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צו יבוא חופשי )תיקון(, התשע"ז-2017

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

ההגדרה  במקום  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשע"ד-22014  חופשי,  יבוא  לצו   1 בסעיף    1
"השר" יבוא:

""השר" - שר הכלכלה והתעשייה "

בסעיף 6 לצו העיקרי, בפסקה )3(, במקום פסקת משנה )ב( יבוא:   2
לדעת  המגבילות,  או   )N F M( ביותר"  המועדפת  "אומה  סעיף  הכולל  ")ב( הסכם 
השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או מסוג 
מסוים; השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות כמפורט 
הצו  כי  בהודעה  לקבוע  השר  ורשאי  כאמור  בארצות  שיוצרו  הטובין  או  זו,  בפסקה 

יחול על מדינות אלה, כולן או מקצתן; לעניין זה, "יוצרו" - לרבות נארזו או מוזגו "

בתוספת הראשונה לצו העיקרי, לצד פרט מכס 11 87, בטור ב', במקום האמור בו יבוא:   3

טור ב'
תיאור הטובין

"כמצוין בתעריף המכס

בהתאם  אישי,  ביבוא  לרבות   ,87 02 בפרט  כמשמעותו  מסחרי  ביבוא 
הרכב  באגף  לעיון  והנמצאות  לזמן  מזמן  המתעדכנות  נוהל  להוראות 

ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, למעט אלה:

התעבורה,  לתקנות   1 בתקנה  כהגדרתם  עזר  מנוע  עם  )1( אופניים 
התשכ"א-31961 )להלן - תקנות התעבורה( )להלן - אופניים עם מנוע עזר(;

)2( גלגינוע כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה;

)3( רכינוע כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה;

חשמלי  קורקינט  )פטור  התעבורה  בצו  כהגדרתו  חשמלי  )4( קורקינט 
מהוראות הפקודה(, התשס"ד-42004 )להלן - קורקינט חשמלי(;

וביבוא אישי גם למעט דגמי אופנוע המאושרים ביבוא אישי כמפורט לצד 
פרט מכס 11 87 בתוספת השנייה "

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   4
לצד פרט מכס 3190 17 39, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:  )1(

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

מחוזק  מצולב  פוליאתילן  עשויים  "צינורות 
במערכות  להתקנה  המיועדים  באלומיניום 

הספקת מים קרים וחמים בבניינים

אישור ת"ר 21003

המיועדים  פוליאתילן  עשויים  ואבזרים  צנרת 
וחמים  קרים  מים  הספקת  במערכות  להתקנה 

בבניינים

אישור ת"ר 5433";

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 6

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625   1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46; התשע"ו, עמ' 137   2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   3

ק"ת התשס"ד, עמ' 804   4
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)2( לצד פרט מכס 3390 17 39, בטור ב', בסופו יבוא "וצינור שרשור";

)3( לצד פרט מכס 3900 17 39, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"זרנוקי לחץ וצינורות לחץ pvc מחוזקים 
סיבי טקסטיל

אישור ת"ר 1076

אישור ת"ר 61386";אישור ת"ר 576מובילי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת

)4( לצד פרט מכס 4090 17 39, בטור ג', במקום האמור בו יבוא:

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר 884"אישור ת"ר 576

אישור ת"ר 5111";אישור ת"ר 5694

)5( לצד פרט מכס 300 11 40, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

משרד הביטחון - היחידה לרישוי "לשימוש צבאי
יבוא אמל"ח

משרד התחבורה - רשות התעופה אחרים
האזרחית";

)6( לצד פרט מכס 1000 01 63, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר 900";"שמיכות חשמליות

)7( פרטי המכס 2910 02 63, 3220 02 63 ו–3910 02 63 - יימחקו;

)8( אחרי פרט מכס 1000 01 63 יבוא:

טור א'
פרט המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר 900מחוממים בחשמל"2900 02 63

אישור ת"ר 900מחוממים בחשמל3200 02 63

אישור ת"ר 900";מחוממים בחשמל3900 02 63

)9( במקום פרט מכס 9200 09 70 יבוא:

טור א
פרט המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

הכוללים חלקים נושאי "9000 09 70
זרם חשמלי

אישור ת"ר 900";אישור ת"י 20

)10( לצד פרט מכס 2090 18 74, בטור ב', בסופו יבוא "וצינור שרשור";

)11( לצד פרטי מכס 1090 18 85, 3019 18 85, 3020 18 85 ו–5040 18 85, בטור ב', בסופו 
;"blue tooth יבוא "למעט טובין המכילים רכיב
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)12( לצד פרט מכס 3000 43 84, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

