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 2017 - זהתשע" ,צו יבוא חופשי
 
 
 

אני  ,19791-התשל"ט לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, 2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 מצווה לאמור:

 
  –בצו זה  .1
 

 ,והתחום הגיאוגרפי שחל עליו חוק יישום תכנית ההתנתקות שומרוןו יהודה - "אזור"
 באותו חוק; 3כמשמעותו בסעיף  20052-התשס"ה

 
 
וקי חוץ, לרבות חלוקת ועסקה שיש בה תמורה, בין לשוק המקומי ובין לש -"ספקהא"

 ;הפקת רווחים לאבבהפקת רווחים ובין  טובין, בין
 

 ;כל אחת מארצות אלה: איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ -"ארצות אפט"א"
 

 ,הגריבולכל אחת מארצות אלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, - ה האירופית"יי"הקהיל
יוון,  הרפובליקה של קרואטיה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, בלגיה, גרמניה,

 בורג, פינלנד, ספרד, פורטוגל, שבדיה, צרפת, קפריסין, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה,מסקלו
 ;רומניה ,סלובניה ,לובקיהמלטה, פולין, ס לטביה, ליטא,

 
 ;והתעשייה כלכלההשר  -"השר" 

 
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,  -" ם ומקצועות בענף הרכבחוק רישוי שירותי"

 32016-התשע"ו
 

לרבות שינוי טובין מבחינת הצורה, הטיב, או האיכות או מכל בחינה אחרת,  -"יצור"י
 ;צרת חקלאיתושל ת האו גידול האריזתם וכן לרבות ייצור או מזיגתם למעט

 
 ;נואו סג בישראל מנהל רשות המסים –"מנהל" 

 
מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה -"עגורן נייד"

 ;טון מטר 150עולה על 
 

 ;19754-כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו -"עוסק"
 
הנובע מהסכם העדפה( )הוראת שעה(, יבוא )היטל  צו היטלי סחר -" צו היטלי סחר"

  ;20145-דהתשע"
 

 ;20056-)איסור יבוא(, התשס"ההמכס  צו –"צו המכס" 
 

סחר הצור מוצרי תעבורה ויצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )י-"צו מוצרי תעבורה"
 ;19837-התשמ"ג, בהם(

 
 ;רשות מוסמכת ן על ידיתישנליבוא טובין רישיון  -"רישיון יבוא"

 
 ניםשבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעוהשר  ידיהוסמך במי ש -"רשות מוסמכת"

 ;רישיון יבוא
 

-כל שירות לזולת לרבות עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - "שירות"
 ;הזולת, לרבות בניה לצרכי אחריםבמצרכים למען  העשייוכל  ,19688

                                                 
 .625, עמ' 32דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1
 .262; התשס"ו, עמ' 142ס"ח התשס"ה, עמ'  2
 .970ס"ח תשע"ו, עמ'    3
 .52ס"ח התשל"ו, עמ'  4
 . 12ק"ת התשע"ד, עמ'  5
 .40שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ'  -ק"ת 6
 .1090ק"ת התשמ"ג, עמ'  7

 הגדרות 



 

 2 

 
  .201720129-זבהתשע"צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,  -"תעריף המכס" 

 
מותרים ביבוא כל הטובין  ,193910 מתן רישיונות יבוא, אף האמור בצו)א( על  .2

  ,616, 614, 611 ,501 ,414, 212 ,210 ,207,   201 ,12 ובפרטים 97עד  1 המסווגים בפרקים
המכס, למעט  לתעריף שבתוספת הראשונה 831-ו 826, 825, 820 ,816 , 807, 801, , 628

לה ספת הראשונה, שלגביהם חובתואלה המפורטים  מכסהאלה אשר יבואם אסור לפי צו 
 .יבוא הצגתו של רישיון חובת

 
 ואהומצא אישור  מותרים ביבוא אם ההשניי)ב( הטובין המפורטים בתוספת        

המצאת אישור או  –)להלן  תוספת השנייהשב בטבלהכמפורט בטור ג' התנאים התקיימו 
 .לרשימון היבוא האישור תאוהיבואן צירף , עמידה בתנאים(

 
 -)ב(-)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו       

  לא הצגתו ב הראשונה יחיד רשאי לייבא את הטובין המפורטים בתוספת יהיה( 1)            
 לא המצאת ב ההשניי, או לייבא את הטובין המפורטים בתוספת של רישיון יבוא            
  לא יובאוהטובין  כיהנחת דעתו של המנהל הוכח ל אם, ו עמידה בתנאיםא אישור            
  הםומיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים,  , הם אינםבאמצעות עוסק            
 א יבו -לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד ) להלן מיובאים בכמות סבירה            
  לגביהםאשר צוין טובין ו המכס ויבואם אסור לפי צ אשר טוביןלמעט  אישי(,            
 ה עמידאישור או  המצאת או, יבוא כי דרישת רישיון ההשניי ואבתוספת הראשונה             
   ולמעט מוצרי תעבורה לכלי רכב  ,. גם ביבוא אישי החל לפי העניין, ,םתנאיב            
 ;המוגדרים בצו מוצרי תעבורה            
  להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת  שהוא הסמיכואו מי אי השר רש (2)            
  אבל ההשנייאו יבוא טובין המפורטים בתוספת  ,יבוא רישיוןהצגת לא בהראשונה             
  או ייבוא טובין המפורטים בצו זה בלא עמידהעמידה בתנאים  וא המצאת אישור            
 ;לפי צו המכס למעט טובין אשר יבואם אסור)ד(, 7בסעיף בתנאי סימון כאמור             
  יבוא רישיוןהצגת לא במותרים ביבוא  יתחמישטובין המפורטים בתוספת ה( 3)            
 למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו , או עמידה בתנאים המצאת אישורלא בו            
 כי דרישת  לגביהםואשר צוין  הוהשניי ת הראשונהוהמכס ואלה המפורטים בתוספ            
 למעט ו, גם ביבוא אישי החל , לפי העניין,או עמידה בתנאים אישוראו  יבוא יוןריש            
 מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה;            
  נים" שאחרי, מתחת לכותרת "טובין שו3בקבוצה  410( טובין המסווגים בפרט 4)            
 פטורים מהמצאת אישור ת"ר, ( נספח הישראליהתוספת הראשונה לתעריף המכס )            
 .כהגדרתו בתוספת השנייה            

 
ית המפורטים בתוספת השליש )ב(, טובין-בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים )א( וד( )       

