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צו יבוא חופשי )תיקון מס' 4(, התש"ף-2020

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

בצו יבוא חופשי, התשע"ד-22014 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1 -  .1
)1( בתחילתו יבוא:

""אופנוע", "אופניים עם מנוע עזר" - כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התעבורה, 
התשכ"א-31961;";

)2( אחרי ההגדרה "השר" יבוא:

הרכב,  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  חוק   - שירותים"  רישוי  ""חוק 
התשע"ו-42016;";

)3( אחרי ההגדרה "צו מוצרי תעבורה" יבוא:

""קורקינט חשמלי" - כהגדרתו בסעיף 1 לצו התעבורה )פטור קורקינט חשמלי 
מהוראות הפקודה(, התשס"ד-52004;".

בתוספת הראשונה לצו העיקרי, לצד פרט מכס 87.11, בטור ב', המילים "כהגדרתו בצו   .2
התעבורה )פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה(, התשס"ד-2004 )להלן קורקינט 
חשמלי(;" והמילים "כהגדרתם בתקנות התעבורה )תיקון והוראת שעה(, התש"ע-2010 

)להלן - אופניים עם מנוע עזר(" - יימחקו.

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   .3
הרכב,  בענף  "ומקצועות  המילים  לרכב",  מוסמכת  "מעבדה  בהגדרה   ,1 )1( בסעיף 

התשע"ו-2016" - יימחקו; 

)2( לצד פרט מכס 87.11, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא: 

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"אופנוע, למעט דגמים לבדיקת 
אב–טיפוס כהגדרתה בתקנה 266 

לתקנות התעבורה, ולמעט אופנוע 
המיובא בשנת פעילותו הראשונה 

של יבואן מסחרי כהגדרתו בחוק 
רישוי שירותים

התחבורה  משרד  אישור  היבואן  בידי 
על עמידת האופנוע בתנאים אלה:

למעט  מסחרי  יבואן  ידי  על  א. יובא 
רישוי  בחוק  כהגדרתם  זעיר,  יבואן 
רישוי  חוק  הוראות  ולפי  שירותים, 

שירותים;

דרישות  מתקיימות  ב. באופנוע 
התעבורה,  ותקנות  התעבורה  פקודת 
וכן הוראות שנקבעו מכוח תקנה 282)ב( 

לתקנות התעבורה;

תיקון סעיף 1

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.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  4
ק"ת התשס"ד, עמ' 804.  5
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

חל  האופנוע  של  הייצור  ג. מועד 
לאישור  בקשה  הוגשה  שבה  בשנה 

היבוא או משנת ייצור הבאה אחריה

מוסמכת גלגינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה מעבדה  אישור  היבואן  בידי 
בתנאים  הגלגינוע  עמידת  על  לרכב 
בתקנות  "גלגינוע"  בהגדרה  הקבועים 
התעבורה, וכן בהוראות שנקבעו מכוח 

תקנה 282)ב( לתקנות התעבורה 

מוסמכת רכינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה מעבדה  אישור  היבואן  בידי 
בתנאים  הרכינוע  עמידת  על  לרכב 
בתקנות  "רכינוע"  בהגדרה  הקבועים 
התעבורה, וכן בהוראות שנקבעו מכוח 

תקנה 282)ב( לתקנות התעבורה

מוסמכת קורקינט חשמלי מעבדה  אישור  היבואן  בידי 
החשמלי  הקורקינט  עמידת  על  לרכב 

בתנאים אלה:

א. ההספק המרבי של המנוע החשמלי 
אינו עולה על 100 וואט;

הקורקינט  של  המרבית  ב. המהירות 
החשמלי אינה עולה על 12 קמ''ש;

 12 על  עולה  אינו  העצמי  ג. משקלו 
ק"ג.

מוסמכת אופניים עם מנוע עזר מעבדה  אישור  היבואן  בידי 
לרכב על עמידת האופניים עם מנוע עזר 
"אופניים  בהגדרה  הקבועים  בתנאים 
התעבורה,  בתקנות  עזר"  מנוע  עם 
מאושרת  מעבדה  אישור  זה  ובכלל 
לחוק  12)א()1(  בסעיף  כמשמעותה 
עמידה  על  התשי"ג-61953,  התקנים, 
בהוראות  וכן   ,15194 ת"י  רשמי  בתקן 
לתקנות  282)ב(  תקנה  מכוח  שנקבעו 

התעבורה".

ג' בתמוז התש"ף )25 ביוני 2020(
ץ ר פ ר  י מ ע )חמ 3-522-ת1(  

שר הכלכלה והתעשייה   

ס"ח התשי"ג, עמ' 30.  6
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