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 (1)5002-צו המכס )איסור יבוא(, התשס"ה
 
 

הפקודה(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי  -לפקודת המכס )להלן  04בתוקף סמכותי לפי סעיף 
נשין(, אני חוק העו -)להלן  1711-)ב( לחוק העונשין, התשל"ז1א)א( לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 11סעיף 

 מצווה לאמור:
 

 הגדרה ופרשנות

 .1440-צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ד -בצו זה, "תעריף המכס"  )א( .1
 

לכל המונחים האחרים תהא המשמעות הנודעת להם בתעריף המכס, אלא אם כן נאמר  )ב(
 במפורש אחרת.

 
 איסור יבוא

 ביבוא לישראל, כמפורט להלן: הטובין המפורטים בתוספת אסורים .5
 

צוין "שונים", יחול איסור היבוא על כל הטובין העונים לתיאור  בתוספתאם בטור א'  (1)
 הטובין המופיע בטור ב';

 
 -, לצד הפרק או הפרט בתעריף המכס בתוספתאם בטור ב'  (5)

 
 צוין תיאור הטובין, יחול איסור היבוא רק על אותם טובין; )א(

 
ין תיאור הטובין, יחול איסור היבוא על כל הטובין המסווגים באותו פרק או לא צו )ב(

 פרט.
 

לתוספת  71עד  1טובין אשר סיווגם ברשימון היבוא הוא בפרט שאינו נמצא בפרקים  (3)
עד  1הראשונה לתעריף המכס, ולפי מהותם ניתן היה לסווגם באחד מהפרטים שבפרקים 

 (1)וגו באחד מהפרטים שבפרקים האמורים.כאמור, יחול צו זה כאילו סו 71
 

 112תחולת סעיף 

 לפקודה יחולו על הטובין המפורטים בתוספת. 112הוראות סעיף  .3
 

 שמירת דינים

 צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו. .4
 

 ביטול

 בטל. - 1791-צו המכס )הסדרת יבוא(, התשמ"ז .2
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 תוספת
 (3-ו 5)סעיפים 

 
 טור א'

 הפרק או הפרט
 בתעריף המכס

 טור ב'
 יאור הטוביןת

)למעט  11פרק  .1
, 11.41פרטים 

11.41 ,11.42) 

יין, או משקה אלכוהולי שביחס אליהם נעשה שימוש שלא כדין בציון 
ב לחוק הגנת כינויי מקור וציונים 11גאוגרפי, כמשמעותו בסעיף 

 1712-גאוגרפיים, התשכ"ה

)למעט  10פרק  א.1
 (1)(10.41פרט 

בלת הפרסומת והשיווק של מוצרי מוצרי טבק כהגדרתם בחוק הג
, שעל אריזתם קיימת פרסומת האסורה בהתאם 1792-טבק, התשמ"ג

 לחוק האמור. 2לסעיף 
תרסיס שקוף שנועד לטשטש את תמונת לוחית הרישוי של רכב בעת  (1)21.49פרט  ב.1

 צילומה.
 גפרורים שנעשו מזרחן לבן או צהוב 21.42 פרט .1
 21.41פרט  .2

 07פרק  
 92.10פרט  
 72פרק  

 טובין שהם פרוצים או מגונים

 07.41פרט  .0
 11.19פרט  
 71.40פרט  

שטרי כסף, שטרי בנק או מטבעות שהם הילך חוקי בכל ארץ שהיא או 
שהיו בזמן מן הזמנים הילך חוקי בכל ארץ שהיא, שהם כוזבים או 

 חקויים
להגרלה או להימור, למעט כרטיסים ודברי  כרטיסים ודברי פרסומת 07.11פרט  .2

פרסומת המתייחסים לסוגי הגרלות אשר ניתן מראש היתר לעריכתם 
 )א( לחוק העונשין121בהתאם לסעיף 

 09.14פרט  .1
 07.11פרט  

טופס של חשבון מכר, מסמך העדפה או תעודת מקור, כמשמעותם 
לתעריף המכס, הנחזה כטופס שאפשר למלאו ולהשתמש בו  11בסעיף 
 ון מכר, מסמך העדפה או תעודת מקור של טובין מארצות חוץכחשב

 שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי 12.42פרט  .1
 91.11ט פר .9

 72.41פרט  
לחוק העונשין, ולמעט סכין  190סכין למעט אולר, כהגדרתם בסעיף 

שנועדה לשמש במקצוע במלאכה, בעסק, לצורכי בית או למטרה כשרה 
 אחרת

 משבש מד מהירות לייזר 74.12פרט  .7
 כלי יריה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה או המופעל בגז וכדומה 72.42פרט  .14
מכל גז מדמיע שצורתו צורת כלי יריה כהגדרתו בחוק כלי היריה,  72.40פרט  .11

 1707-התש"ט
חלק ממנו, למעט לחוק העונשין או  110משחק אסור כהגדרתו בסעיף  72.40רט פ .11

 -אם 
)ג( לפקודה או חלק כאמור 111יובא לשם יצוא בהתאם לסעיף  (1)

, ובלבד שהיבוא אושר על ידי גובה (1)אשר יובא לצורך ייצור
 המכס לפני היבוא ובתנאים שהורה

יבל היתר לעריכתה יובא לצורך עריכת הגרלה על ידי מי שק (1)
 )א( לחוק העונשין121בהתאם לסעיף 

 ממונעת באמצעות מנוע חשמלי או מכאני (Skateboard)גלגשת  (1)72.41פרט  א.11
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 טור א'
 הפרק או הפרט
 בתעריף המכס

 טור ב'
 יאור הטוביןת

לחוק הגנת  1טובין שיש בהם משום הטעיה, כמשמעותה בסעיף  שונים .12
 1791-הצרכן, התשמ"א

חבילות דואר שיש בהן חומרי נפץ, חומרים מתלקחים, יצורים חיים  שונים .10
 דומיםכגון נחשי צפע וטובין מסוכנים 

 ציוד משומש לגידול דבורים שונים .12
טובין שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו,  שונים .11

לפקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש(,  14כמשמעותם בסעיף 
 1712-התשל"ג

טובין שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור או לגזענות, כמשמעותם  שונים .11
 רק ח' בחוק העונשיןלפ 1בסימן א'

טובין שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה  שונים .19
 1709-)ז( לפקודת מניעת טרור, התש"ח0כלפיו, כמשמעותם בסעיף 

 
 (1442בינואר  11ג' בשבט התשס"ה )

 
 בנימין נתניהו

 שר האוצר
 

_________________________ 
 .04, עמ' 14.1.42מיום  1011מק"ח -ק"ת (1)

 .11, עמ' 11.11.41התשס"ח, מיום  1214מק"ח -ק"ת (1)