שית לצו היטלי סחר ואשר בתוספת השליטובין המפורטים ואילך לתעריף המכס ו
 טעונים רישיון יבוא. -או היטל  מכס או פטורות מופחתות -מיובאים במסגרת מכסות

  
ידי מזמין כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים ביבוא  בסעיף זה( בלי לגרוע מהאמור ה)       

  אישור הרשפ"ת כהגדרתה באותןאת , טעון 199511-התשנ"ה ,()העדפת תוצרת הארץ
 דולר של ארצות הברית או יותר. 50,000אם ערך הטובין המיובאים הוא  ,תקנות

 
בקש יינתנו למ ,צו זה או החלטה לסרב לתתם רישיון יבוא, אישור או היתר לפי )א(  3 

 סירוב תהיה מנומקת. החלטת ;הבקשה ימי עבודה מיום קבלת 14בתוך 
  
הדרושים לקבלת  כל המסמכים קבלתמניין הימים האמור בסעיף קטן )א( יחל ביום )ב(      

 ן. ירישיון היבוא, האישור או ההיתר, לפי העני
        

  –על אף האמור בסעיף קטן )א( )ג( 
  מניין הימים האמור בו לא יחול על רישיון יבוא, אישור או היתר הניתן אחת ( 1)    
 ;לשנה    
 מצעי     אהיחידה לרישוי יבוא או  ד הבריאותשירות המזון או אגף הרוקחות במשר( 2)                 
 או הרשות המוסמכת במשרד  אמל"ח( במשרד הביטחון-לחימה )להלן                 
 ימסרו  משרד התחבורה( -והבטיחות בדרכים )להלן, התחבורה                 

                                                                                                                                          
 .204ס"ח התשכ"ח, עמ'  8
 77עמ' , זבשעורי מק"ח, התשע"-ק"ת 9

 .1201, עמ' 2, תוס' 1939ע"ר  10
 .562ק"ת התשנ"ה, עמ'  11

 יבוא 

 חופשי

מועדי 
מתן 

 רישיון   
יבוא, 

אישור או 

     היתר
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  ימי 21תר, בתוך את החלטתם למגיש הבקשה לקבלת רישיון יבוא, אישור או הי                 
 .עבודה                 

  
   לל או היתר לפי צו זה, יפרסם את כ מי שמוסמך ליתן רישיון יבוא, אישור)ד(                  

 והמסמכים הנדרשים לצורך נתינתם באתר האינטרנט של  הדרישות, התנאים המלאים         
 ין.יהמשרד, לפי הענ         

 
 

הוראות חוק רישוי שירותים ומקצועות בהתאם לבהתקיים רכב אלא  לא ייבא אדם .4
  בענף הרכב והתקנות מכוחו והוראות צו זה

 אחד מהתנאים הבאים: .4

בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(,   .5
  ;והוראות צו זה 197812-התשל"ט

 ;M3למעט רכב מסוג  (,1()ג()2ביבוא אישי  כמשמעותו בסעיף ) .6

 ביבוא של אחד מאלה: .7

או אם הוא  גוף הצלה, לרבות ארגון או מוסד, שהוקם מכוח דין הנותן שירות לציבור .8
בלבד שהרכב ישמש 195113-ארגון עזר כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

 ;את הגוף המייבא למטרות הצלה וששר התחבורה והבטיחות בדרכים אישר את היבוא

 ף הנותן שירותי הרמה, המייבא עגורן נייד, המיועד לשעת חירום;גו .9
בעל רישיון מורה דרך בתוקף שניתן לו לפי תקנות שירותי תיירות )מורה דרך(,  

 15 1961-, המייבא רכב סיור כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א196714-התשכ"ז
ות סיור כהגדרתו תקנות התעבורה(, ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן שיר -)להלן

ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, בצו הפיקוח על מצרכים 
ודגם הרכב לא מיובא לארץ על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על , ;198516-התשמ"ה

 1978-תן שירותים לרכב(, התשל"טמצרכים ושירותים )יבוא רכב ומ

ניתן לו לפי צו הפיקוח על מצרכים בעל רישיון למתן שירותי השכרת רכב בתוקף, ש .10
, המייבא רכב 198517-ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

מנועי המיועד למגורים )קרוואן(, ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן שירות 
 שכרה;ה

ובלבד שהרכב יהיה מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או  מינהל הרכב הממשלתי  .11
שלו ונועד לענות על צורך מיוחד, ודגם הרכב אינו מיובא בייבוא מסחרי ביחידת סמך 

סדיר על ידי יבואן כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן 
 .;197818-שירותים לרכב(, התשל"ט

, 200719-מפעל בעל רישיון לייצוא ביטחוני לפי חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז .12
וח על הייצוא במשרד הביטחון, ובלבד שהרכב משמש את המפעל מאת אגף הפיק

המייבא לייצור ומיועד לייצוא בתוך תקופה של שנתיים, הניתנת להארכה בידי הרשות 
 .;המוסכמת לשנה נוספת

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייבוא רכב ומתן  1יצרן רכב כהגדרתו בסעיף  
תאגיד בישראל והמקיים מחקר ופיתוח בכלי , הרשום כ1978-שירותים לרכב(, התשל"ט

רכב בישראל ובלבד שהרכב נדרש לייבוא למטרות מחקר או פיתוח, בכפוף לרישיון או 
 .;אישור ייבוא מאת הרשות המוסכמת

ילותן בתחום ביטחון המדינה, ובלבד עיחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פ .13
ב, אישר לרשות המוסמכת כי הרכב שראש יחידת המסמך או מי שהוסמך על ידו בכת

 מיועד לשימוש מבצעי.
 

