ,

 לסינית תרגומם עם יחד, המוצרים מיוצרים בו מהאזור השימוש והוראות התוויות

 עוקבים אצווה מספרי מתוך שניטלו ושלמות אטומות דוגמאות שלוש 
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   ייעודיות בדיקה מעבדות -  II נספח

• National Institute of Nutrition and Food Safety 

• Beijing Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) 

• Tianjin CDC 

• Hebei CDC 

• Liaoning CDC 

• Jilin CDC 

• Heilongjiang CDC 

• Shanghai CDC 

• Jiangsu CDC 

• Zhejiang CDC 

• Fujian CDC 

• Shandong CDC 

• Henan CDC 

• Hubei CDC 

• Hunan CDC 

• Guangdong CDC 

• Guangxi CDC 

• Hainan CDC 

• Chongqing CDC 

• Sichuan CDC 

• Shanxi CDC 

• Nutrition and Dietary Supplements Assessment Center of Peking University 

• Dietary Supplements Function Testing Center of Beijing Union University 

• Food Toxic and Dietary Supplements Function Testing Center of Fudan University 

• Nutrition and Dietary Supplements Research Center of Tongji University 

• Nanjing Public Health Preventive Medicine Research Center of Dongnan University 

• Nutrition and Food Science and Technology Research Center of Nanjing Medical 

University 

• Haerbing Medical University 

• Analysis and Testing Center of Huaxi Public Health Institute of Sichuan University 

• Tongji Medical University 

• Hygiene Analysis and Testing Center of Shandong University 
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    בריאות מזון ברישום המסייעות סיניות חברות -  III נספח

 הערות טלפון מספר מיקום הבית אתר החברה שם

Beijing CHNMED 

Consulting Co., Ltd  

http://www.chnmed.c

om   
 ין'בייג

+86 10 

66516699 

 ורישום כללי ייעוץ חברת

 ניסיון שנות 15-מ יותר בעלת

  בסין

Tianjianhuacheng 

International Investment 

Co. Ltd 

http://www.zhuceabc.

cn/english/ 
 ין'בייג

+86 10 

51664481-8008 

 ברישום המתמחה חברה

ניסיון שנות 10 בעלת  

Beijing Canny Consulting 

Inc  

-http://www.china

canny.com/html/Hom

e/index.html  

 ין'בייג
+86 10 

59648216 

 מחקר כוללים השירותים

 ישוםר, הרפואה בתעשיית

 ובמדינות בסין מוצרים

 אחרות

Giant Med-Pharma 

Services Inc  

-http://www.med

pharmachina.com   
 ין'בייג

+86 10 

51281119 

 י"ע 2001 בשנת נוסדה

 השירותים. רופאים קבוצת

 מחקר כוללים העיקריים

 וכן מוצרים רישום, קליני

CRO 

PHDS Healthcare 

Research 

http://www.cnphds.c

om/General_36.html  
 ין'בייג

+86-10-

84466227 

 שירותים המספקת חברה

 בתחומי מקצועיים טכניים

, ביולוגיים מוצרים, התרופות

, פעילים-לא רוקחיים חומרים

 מכשור, תרוקחיו אריזות

 מזון, מזון תוספי, פואיר

, מחטאים חומרים, חדש

 חומרי, שתייה-למי מתקנים

ב"וכיו קוסמטיקה  

Guojian Medicine 

Consulting Service Co., 

Ltd  

http://www.gjmedicin

e.com   

 ואו'גואנגג

Guangzhou 

+86 20 

88377286 

 לאספקת תמוכר חברה

 השירותים. בריאות שירותי

 ומתן מחקרים ביצוע כוללים

 תעשיית בתחום ייעוץ

 מוצרים רישום וכן הרפואה

 תוספי של רישום כולל)

  (תזונה

Shanghai MoosKon 

Business Consulting Co., 

Ltd.  

http://mooskon.com   שנגחאי 
+86 21 

64547533 

 מגוון עם שפעלה חברה

 לרבות, בינלאומיים לקוחות

, בקוריאה הפועלות חברות

. ב"ארהבו אירופהב

 רישום כוללים השירותים

 וסיוע ייעוץ ומתן בריאות מזון

 המזון מינהל מול בהתנהלות

סין של והבריאות  

http://www.chnmed.com/
http://www.chnmed.com/
http://www.zhuceabc.cn/english/
http://www.zhuceabc.cn/english/
http://www.china-canny.com/html/Home/index.html
http://www.china-canny.com/html/Home/index.html
http://www.china-canny.com/html/Home/index.html
http://www.china-canny.com/html/Home/index.html
http://www.med-pharmachina.com/
http://www.med-pharmachina.com/
http://www.cnphds.com/General_36.html
http://www.cnphds.com/General_36.html
http://www.gjmedicine.com/
http://www.gjmedicine.com/
http://mooskon.com/
http://mooskon.com/
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 Tianjianhuacheng International Investment Co. Ltd 

 http://www.zhuceabc.cn/english/  

 The China Health Food Market Overview 2010 

Produced by RedFern Associates  

http://www.prclive.com/pdf/uploads/Health%20food%20in%20China%20-

%20September%202010%20[by%20REDFERN].pdf 

 The Central People’s Government of the People’s Republic of China 

http://www.gov.cn/  

 State Food and Drug Administration 

www.sfda.gov.cn 

 Ministry of Health of P.R.C. 

www.moh.gov.cn 

 Ministry of Commerce of P.R.C. 

www.mofcom.gov.cn  
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