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   . עשייהתבמקום שר הכלכלה ייכתב שר הכלכלה וה - 1תיקון סעיף  .1

להוסיף והתעשייה הוספת סמכויות לשר הכלכלה  –()ב( לצו העיקרי 3)6תיקון סעיף  .2

( או M.F.Nלהן הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" )ארצות שאין 

המגבילות, לדעת השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין 

או שמגבילות, לישראל עימן יחסים דיפלומטיים מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים 

 וא חופשי.  לתחולת צו יב

רישיון לצורך יבוא , ביטול הדרישה ל87.11תיקון פרט –תיקון התוספת הראשונה  .3

על יבוא טובין אלה  תחת זאת, ידרש אישור. ביבוא אישי ומסחרי רכינוע וגלגינוע

 ביבוא מסחרי בתיקון התוספת השניה כפי שיפורט בהמשך. 

 תיקון התוספת השניה:  .4

מטרת  .5433דרישה לאישור תקן הוספת  – 39.17.3190מכס  תיקון פרט .א

לעדכן את תוכן הצו באופן שיאפשר אכיפה בהתאם לתקן החל על התיקון, 

הטובין. הדבר נדרש בשל צורך שצף מהשטח במסגרתו אנו פועלים למנוע 

מצב של היעדר אכיפה בשל שונות בסיווג הטובין. התיקון אינו מוסיף דרישות 

 רגולטוריות. 

במטרה לשקף את תיאור הטובין עליו חל  39.17.3390 תיקון פרט מכס .ב

 התיקון אינו מוסיף דרישות רגולטוריות.התקן ונדרשת בגינו אכיפה. 

אכיפת הרגולציה הקיימת נועד לשפר את  39.17.3900תיקון פרט מכס  .ג

 התיקון אינו מוסיף דרישות רגולטוריות. . בתחום התקנים הרשמיים

נועד לשפר את אכיפת הרגולציה הקיימת  39.17.4090תיקון פרט מכס  .ד

 התיקון אינו מוסיף דרישות רגולטוריות.  .בתחום התקנים הרשמיים

כך שצמיגים המיועדים למטרות צבאיות יקבלו  40.11.3000תיקון פרט מכס  .ה

ור הרשות המוסמכת במשרד הביטחון במקום את אישור הרשות את איש

 המוסמכת במשרד התחבורה. 

וספת השניה נועדו לשקף את פרטי המכס ותיאור הטובין לת 6-8תיקונים  .ו

 ים הדורשים אישור תקן. יהמדויקים בגין מוצרים חשמל

התיקונים בפרט מכס זה נועדו לשפר את אכיפת  70.09.9000 –בפרט מכס  .ז

הרגולציה הקיימת בתחום התקנים הרשמיים, ברוח האמורים בסעיפים לעיל 

 ריות. התיקון אינו מוסיף דרישות רגולטו

נועד לשפר את אכיפת הרגולציה הקיימת  74.18.2090תיקון פרט מכס  .ח

 .  התיקון אינו מוסיף דרישות רגולטוריות .בתחום התקנים הרשמיים



  -בתחום הציוד האלחוטי  ה, ילתוספת השני 11תיקון מספר  .ט

שן  –" )בלוטות' Bluetoothמכשירים לשידור וקליטה באמצעות תקן " 

(, לא יידרש בעניינם אישור class 1מילי וואט ) 100של כחולה( בעוצמה 

משרד התקשורת בשלב היבוא. חלק מפרטי המכס לא נכלל בתיקון הקודם, 

על כן הוא נכנס בתיקון זה. ערך היבוא של טובין אשר כוללים בתיקון זה 

 ₪. מיליון  150 -הינם כ

לפקח על המשרד לביטחון פנים נדרש  -ה ילתוספת השני 12תיקון מספר  .י

ולא מדפסות צבעוניות כמו שמצוין היום בצו  –מדפסות תלת מימד בלבד 

יבוא חופשי. על כן, הצו מתוקן בהתאם על מנת למנוע הטעיית יבואנים 

 320 -על כ 2015בפרט מכס זה עמד בשנת  הטובין ודרישות יתר. ערך יבוא

 ₪.מיליון 

ן שנדרש לעמוד בו יוחל התק 85.44.4990 -ו 85.44.4240לצד פרטי המכס  .יא

 . מטרת התיקון לשקף את הרגולציה הנדרשת.61242תקן מספר  -ל

 תיקונים בתחום התחבורה: .יב

תיקונים שהם השלמה לתיקונים שבוצעו בתוספת הראשונה, במסגרתם רכינוע 

וגלגינוע יקבלו פטור מקבלת רישיון. במקביל יחויבו בקבלת אישור ביבוא מסחרי 

דיקת תיעוד מבוססת מסמכים )במקום בדיקה פיזית אילו ביבוא אישי תהיה בו

מדובר בהקלה ליבואנים ולצרכנים מבחינת הנטל הבירוקרטי במעבדה כיום(. 

 בעת יבוא טובין אלו. 

 לבצע תיקון באופן שישקף את הטובין עליהם חל תקן רשמי. – 94.03בפרט מכס  .יב

במתכונת הנוכחית של הצו הטובין, מיטות עם מזרנים, נדרשים באישור לפי תקן 

למיטות ואינם נדרשים באישור לפי תקן למזרנים. מזרנים שמיובאים ללא מיטה 

נדרשים באישור לפי תקן מזרנים. מטרת תיקון זה, היא לאפשר אכיפה מלאה 

מכס זה עמד על יותר במקרים בהם מייבאים מיטות עם מזרנים. ערך היבוא בפרט 

 . 2015בשנת ₪ ממיליארד 

 

 