אינן חלות על יבואם  זה טובין שאין לייבאם לפי הוראות צו זה, או שהוראות צו ..514
 .1939, יחולו עליהם הוראות צו מתן רישיונות יבוא,6 בסעיף כמפורט

 
 

 -הוראות צו זה לא יחולו על יבוא טובין ..615

                                                 
 .124ק"ת התשל"ט, עמ'  12
 78ס"ח התשי"א, עמ'  13
 1156ק"ת התשכ"ז, עמ'  14
 1425ק"ת התשכ"א, עמ'  15
 1164ק"ת התשמ"ה, עמ'  16
 .107; התשס"ח, עמ' 874עמ'  ; התשס"ז,1164ק"ת התשמ"ה, עמ'  17
 .970; התשע"ב, עמ' 124ק"ת התשל"ט, עמ'  18
 .398ס"ח התשס"ז, עמ'  19

אי 

 תחולה

יבוא 

 רכב

תחולת צו 
מתן 

רישיונות 

 יבוא

 יבוא רכב
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 ]נוסח חדש[ ודת הסמים המסוכניםשהם סמים מסוכנים, כמשמעותם בפק (1)
 ;רביעית לצו זההוהמפורטים בתוספת  ,197320-התשל"ג

אין רישיון אם היתר באזור להעברתם מישראל או אם אין שיעדם הוא האזור,  (2)
העברה לשטחי האחריות הפלסטינית, לפי חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, 

 ; 200721-התשס"ז
              

 -ל עמןמארצות שאין לישרא (3)
 יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין מישראל; (א)

( או המגבילות, לדעת השר או מי M.F.Nהסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" ))ב( 
השר או מי  ; או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים שהסמיכו לכך, במפורש 

כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו  שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות
; ורשאי השר לקבוע בהודעה כי הצו יחול על מדינות אלה, כולן או מקצתן ,כאמורבארצות  

                                         לרבות נארזו או מוזגו. -לעניין זה, "יוצרו"
 

 -)להלן בתעריף המכס סעיףפרט משנה ום של פרט, ת לצו זה מספרובתוספ שצוין)א( מקום . 7
על כל עמידה בתנאים  ואאישור המצאת או  ,בוארישיון יחובת הצגתו של  חולת ,רט מכס(פ

 הטובין המסווגים באותו פרט מכס.
 

חובת הצגתו חול ת -בטור ב'  תיאור הטובין צויןמקום שלצדו של פרט מכס בתוספות לצו זה )ב( 
 רק על אותם טובין.עמידה בתנאים ון או סימ ואאישור  המצאתאו רישיון יבוא של 

 
ובה או תנאי אחד, חאישור יותר מבטור ג'  שלצדם רשום ,ההשנייטובין המפורטים בתוספת )ג( 

אים נתעמידה בכל ה עלהרשומים לצדם וכן אישור  יםאישורלעניינם את כל הלהמציא 
 יםאנהתרים והאישו –בטור א' דו כוכבית שסומנה לצ מכס פרט אולםו ;דםהרשומים לצ

 .חלופיים הם ,בטור ג' לצידוהמפורטים 
 

 )ד( מקום שחלה חובה על פי דין של סימון טובין לפני יבואם, יראו בחובה זו גם תנאי לפי צו זה.
רושלים, או אשר יוחד להם סימן מסחרי הכולל את השם י)ה( טובין שעל גביהם קבוע השם 
פקודת סימני ג ל6סעיף לפי  וש בשם ירושליםשור השימילא ירושלים, טעונים אישור הוועדה

 . 22סחורות
 
 

 
 אישור לרשימון היבוא על פי צו זה להמציא אישור, יצרף היבואן אדם מקום שנדרש. 8

 השלישית. כדוגמת הטופס שבתוספת
 
 
 

 ף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.יצו זה בא להוס. 9
 
 
 
-לחוק חומרי נפץ, התשי"ד 9היתר לעניין סעיף רישיון יבוא שניתן לפי צו זה מהווה .10

195423. 
 
 
 
 בטל. –201424-דהתשע"צו יבוא חופשי, . 11
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 תוספת ראשונה

 ((ג) -ו )א( 2)סעיפים  
     

 טור ג' טור ב' טור א'

 יבוא המנפיק רישיוןגורם  הטובין תיאור פרט מכס

 - תעשייהוה משרד הכלכלה בתעריף המכס כמצוין 02.06.2100
 מינהל התעשיות

-  והתעשייה משרד הכלכלה בתעריף המכס כמצוין 02.06.2200
 מינהל התעשיות

-  והתעשייה משרד הכלכלה כמצוין בתעריף המכס 02.06.9000
 מינהל התעשיות

 כמצוין בתעריף המכס 04.01

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

 ין בתעריף המכסכמצו 06.01.1011

          לרבות ביבוא אישי                    

ופיתוח משרד החקלאות 
)להלן משרד  הכפר

המרכז לסחר  – החקלאות(
 חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 06.01.1021

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  – משרד החקלאות
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 06.01.2011

                       לרבות ביבוא אישי        

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 06.01.2031

           לרבות ביבוא אישי                    

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 06.02.9091

           לרבות ביבוא אישי                    

רכז המ –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 06.03.1910

           לרבות ביבוא אישי                    

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 06.03.9020

           לרבות ביבוא אישי                    

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס 10.01

           רבות ביבוא אישי                    ל

הרשות   –משרד החקלאות 
 לתכנון חקלאות וכלכלה

 סמים מסוכנים 12.11

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 

12.11.9000 

 

 papaver speciesשל פרג 
 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 םסמים מסוכני 13.01

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 סמים מסוכנים 13.02

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות
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 כמצוין בתעריף המכס 13.02.1100

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

אגף  –משרד הבריאות  מהסוג המשמש ברפואה  13.02.1400
 הרוקחות 

 כמצוין בתעריף המכס 13.02.1910

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

אגף  –משרד הבריאות   שמן קנביס לשימוש ברפואה 15.15.9000
 הרוקחות

 כמצוין בתעריף המכס 25.23.2100

 צמנט 50%המכילים מעל 

 – והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 ן בתעריף המכסבמצוי 25.23.2900

 

 צמנט 50%המכילים מעל 

 – והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 אסבסט 25.24

           לרבות ביבוא אישי                    

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 זרחן 28.04.7000

           לרבות ביבוא אישי                    

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

מימן ציאנידי )חומצה  28.11.1200
 Hydrogenהידרוציאנידית 

cyanide ) 

 

 לרבות ביבוא אישי

 –משרד הכלכלה והתעשייה 
-מינהל סביבה ופיתוח בר

 קיימא

28.11.1900 Hydriodic acid 

 לרבות ביבוא אישי

 -  יהוהתעשי משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 כמצוין בתעריף המכס 28.29

           לרבות ביבוא אישי                    

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 סודיום ניטרט 28.34.2900

           לרבות ביבוא אישי                    

 - והתעשייה משרד הכלכלה
נהל סביבה ופיתוח בר מי

 קיימא

28.41.6100 Potassium 

ermanganateP 

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 מימן על חמצני 28.47

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 אזיד עופרת  28.50

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה   שרד הכלכלהמ
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 ותרכובותיה,כספית  28.52

           לרבות ביבוא אישי                    

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
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 קיימא

 כמצוין בתעריף המכס 29.03.1400

משרד ידי על בידי לרבות יבוא 
 טחוןיהב

 שילרבות ביבוא אי

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 

 