ממתח  מוזנים  צילום,  העתקת  "מכשירי 
ממתח  מוזנים  או  וולט,   9 על  העולה  נקוב 
מיובאים  אך  וולט   9 על  עולה  שאינו  נקוב 

עם ספק כוח

אישור ת"ר 60950

מכשירי פקסימיליה מוזנים ממתח נקוב העולה 
על 9 וולט, או מוזנים ממתח נקוב שאינו עולה 

על 9 וולט אך מיובאים עם ספק כוח

אישור ת"ר 60950תקשורת

תקשורתמכשירי פקסימיליה אחרים

מדפסות תלת–מימד מוזנות ממתח נקוב העולה 
על 9 וולט, או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה 

על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח

אישור ת"ר 60950ביטחון פנים

ביטחון פניםמדפסות תלת–מימד אחרות

מדפסות אחרות מוזנות ממתח נקוב העולה 
שאינו  נקוב  ממתח  מוזנות  או  וולט,   9 על 

עולה על 9 וולט אך מיובאים עם ספק כוח

אישור ת"ר 60950";

)13( לצד פרט מכס 5090 18 85, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"מערכת כריזה אלחוטית למעט המכילה 
blue tooth רכיב

אישור ת"ר 60065

blue tooth תקשורתאישור ת"ר 60065מערכת כריזה בלא רכיב

אישור ת"ר 60065";אחרות

)14( לצד כל אחד מפרטי מכס 6290 17 85, 18 85, 19 85, ו–5000 28 85 בטור ב', בסופו 
;"Blue Tooth יבוא "למעט ציוד שבו פועלת טכנולוגיית

)15( לצד פרטי מכס 4240 44 85 ו–4990 44 85, בטור ג', במקום "אישור ת"ר 4184" יבוא 
"אישור ת"ר 61242";

כהגדרתו  "טרקטורון,  לעניין  ו–ג'  ב'  בטורים  האמור  במקום   ,87 03 מכס  )16( בפרט 
התעבורה,  בתקנות  כהגדרתו  "טרקטורון  ולעניין  אישי"  ביבוא  התעבורה,  בתקנות 

בייבוא מסחרי" יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"טרקטורון, כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות 
התעבורה )להלן - טרקטורון( או רכב שטח 

כהגדרתו בתקנה האמורה )להלן - רכב 
שטח( , ביבוא אישי

מעבדה  אישור  היבואן  בידי    1
הטרקטורון  עמידת  על  לרכב 
בכל  בהתאמה,  השטח,  רכב  או 

התנאים האלה:
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

רכב  או  הטרקטורון  לדגם  א  
השטח קיימת הוראה בדבר 
עומד  והוא  רכב  רישום 

בתקנות התעבורה;

השטח  רכב  או  הטרקטורון  ב  
ובעת  משומש  או  חדש 
 24 חלפו  טרם  רישומם 
ייצורו,  ממועד  חודשים 
אינו  ייצורו  מועד  ואם 
ידוע - מהמועד שבו נרשם 
במדינת  לראשונה  הרכב 

חוץ;

טרקטורון או רכב שטח אחד  ג  
של  זמן  בפרק  אחד  ליבואן 

24 חודשים;

הטרקטורון או רכב השטח יהיה    2
אותו  של  העצמי  בשימושו 
היבואן בפרק זמן של 24 חודשים 

לפחות  

טרקטורון או רכב שטח, כהגדרתם בתקנות 
התעבורה, ביבוא מסחרי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על 
השטח,  רכב  או  הטרקטורון  עמידת 

בהתאמה, בכל התנאים האלה:

לדגם הטרקטורון או רכב השטח  א  
קיימת הוראה בדבר רישום רכב 

והוא עומד בתקנות התעבורה;

הטרקטורון או רכב השטח חדש  ב  
טרם  רישומם  ובעת  משומש  או 
חלפו 18 חודשים ממועד ייצורו, 
ידוע  אינו  ייצורו  מועד  ואם 
הרכב  נרשם  שבו  מהמועד   -

לראשונה במדינת חוץ"; 

)17( לצד פרט מכס 11 87, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"אופנוע כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות 
התעבורה, ביבוא אישי

התחבורה  משרד  אישור  יבואן  בידי 
על עמידת האופנוע בתנאים אלה:
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

הרשות  בהודעת  כלול  א  הדגם 
בדבר  התחבורה  במשרד  המוסמכת 
וקטנועים,  אופנועים  של  אישי  יבוא 
לשנת  ודגמים,  תוצרים  רשימת 
הייצור המתאימה כמפורט בסעיף ג';

דרישות  מתקיימות  ב  באופנוע 
פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, 
רישום  אישור  בדבר  הוראות  וכן 

הרכב;

