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צו יבוא חופשי )תיקון מס' 3(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, אני 
מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי, התשע"ד-22014 )להלן - הצו העיקרי( -  .1
)1( לצד פרט מכס 36.04, בטור ג', במקום "מינהל התעשיות" יבוא "מינהל היבוא";

)2( פרט מכס 84.30 - יימחק;

במקום  ו–ג',  ב'  בטורים  ו–84.30.5000,   84.30.4100  ,84.30.3100 המכס  פרטי  )3( לצד 
האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"מכונות ניידות בעלות הנעה עצמית, 
למעט תוקעי כלונסאות 

משרד התחבורה - אגף הרכב ושירותי 
תחזוקה גף צמ"ה

עצמית,  הנעה  בעלות  ניידות  מכונות 
למעט תוקעי כלונסאות

משרד התחבורה - אגף הרכב ושירותי 
תחזוקה גף צמ"ה

עצמית,  הנעה  בעלות  ניידות  מכונות 
למעט תוקעי כלונסאות

משרד התחבורה - אגף הרכב ושירותי 
תחזוקה גף צמ"ה";

)4( לצד פרט מכס 90.13.2000, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"מסמני לייזר - Lazer pointer, למעט 
מסמני לייזר למטרת התקנה בכלי נשק

משרד הכלכלה - מינהל היבוא

למטרת   Lazer pointer לייזר  מסמני 
התקנה בכלי נשק המיועדים לשימוש 

אזרחי

משרד לביטחון פנים או משרד הכלכלה 
- מינהל היבוא, לפי העניין

למטרת   Lazer pointer לייזר  מסמני 
התקנה בכלי נשק  המיועדים לשימוש 

צבאי

משרד הביטחון";

)5( לצד פרט מכס 95.04, בטור ג', במקום "מינהל התעשיות" יבוא "מינהל היבוא".

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   .2
)1( בסעיף 2, סעיף קטן )א( - בטל;

)2( לצד פרק 2, בטור ב', במקום האמור בו יבוא "למעט 02.05";

)3( פרט מכס 02.06.3000 - יימחק;

)4( לצד פרט מכס 63.07.2000, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר 12402";"אפודי הצלה

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ד, עמ' 20.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46 ועמ' 184; התשע"ו, עמ' 138; התש"ף, עמ' 8.  2
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)5( פרט מכס 63.07.9090 - יימחק;

)6( לצד פרט מכס 70.13, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג
אישור/תנאי

"הכוללים גופי תאורה, משאבות, 
רכיבים לחימום או לקירור

אישור ת"ר 20

אישור ת"ר 383

אישור ת"ר 900";

)7( לצד פרט מכס 70.13.1000, בטורים ב' ו–ג', בסופם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג
אישור/תנאי

"כלים מקרמיקת זכוכית המיועדים 
לשימוש בתהליכי הכנה, בישול, 
הגשה ואחסון של מזון ומשקאות

אישור ת"ר 1003";

)8( פרט מכס 70.13.3000 - יימחק;

)9( אחרי פרט מכס 70.13.1000 יבוא:

טור א'
 פרק או פרט

בתעריף המכס
טור ב'

תיאור הטובין
טור ג

אישור/תנאי

כלי זכוכית שטוחים שהעומק "70.13.4000
הפנימי שלהם לא עולה על 25 

מ"מ המיועדים לשימוש בתהליכי 
הכנה, בישול, הגשה ואחסון של 

מזון

אישור ת"ר 1003

אישור ת"ר 14372סכו"ם ואבזרי האכלה לתינוקות

אם  בין  תינוקות,  להזנת  בקבוקים 
כוללים פטמה ובין אם לא כוללים 

פטמה

אישור ת"ר 5817";

)10( לצד פרט מכס 85.04.4090, בטור ב', במקום האמור בו יבוא: 

טור ב'
תיאור הטובין

"המתחברים למקור זינה שהמתח הנקוב 
ממירים  למעט  וולט,   9 על  עולה  שלו 

סולריים";

)11( לצד פרט מכס 85.39.2000 בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג
אישור/תנאי

"נורות שהספקן 60-250 וואט למעט 
נורות פחם ונורות המיועדות לרכב

אישור ת"ר 60432
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג
אישור/תנאי

התקנים  מכון  אישור  היבואן  בידי 
מקורות  לתקנות  הנורות  התאמת  על 

אנרגיה )יעילות אנרגטית של נורות(

נורות אחרות, למעט המיועדות לכלי 
רכב

אישור ת"ר 60432";

)12( לצד פרט מכס 90.13.2000, בטור ב', בסופו יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

"למעט מסמני לייזר להתקנה בכלי נשק 
רישיון  היבואן  בידי  לגביהם  יש  אשר 
לביטחון  המשרד  או  הביטחון  משרד 
מינהל   - הכלכלה  משרד  או  הפנים 

יבוא, לפי העניין";

)13( לצד פרט מכס 95.04.9000, בטור ב' יבוא: 

טור ב'
תיאור הטובין

למשחקי  המיועדים  כדורים  "למעט 
כדורת".

תחילתם של סעיפים 1)3( ו–2)3( - 14 ימים מיום פרסומו של צו זה. )א(   .3
תחילתם של סעיפים 2)6( ו–2)11( - 30 ימים מיום פרסומו של צו זה. )ב(   

י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 2020(
ן ה כ י  ל א )חמ 3-522-ת1(  

שר הכלכלה והתעשייה   

תחילה
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