29.03.1500 Ethylene dichloride 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.03.3000 1,2-Dibromoethane 
(EDB) 

Tetrabromodiphenyl ether 
Pentabromodiphenyl ether 
Hexabromodiphenyl ether 
Heptabromodiphenyl ether 

 מתיל ברומיד

תולדות פלואוריות של פממנים 
 (HFCאציקליים )

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

בכל כמצוין בתעריף המכס  29.03.7000
בידי פרטי המשנה לרבות יבוא 

 טחוןימערכת הבידי על 

 שילרבות ביבוא אי

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.03.8100 HCH (mixed isomers) 

Lindane 

A-
Hexachlorocyclohexane 

B-
Hexachlorocyclohexane 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.03.8200 Aldrin 

Chlordane 

Heptachlor 

 ביבוא אישי לרבות

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 

29.03.8300 

Mirex 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.03.9200 DDT 
(Hexachlorobenzene) 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 

29.03.9300 

Pentachlorobenzene 
 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא
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29.03.9400  

Hexabromobiphenyl 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

מושק קסילן תרכובות  29.04.2000
ניטרוארומטיות של טולואן 

 לןונפת

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 

29.04.3000 

Perfluorooctane 
sulfonate (pfos) and it's 
salts  

Perfluorooctane sulfonyl 
fluoride (pfosf) 

 

  לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 מסוכנים סמים 29.05

 לרבות ביבוא אישי  

אגף   -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 סטפינט עופרת 29.07.2100

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.08.1000 Pentachlorophenol 

           לרבות ביבוא אישי                    

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
סביבה ופיתוח בר  מינהל
 קיימא

29.08.9100 Dinoseb 

           לרבות ביבוא אישי                    

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

                                                                                                                                                         קיימא

29.08.9200 4,6 Dinitro-ortho-cresol 
(donc(iso))  ומלחיו לרבות ביבוא

 אישי

 

 לרבות ביבוא אישי

 

 –והתעשייה  משרד הכלכלה
-מינהל סביבה ופיתוח בר

 קיימא

29.09.3000 Tetrabromodiphenyl ether 

Pentabromodiphenyl ether 

Hexabromodiphenyl ether 

Heptabromodiphenyl ether 

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.10.1000 Ethylene oxide 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

                                                                                                                                                         קיימא

29.10.4000 Dieldrin 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

                                                                                                                                                         קיימא

29.10.5000 

 

Endrin 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
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                                                                                                                                                         קיימא

29.14.3100 1-Pheny-2-Propanoe 
(PHENYLACETONE) 

 - והתעשייה משרד הכלכלה
סביבה ופיתוח בר מינהל 
 קיימא

 

29.14.7100 

Chlordecone 

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
סביבה ופיתוח בר מינהל 
 קיימא

29.15.2400 Acetic Anhydride 

 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה   משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.15.3600 Dinoseb acetate 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.16.1600 Binapacryl 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה  משרד הכלכלה
הל סביבה ופיתוח בר מינ

 קיימא

29.16.3400 Phenylacetic acid 

 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.18.1800 Chlorobenzenzilate 

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.18.9100 2,4,5-T and its salts and 
esters 

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.19.1000 Tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate 

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.20.1100 Parathion methyl-
parathion 

 לרבות ביבוא אישי

 

מינהל  -  משרד הכלכלה
 פיתוח בר קיימאסביבה ו

 טן, ניטרוגליצרין, ניטרוגליקול 29.20.9090

                 ת ביבוא אישי                    לרבו

מינהל  -  משרד הכלכלה
                                                                                                                                                         סביבה ופיתוח בר קיימא

29.20.9090      Amyl   nitrite 

    Butyl nitrite 

   Isobutyl nitrite 

   לרבות ביבוא אישי     

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 סמים מסוכנים 29.21

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 טטריל 29.21.4200

           בות ביבוא אישי                    לר

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא
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29.21.4400 

 

 דיפנילאמין

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  - משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

 סמים מסוכנים 29.22

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.22.4300 anilicacidthrnA 

 

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

 סמים מסוכנים 29.24

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.24.1200 Fluoroacetamide 

Monocrotophos 

Phosphamidion 

 לרבות ביבוא אישי  

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

 אוריאה ניטרט 29.24.1900

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.24.2940 . D.O.T  

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.24.2300 cidA cetylantheranilicA 

 

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  -  משרד הכלכלה
 קיימא סביבה ופיתוח בר

 סמים מסוכנים 29.25

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.25.2100 Chlordimeform 

 לרבות ביבוא אישי  

מינהל  -  משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

 סמים מסוכנים 29.26

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 דינול 29.27

                               בוא אישילרבות בי

מינהל  - משרד הכלכלה
 סביבה ופיתוח בר קיימא

29.30.8000 

 

Captafo 

Methamidophosl 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.31 Tetraethyl lead 

Tetramethyl lead 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 סמים מסוכנים 29.32

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.32.9000 Methylenedioxy – Phenyl והתעשייה משרד הכלכלה  - 
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- 3,4- propan-2-One  מינהל סביבה ופיתוח בר
 קיימא

29.32.9100 Isosafrole 

 

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.32.9300 iperonalP 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.32.9400 afroleS 

 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 סמים מסוכנים 29.33

  לרבות ביבוא אישי 

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.33.3200 iperidineP 

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

29.33.5990 Enrofloxacin; 

Ciprofloxacin; 

Norfloxacin; 

Peloxacin; 

.Danofloxacin 

 

 

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

 הקסוגן, אוקטוגן 29.33.6900

                                        לרבות ביבוא אישי                    

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 סמים מסוכנים 29.34

 רבות ביבוא אישי  ל

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.34.9000 Ofloxacin; 

.Levofkoxacin 

 

 לרבות ביבוא אישי

אגף  -ריאות משרד הב
 הרוקחות

 סמים מסוכנים 29.39

 לרבות ביבוא אישי  

אגף  -משרד הבריאות 
 הרוקחות

29.39.4100 Ephedrine  אגף  -משרד הבריאות
 הרוקחות

29.39.4200 Pseudoephedrine  אגף  -משרד הבריאות
 הרוקחות

29.39.4400 Norephedrine  אגף  -משרד הבריאות
 הרוקחות

29.39.6100 Ergometrine  אגף  -משרד הבריאות
 הרוקחות
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29.39.6200 Ergotamine  אגף  -משרד הבריאות
 הרוקחות