ג  האופנוע חדש או משומש, ביום 
חודשים   24 חלפו  טרם  לארץ  הגיעו 
ממועד ייצורו או אם מועד ייצורו לא 
ידוע, טרם חלפו 24 חודשים מהמועד 
לתנועה  לראשונה  הרכב  נרשם  שבו 

בדרכים במדינת חוץ;

בפרק  ליחיד  אופנועים   2 ד  עד 
שיבואן  ובלבד  חודשים   12 של  זמן 
נהיגה  רישיון  בעל  היה  האופנוע 

לאופנוע תקף במדינת ישראל;

ה  האופנוע יהיה בשימושו העצמי 
של היבואן בפרק זמן של 12 חודשים 

אופנוע כהגדרתו בתקנות התעבורה, ביבוא 
אב–טיפוס  לבדיקת  דגמים  למעט  מסחרי, 
פעילותו  בשנת  כמותי  ביבוא  רכב  ו/או 
הראשונה של יבואן כמשמעותו בצו הרכב; 

בידי יבואן אישור משרד התחבורה 
על עמידת האופנוע בתנאים אלה:

א  יובא על ידי יבואן כמשמעותו 
בצו הרכב ובהתאם להוראות נוהל, 
המתעדכנות מזמן לזמן והנמצאות 

לעיון במשרד התחבורה;

ב  באופנוע מתקיימות דרישות 
פקודת התעבורה ותקנות התעבורה 

וכן הוראות בדבר רישום רכב;

ג  האופנוע חדש;

ד  מועד הייצור של האופנוע חל 
בשנה שבה הוגשה הבקשה או 

משנת ייצור הבאה אחריה 

גלגינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה 
ביבוא מסחרי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב 
על עמידת הגלגינוע בתנאים אלה:
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

א  הספק המרבי של המנוע 
החשמלי אינו עולה על 250 וואט;

ב  מהירות המרבית של הגלגינוע 
25 קמ"ש;

ג  משקלו העצמי אינו עולה על 
30 ק"ג;

ד  הגלגינוע עומד בדרישות התקן 
הישראלי 6230 

גלגינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה 
ביבוא אישי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב 
על עמידת הגלגינוע בדרישות של 

משרד התחבורה 

רכינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה ביבוא 
מסחרי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב 
על עמידת הרכינוע בתנאים 
המפורטים בסעיף 1 לתקנות 
התעבורה ובדרישות משרד 

התחבורה  

רכינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה ביבוא 
אישי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב 
על עמידת הרכינוע בדרישות משרד 

התחבורה  

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על קורקינט חשמלי ביבוא מסחרי
בתנאים  החשמלי  הקורקינט  עמידת 

אלה:

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

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

ג  משקלו העצמי אינו עולה על 12 ק"ג 

אישור ת"ר 60095

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב קורקינט חשמלי ביבוא אישי
על עמידת הקורקינט החשמלי 

בדרישות משרד התחבורה

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב אופניים עם מנוע עזר ביבוא מסחרי
על עמידת האופניים עם מנוע העזר 

בתנאים אלה:

א  ההספק המרבי של המנוע 
החשמלי אינו עולה על 250 ווט;
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

ב  המנוע החשמלי מופעל באמצעות 
דוושות האופניים;

ג  הספק המנוע יורד עם העלייה 
במהירות האופניים ומנוע מפסיק 

את פעולתו כאשר מהירות 
האופניים עולה על 25 קמ"ש;

ד  האופניים תואמים את דרישות 
התקן האירופי EN15194 והוראות 

לעניין יישום התקן בישראל שקבע 
מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה 

והעומדות לעיון הציבור באגף 
הרכב 

אישור ת"ר 1117

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב אופניים עם מנוע עזר ביבוא אישי
על עמידת האופניים עם מנוע עזר 

בדרישות משרד התחבורה";

)18( לצד פרט מכס 03 94, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"י 681 "לולים לתינוקות

לולים לתינוקות המיובאים יחד עם 
מזרנים

אישור ת"ר 1548אישור ת"ר 681

אישור ת"י 681 עגלולים לתינוקות

אישור ת"י 682 חלק 1מיטות לתינוקות

מיטות לתינוקות המיובאות יחד עם 
מזרונים

אישור ת"ר 1548אישור ת"ר 682

אישור ת"י 682 חלק 3עריסות לתינוקות

עריסות לתינוקות המיובאות יחד עם 
מזרונים

אישור ת"ר 1548אישור ת"ר 682

אישור ת"ר 4007מיטות קומתיים

מיטות קומתיים או מיטות מבוגרים 
לשימוש ביתי המיובאות יחד עם מזרונים 

או רפידות מזרנים

אישור ת"ר 5418

אישור ת"ר 5115יחידות החתלה

ריהוט המכיל רכיבים חשמליים או 
אלקטרוניים

אישור ת"ר 900אישור ת"ר 20 
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טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר 1273 הליכונים לתינוקות