29.39.6300 Lysergic acid  אגף  -משרד הבריאות
 הרוקחות

אגף  -משרד הבריאות  אנטיביוטיקה                        29.41
 הרוקחות

 כמצוין בתעריף המכס 31.01.0010

                    לרבות ביבוא אישי
           

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 דשנים חנקניים 31.02

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
 קיימא

 דשנים חנקניים 31.05

 לרבות ביבוא אישי

  - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
 קיימא

ר הודףאבקת חומ 36.01  

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
 קיימא

 חומרי נפץ 36.02

רבות ביבוא אישיל  

 - והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
 קיימא

מרעומים, פיקות, מצתים,  36.03
 נפצים

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
בר  מינהל סביבה ופיתוח

 קיימא

 נור ופירוטכניקה-ן דיזיקוקי 36.04

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה  משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

38.08.5000 2,4,5-t 
Aldrin 
Binapacryl 
Captafol 
Chlordane 
Chlordimeform 
Chlorobenzilate 
DDT 
Dieldrin 
Dinoseb 
Dinoseb acetate 
1,2,-Dibromoethane 
(EDB) 
Ethylene dichloride 
Ethylene oxide 
Fluoroacetamide 
HCH (mixed isomers) 
Heptachlor 
Hexachlorobenzene 
Lindane 
 כספית ותרכובותיה
Parathion 
Pentachlorophenol 
Toxaphene 

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ
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Methamidophos 
Phosphamidon 
Methyl-parathion 
         
α,β,Hexachlorocyclohexane 
Pentachlorobenzene 

 ות ביבוא אישילרב

38.08.5910 

38.08.5990 

38.08.6110 

38.08.6190 

38.08.6210 

38.08.6290 

38.08.6910 

38.08.6990 

המשמשים כמצוין בתעריף המכס 
 בחקלאות 

 לרבות ביבוא אישי 

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ 

38.08.9000 Dinitro-ortho-cresol 
(dnoc)  
Pentachlorophenol and 
its salts and esters 

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

כמצוין בתעריף המכס  38.08.9110
 המשמשים בחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

כמצוין בתעריף המכס  38.08.9190
 המשמשים בחקלאות

 רבות ביבוא אישיל

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

38.08.9200 Dustable 

 רבות ביבוא אישיל

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

כמצוין בתעריף המכס  38.08.9210
 המשמשים בחקלאות

 בות ביבוא אישילר

המרכז  – משרד החקלאות
 לסחר חוץ

המכס  כמצוין בתעריף 38.08.9290
 המשמשים בחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

כמצוין בתעריף המכס  38.08.9310
 המשמשים בחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

כמצוין בתעריף המכס  38.08.9390
 המשמשים בחקלאות

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

ין בתעריף המכס כמצו 38.08.9410
 המשמשים בחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 המשמשים בחקלאות 38.08.9490

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ
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כמצוין בתעריף המכס  38.08.9910
 המשמשים בחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

כמצוין בתעריף המכס  38.08.9990
 המשמשים בחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

תערובות המכילות את אחד  38.14
מהחומרים שסיווגם בפרטי 

, 7000, 3000, 1910המשנה 
לתעריף המכס,  29.03לפרט 

  .בכל כמות שהיא

 לרבות בייבוא אישי. 

 

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
בה ופיתוח בר מינהל סבי

 קיימא

 

 

 

 

 

תערובות המכילות את אחד  38.24.7000
מהחומרים שסיווגם בפרטי 

, 7000, 3000, 1910המשנה 
לתעריף המכס,  29.03לפרט 

  .בכל כמות שהיא

 לרבות בייבוא אישי.

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

38.24.8100 Ethylene oxide 

 אישירבות ביבוא ל

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

38.24.8200 Polybrominated 

Biphenyls(PBS)-(Hexa, Octa, 
Deca) 

Polychlorinated biphenyls 

(PCB) 

Polychlorinated terphenyls 

(PCT) 

Tetrabromodiphenyl ether 

Pentabromodiphenyl ether 

 רבות ביבוא אישיל

 -  והתעשייה לכלהמשרד הכ
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

38.24.8300 Tris(2,3-dibromopropyl) 
phosphate 

 רבות ביבוא אישיל

 - והתעשייה  משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

38.24.8400 

38.24.8500 

38.24.8600 

38.24.8700 

38.24.8800 

38.27.9100 

38.24.9900 

1,1  - Dichloro  -  1המכילים-
Fluoroethane ( b 141–R ) 

 

 לרבות ביבוא אישי

 –משרד הכלכלה והתעשייה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא
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  Dichloro – 1,1 –המכילים  39.07.2000

(141b-R )fluoroethane-1 

 

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 ל תאיתניטרטים ש 39.12.2000

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

בעלי כמצוין בתעריף המכס  39.26.9059
 מנגנון התראה אלקטרוני

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה 
 מינהל התעשיות

בעלי כמצוין בתעריף המכס  42.02
 מנגנון התראה אלקטרוני;

 שילרבות ביבוא אי

 - והתעשייה משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

שנשמרו או חוסנו בחומרים  44.03
המכילים זרניך )ארסן( 

אנאורגני או כרום שש ערכי או 
 שניהם

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

שנשמרו או חוסנו בחומרים  44.04
המכילים זרניך )ארסן( 

ו כרום שש ערכי או אנאורגני א
 שניהם

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה  
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 

 

 

 

 

שנשמרו או חוסנו בחומרים  44.05
המכילים זרניך )ארסן( 

אנאורגני או כרום שש ערכי או 
 שניהם

 בות ביבוא אישילר

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

שנשמרו כמצוין בתעריף המכס  44.06
או חוסנו בחומרים המכילים 

זרניך )ארסן( אנאורגני או כרום 
 שש ערכי או שניהם

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

שנשמרו או חוסנו בחומרים  44.07
המכילים זרניך )ארסן( 

אנאורגני או כרום שש ערכי או 
 שניהם

 רבות ביבוא אישיל

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

שנשמרו או חוסנו בחומרים  44.09
המכילים זרניך )ארסן( 

אנאורגני או כרום שש ערכי או 
 שניהם

 ת ביבוא אישילרבו

 -והתעשייה משרד הכלכלה  
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא
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תופים כמצוין בתעריף המכס   44.15
כבלים מעץ, משטחי ארגזים ל

ולוחות אחרים למטען שנשמרו 
או חוסנו בחומרים המכילים 

זרניך )ארסן( אנאורגני או כרום 
 שש ערכי או שניהם

 לרבות ביבוא אישי     

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

שנשמרו או חוסנו בחומרים  44.18
המכילים זרניך )ארסן( 

או כרום שש ערכי או אנאורגני 
 שניהם

 רבות ביבוא אישיל

 -והתעשייה משרד הכלכלה  
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

שנשמרו או חוסנו בחומרים  47.06
המכילים זרניך )ארסן( 

אנאורגני או כרום שש ערכי או 
 שניהם

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 ומוצריו אסבסט 68.11.4000

 לרבות ביבוא אישי     

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 ומוצריו אסבסט 68.12

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

68.13.2000  
 כמצוין בתעריף המכס

 לרבות ביבוא אישי

 -  והתעשייה משרד הכלכלה
מינהל סביבה ופיתוח בר 
                                                                                                                             קיימא                            

מצוין בתעריף המכס כ 71.02.1000
שמקורם במדינות שאינן 

-מיישמות את התוכנית הבין
לאומית לפיקוח ותיעוד יבוא 

סיכום  -יהלומי גלם )להלן 
, וכן שמקורם בחוף קימברלי(

 השנהב

 לרבות ביבוא אישי     

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
 מינהל יהלומים 

כמצוין בתעריף המכס  71.02.2100
שמקורם במדינות שאינן 

, מיישמות את סיכום קימברלי
 וכן שמקורם בחוף השנהב

 ישילרבות ביבוא א

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
 מינהל יהלומים

כמצוין בתעריף המכס  71.02.3100
שמקורם במדינות שאינן 

, מיישמות את סיכום קימברלי
 וכן שמקורם בחוף השנהב

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
 מינהל יהלומים

לשימושים  –המכילים בריליום  75.02
 דנטליים

 

 לרבות ביבוא אישי

 –והתעשייה שרד הכלכלה מ
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

לשימושים  –המכילים בריליום  75.04
 דנטליים.

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 
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 לרבות ביבוא אישי

 קיימא

לשימושים  –המכילים בריליום  75.05
 דנטליים

 

 לרבות ביבוא אישי

 –והתעשייה משרד הכלכלה 
ופיתוח בר  מינהל סביבה

 קיימא

לשימושים  –המכילים בריליום  75.06
 דנטליים

 
 לרבות ביבוא אישי

 –והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

לשימושים  –המכילים בריליום  75.08
 דנטליים

 
 לרבות ביבוא אישי

 –והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

פרת או כספית או המכילים עו 78.02
 קדמיום 

 לרבות ביבוא אישי.

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 -המכילים בריליום – 81.12.1900
 לשימושים דנטאליים

 
 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

לשימושים  -המכילים בריליום  81.12.2900
 יםדנטאלי

 
 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

 

 

-או ב HCFC-המופעלים ב 84.15
R22 

 
 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה  
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

-או ב HCFC-המופעלים ב 84.18
R22 

 
 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה משרד הכלכלה  
סביבה ופיתוח בר מינהל 
 קיימא

 

84.27.1010 

למעט , כמצוין בתעריף המכס
טובין שיוצרו בקהילה 

האירופית, בארצות אפט"א, או 
 בארה"ב.

 לרבות ביבוא אישי 

אגף  –משרד התחבורה 
ושירותי תחזוקה גף הרכב 
 – רד התחבורהמשצמ"ה

אגף הרכב ושירותי תחזוקה 
 -מכני הנדסי )להלןגף ציוד  -

אגף הרכב  -רהמשרד התחבו
 גף צמ"ה( -ושירותי תחזוקה

למעט , כמצוין בתעריף המכס 84.27.1090
טובין שיוצרו בקהילה 

האירופית, בארצות אפט"א, או 
 בארה"ב.

 לרבות ביבוא אישי
 

אגף  – משרד התחבורה
ושירותי תחזוקה גף הרכב 
 צמ"ה

 

84.27.2010 

 כמצוין בתעריף המכס

 לרבות ביבוא אישי

אגף  – משרד התחבורה
גף  ושירותי תחזוקההרכב 
 צמ"ה

אגף  – משרד התחבורה כמצוין בתעריף המכס 84.27.2090
גף  ושירותי תחזוקההרכב 
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 צמ"ה לרבות ביבוא אישי

 כמצוין בתעריף המכס 84.27.9000

 לרבות ביבוא אישי

אגף  – משרד התחבורה
גף  ושירותי תחזוקההרכב 
 צמ"ה

המיועדים לעבודות תשתית,  84.29
 לרבות ביבוא אישי

אגף  – משרד התחבורה
גף  ושירותי תחזוקההרכב 
 צמ"ה

המיועדים לעבודות חקלאות, 
 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

אגף  –משרד התחבורה  מכונה בעלת הנעה עצמית 84.30.3100
ושירותי תחזוקה גף הרכב 
 צמ"ה

אגף  –ד התחבורה משר מכונה בעלת הנעה עצמית 84.30.4100
ושירותי תחזוקה גף הרכב 
 צמ"ה

אגף  –משרד התחבורה  מכונה בעלת הנעה עצמית 84.30.5000
ושירותי תחזוקה גף הרכב 
 צמ"ה

 כמצוין בתעריף המכס 84.79.1019

 לרבות ביבוא אישי

אגף  – משרד התחבורה
גף  ושירותי תחזוקההרכב 
 צמ"ה

פנס עם סמן לייזר המותקן על  85.13
 ט של מקרןשל

 לרבות ביבוא אישי

מינהל  –משרד הכלכלה 
 התעשיות

 כלי טיס בלתי מאויש מצויד 85.25

 במצלמה אשר משקלו הכולל

 . גרם 300עולה על 

 לרבות ביבוא

 אישי

 רשות -משרד התחבורה 

 התעופה האזרחית

סמן לייזר המותקן על שלט של  85.26
 מקרן

 לרבות ביבוא אישי

 – והתעשייה משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

סמן לייזר המותקן על שלט של  85.43
 מקרן

 לרבות ביבוא אישי

 – והתעשייה משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

המכילים עופרת או כספית או  85.48.1000
 קדמיום.