אישור ת"ר 900אישור ת"ר 32מוזנים מרשת חשמל חד–פאזית

עשויים לוחות סיביים )MDF( או לבידים 
או לוחות שבבי עץ )סיבית( שאורכם מעל 

5 1 מטר ורוחבם מעל 1 מטר

אישור ת"ר 1 37 סעיפים 205 ו–207

אישור ת"ר 2 37 סעיף 206

אישור ת"ר 1481 סעיף 10 3

אישור ת"ר 1 887 סעיף 209

אישור ת"ר 2 887 סעיף 210

אישור ת"ר 3 887 סעיף 220"

יום   - )להלן  זה  צו  של  פרסומו  מיום  חודש  ו–)16(,   )8(4 סעיף  של  )א( תחילתו    5
הפרסום( 

)ב( תחילתם של סעיפים 3 ו–4)17( - חודשיים מיום הפרסום 

)ג( תחילתו של סעיף 4)2(, )3( ו–)10( שלושה חודשים מיום הפרסום 

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-552-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הכלכלה והתעשייה

צו יבוא חופשי )הוראת שעה(, התשע"ז-2017

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

בצו זה -    1
"פרק" או "פרט" - כמשמעותם בתעריף המכס;

"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-22017 

 - )להלן  התשע"ד-32014  חופשי,  יבוא  לצו   )3(6 סעיף  לפי  בהוראות  האמור  אף  על    2
הצו העיקרי(, לעניין המדינות ופרטי המכס המפורטים להלן בתקופה שעד יום כ"ג 
בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו חלות הוראות הצו העיקרי על טובין 

המיובאים:

)1( מפקיסטן ומבנגלדש, למעט המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן:

תחילה

הגדרות

הוראת שעה

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77   2
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46; התשע"ז, עמ' 954   3
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טור א'
הפרק או הפרט 

טור ב'
תיאור

בדים מולבנים2000 08 52

בדים צבועים3000 08 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 08 52

בדים מודפסים5000 08 52

בדים מולבנים2000 09 52

בדים צבועים3000 09 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 09 52

בדים מודפסים 5000 09 52

בדים מולבנים2000 10 52

בדים צבועים3000 10 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 10 52

בדים מודפסים5000 10 52

בדים מולבנים2000 11 52

בדים צבועים3000 11 52

בדים מחוטים בעלי גוונים שונים4000 11 52

בדים מודפסים5000 11 52

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 1200 12 52
מולבנים

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 1300 12 52
צבועים

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 1400 12 52
מחוטים בעלי גוונים שונים

שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 1500 12 52
מודפסים

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 2200 12 52
מולבנים

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 2300 12 52
צבועים

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 2400 12 52
מחוטים בעלי גוונים שונים
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טור א'
הפרק או הפרט 

טור ב'
תיאור

שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר - בדים 2500 12 52
מודפסים

63 02 2000
מצעי מיטה מודפסים אחרים - מודפסים 

מכותנה 

63 02 3000
63 02 3100

מצעי מיטה אחרים
מצעי מיטה אחרים - מכותנה

אחרים מכותנה9100 02 63

מערכות הכוללות בד ארוג וחוטים, אם כוללות 08 63
אבזרים או לא, כדי שיעשו מהם מרבדים, 

שטיחי קיר, מפות או מפות שולחן רקומות, 
או פריטי טקסטיל דומים, הנתונות באריזות 

למכירה קמעונית;

למעט  וקאטאר  הסעודית  ערב  עומאן,  כוויית,  בחריין,  ערב,  נסיכויות  )2( מאיחוד 
המסווגים בפרטים המפורטים להלן אשר טעונים רישיון יבוא:

טור א'
הפרק או הפרט

טור ב'
תיאור

39 01 1000

39 02 1000

39 20 1000

68 09 1100

68 09 1900

פוליאתילן בעל משקל סגולי פחות מ–94 0

פוליפרופילן

כמפורט בתעריף המכס

כמפורט בתעריף המכס

כמפורט בתעריף המכס

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-552-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הכלכלה והתעשייה



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 



תדפיס מן הרשומות                                                            מס' 1807

מכס מס קנייה ותשלומי חובה                               )תפוצה 037 לחלוקה מיידית
  אף אם מס' קודם טרם הגיע(

מק"ת ― מק"ח 1807, י"א בטבת התשע"ז, 9.1.2017                                        

954 צו יבוא חופשי )תיקון(, התשע"ז—2017                                                                                                                        

961 צו יבוא חופשי )הוראת שעה(, התשע"ז—2017                                                                                                           