           לרבות ביבוא אישי                    

 -והתעשייה משרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

קטרי דיזל חשמל המיועדים  86.02
 לרכב הנע על מסילת ברזל

אגף  –משרד התחבורה 
 הרכבות

קרונות נוסעים המיועדים לרכב  86.05
 הנע על מסילת ברזל

אגף  –משרד התחבורה 
 הרכבות

 טובין להובלת קרונות 86.06
 בעלי שאינם למסילות ברזל

 עצמית הנעה

 אגף - התחבורה משרד

 הרכבות

לרבות  ין בתעריף המכסכמצו 87.01
טרקטורון  ולמעט ביבוא אישי

המרכז -משרד החקלאות 
 לסחר חוץ
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 כהגדרתו בתקנות התעבורה

87.02  
בהתאם להוראות ביבוא רכב 

חוק רישוי שירותים ומקצועות 
לתקנות מכוחו , בענף הרכב

 ולנהלי אגף הרכב
 

בהתאם  –לרבות ביבוא אישי 
להוראות חוק רישוי שירותי 

ת בענף הרכב והתקנות ומקצועו
 מכוחו ולנהלי אגף הרכב

 כמצוין בתעריף המכס
יבואנים  על ידיביבוא רכב 

המייבאים כלי רכב לצורכי 
מכירה בהתאם לתנאי צו 

הפיקוח על מצרכים ושירותים 
)יבוא רכב ומתן שירותים 

 ,1978 –לרכב(, התשל"ט 
ולהוראות נוהל שהוצאו מכוחו 

המתעדכנות מזמן לזמן 
ת לעיון במשרד והנמצאו

יבוא  –התחבורה )להלן 
 מסחרי( 

אגף  – משרד התחבורה
 ושירותי תחזוקההרכב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,N1רכב מסוג  –ביבוא מסחרי  87.03

M1, M2, M3ם , כהגדרת
תקנות א ל271בתקנה 

התעבורה, שיוצר כולו בפס 
, ביבוא מסחרי ,היצור של יצרנו

למעט קלנועית וטרקטור משא, 
 התעבורה. כהגדרתם בתקנות

בהתאם  –ביבוא אישי לרבות 
להוראות חוק רישוי שירותי 

מקצועות בענף הרכב והתקנות ו
 ולנהלי אגף הרכב מכוחו

או  1Mרכב מסוג  -ביבוא אישי 
רכב מסוג או  M2רכב מסוג  

1N  המיובא על ידי נכה או
ובהתאם  להסעתו של נכה

להוראות נוהל המתעדכנות 
מזמן לזמן והנמצאות לעיון 

תחזוקה אגף הרכב ושירותי ב
 במשרד התחבורה

למעט דגמי רכב המאושרים 
ביבוא חופשי כמפורט בתוספת 

ה, ולמעט קלנועית, יהשני
טרקטורון וטרקטור משא 

 כהגדרתם בתקנות התעבורה.

אגף  –משרד התחבורה 
 ושירותי תחזוקההרכב 

 

 

 

 

 

 

 , N1 N2, N3 מסוג רכב 87.04

 ,בתקנות התעבורה כהגדרתם
 של הייצור בפס כולו רשיוצ

 .יצרנו

טרקטור משא כהגדרתו 
  בתקנות התעבורה

בהתאם  –לרבות ביבוא אישי 
להוראות חוק רישוי שירותי 

אגף  –משרד התחבורה 
 ושירותי תחזוקהב הרכ
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ומקצועות בענף הרכב והתקנות 
 מכוחו ולנהלי אגף הרכב

לרבות בייבוא אישי ובהתאם 
 לנוהלי אגף הרכב

ושירותי תחזוקה במשרד 
 התחבורה.

 

למעט , כמצוין בתעריף המכס 87.05
 רכבי ריסוס לחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

אגף  – משרד התחבורה
 ושירותי תחזוקההרכב 

 

87.05.9000 

 רכבי ריסוס לחקלאות

 לרבות ביבוא אישי

המרכז  –משרד החקלאות 
 לסחר חוץ

 כמצוין בתעריף המכס  87.06

בהתאם  –לרבות ביבוא אישי 
הוראות חוק רישוי שירותי ל

ומקצועות בענף הרכב והתקנות 
 מכוחו ולנהלי אגף הרכב

 

אגף  – משרד התחבורה
 ושירותי תחזוקההרכב 

87.11  
ביבוא מסחרי כמשמעותו בפרט 

87.02  

לרבות ביבוא אישי, בהתאם 
להוראות נוהל המתעדכנות 
מזמן לזמן והנמצאות לעיון 

באגף הרכב במשרד התחבורה, 
 אלה: למעט 

אופניים עם מנוע עזר   .1
 1כהגדרתם בתקנה 

לתקנות התעבורה, 
 -)להלן 196125-התשכ"א

 –תקנות התעבורה( )להלן 
 אופניים עם מנוע עזר(;

 1גלגינוע כהגדרתו בתקנה   .2
 לתקנות התעבורה;

 1רכינוע כהגדרתו בתקנה   .3
 לתקנות התעבורה;

קורקינט חשמלי כהגדרתו  .4
בצו התעבורה )פטור 

לי מהוראות קורקינט חשמ
 200426-הפקודה(, התשס"ד

 קורקינט חשמלי(; –)להלן 

וביבוא אישי גם למעט דגמי 
אופנוע המאושרים ביבוא אישי 

 87.11כמפורט לצד פרט מכס 
 בתוספת השנייה. 

  

אגף  – משרד התחבורה
 ושירותי תחזוקההרכב 

                                                 
 .2514 עמ'ק"ת התשכ"א,  25
 .804ק"ת התשס"ד, עמ'  26
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על גרורים ונתמכים הנגררים  87.16
כלי רכב במקרים של יבוא  ידי

טיפוס -בדיקת אב לצורך
לתקנות  266כהגדרתה בתקנה 

 התעבורה

בכפוף לחוק  לרבות ביבוא אישי
רישוי שירותים ומקצועות בענף 

 הרכב והתקנות מכוחו. 

אגף  – משרד התחבורה
 ושירותי תחזוקההרכב 

 

 

 

 

 

 למעטכמצוין בצו תעריף המכס  88.01

 ,גלשני אוויר

 לרבות ביבוא אישי 

 רשות -משרד התחבורה 

 תעופה האזרחיתה

, כמצוין בצו תעריף המכס 88.02
 , גילשון אוירלמעט גילשון אויר

מצנח  ,עם מנוע עזר, מצנח רחף
 ומצנח ממונע רחף עם מנוע עזר

לחוק  1הגדרתם בסעיף כ
  2011 –הטיס, התשע"א 

 לרבות ביבוא

 כמצוין בתעריף המכסאישי

 רשות -משרד התחבורה 

משרד התעופה האזרחית
אגף הרכב  – התחבורה

 ושירותי תחזוקה

89.01  

 לרבות ביבוא

 אישי

רשות  -משרד התחבורה 
 הספנות

 והנמלים

 לרבות ביבוא  89.02

 אישי

רשות  -משרד התחבורה 
 הספנות

 והנמלים

כמצוין בצו תעריף המכס,  89.03
 לרבות ביבוא

 אישי

רשות  -משרד התחבורה 
 הספנות

 והנמלים

כלי שיט עם מנוע למעט  89.06
89.06.9019  

 לרבות

 ביבוא אישי

רשות  -משרד התחבורה 
 הספנות

 והנמלים

היחידה  –משרד הביטחון  המיועדים לשימוש צבאי 90.13.1000
 לרישוי אמל"ח

אגף  –המשרד לביטחון פנים  אחר
 לפיקוח ורישוי כלי יריה

 Lazer –מסמני לייזר  90.13.2000

pointer 

 לרבות ביבוא אישי

 – עשייהוהת משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

מד טווח לייזר או מכשיר  90.15
 לבדיקת אופק עם אור נראה

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

אגף  – משרד התחבורה מונים למוניות 90.29.1010
 ושירותי תחזוקההרכב 

ידה היח –הביטחון משרד  כמצוין בתעריף המכס 93.01
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 לרישוי יבוא אמל"ח לרבות ביבוא אישי

 כמצוין בתעריף המכס 93.02

 לרבות ביבוא אישי

 – המשרד לביטחון הפנים
 אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
 מחוז מרכז 

 הכל לפי העניין

 כמצוין בתעריף המכס 93.03

 לרבות ביבוא אישי

 –המשרד לביטחון הפנים 
אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה 

 -והתעשייה שרד הכלכלה מ
מחוז המרכז                               

 הכל לפי העניין                                                   

 כמצוין בתעריף המכס 93.04
הכלול  ולמעט גז מדמיע
המופיע , בתוספת השניה

 ההשנייבתוספת 

 לרבות ביבוא אישי        

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מחוז המרכז                           

 –המשרד לביטחון הפנים 
               אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה

 הכל לפי העניין     

 כמצוין בתעריף המכס 93.05

 לרבות ביבוא אישי    

 93.05.9100למעט 

 – המשרד לביטחון הפנים
             אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה

 - והתעשייה להמשרד הכלכ
      מחוז המרכז                       
                                 הכל לפי העניין                   

 כמצוין בתעריף המכס 93.05.9100

 לרבות ביבוא אישי

היחידה  –משרד הביטחון 
 לרישוי יבוא אמל"ח

 כמצוין בתעריף המכס 93.06

 לרבות ביבוא אישי

 ולמעט  93.06.9010למעט
93.06.9090  

 – המשרד לביטחון הפנים
             אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה

 - והתעשייה משרד הכלכלה
      מחוז המרכז                       
                                 הכל לפי העניין                   

 –חון הפנים המשרד לביט "ממ 12.7עד קוטר  93.06.9010
              אגף לפיקוח ורישוי כלי יריה

מ"מ, כולל  12.7מעל קוטר 
 מ"מ 12.7קוטר 

היחידה  –משרד הביטחון 
 לרישוי יבוא אמל"ח

היחידה  –משרד הביטחון  המיועדים לשימוש צבאי 93.06.9090
 לרישוי יבוא אמל"ח

 כמצוין בתעריף המכס 93.07

 לרבות ביבוא אישי

  -והתעשייה כלה משרד הכל
 מחוז המרכז      

מבנים טרומיים שנשמרו או  94.06
חוסנו בחומרים המכילים זרניך 

)ארסן( אנאורגני או כרום שש 
 ערכי או שניהם

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

קשתות ומשחקי חוץ היורים  95.03
 חצים

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהרד הכלכלה מש
 מינהל התעשיות

קשתות ומשחקי חוץ היורים  95.04
 חצים

 לרבות ביבוא אישי

- והתעשייהמשרד הכלכלה 
 מינהל התעשיות

 -  והתעשייה משרד הכלכלהקשתות ומשחקי חוץ היורים  95.06
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 חצים.
 מערכות לירי כדורי צבע.

 לרבות ביבוא אישי

משרד מינהל התעשיות 
ז מרכז                                    מחו -הכלכלה 

 לפי העניין להכ

קשתות ומשחקי חוץ היורים  95.08
 חיצים

 לרבות ביבוא אישי

 - והתעשייהמשרד הכלכלה 
 מינהל התעשיות

 סמן לייזר המותקן על עט 96.08

 לרבות ביבוא אישי

 -והתעשייה  משרד הכלכלה
 מינהל התעשיות

 בדכלי טיס וחלקיהם ובל 201
 שקיימת לגביהם חובת הצגת
 רישיון יבוא, המצאת אישור

 או עמידה בתנאים, כשהם
 מיובאים ביבוא שאינו זמני.

 

 משרד התחבורה

 רשות התעופה -

 האזרחית

 כלי שיט וחלקיהם ובלבד 

 שקיימת לגביהם חובת הצגת

 רישיון יבוא, המצאת אישור

 או עמידה בתנאים, כשהם

 מיובאים ביבוא שאינו זמני.

 משרד התחבורה

 רשות הספנות -

 והנמלים

 מוצרי תעבורה, רכב כהגדרתו 

חלקי  273בפקודת התעבורה
לרכב, ציוד הנדסי  חילוף

בחוק רישום ציוד  כהגדרתו
להלן )195728 - התשי"ז הנדסי,

 חוק -

 , וחלקיו,(רישום ציוד הנדסי

 ובלבד שקיימת לגביהם חובת

 הצגת רישיון יבוא, המצאת

 בתנאים, אישור או עמידה

 כשהם מיובאים ביבוא שאינו

 זמני.

 אגף -משרד התחבורה 

 הרכב 

כלי טיס וחלקיהם ובלבד  207
 שקיימת

 לגביהם חובת הצגת רישיון

 יבוא, המצאת אישור או עמידה

בתנאים, כשהם מיובאים 
 ביבוא

 שאינו זמני.

 משרד התחבורה

 רשות התעופה -

 האזרחית

 כלי שיט וחלקיהם ובלבד 

 גביהם חובת הצגתשקיימת ל

 רישיון יבוא, המצאת אישור או

עמידה בתנאים, כשהם 
 מיובאים

 משרד התחבורה

 רשות הספנות -

 והנמלים

                                                 
 173, עמ' 7דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  27
 145ס"ח התשי"ז, עמ'  28
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 ביבוא שאינו זמני.

 מוצרי תעבורה, רכב 

 כהגדרתו בפקודת התעבורה,

 חלקי חילוף לרכב, ציוד

 כהגדרתו בחוק רישום ציוד

 הנדסי וחלקיו.

 אגף -משרד התחבורה 

 ותי תחזוקהושירהרכב 

 כלי טיס וחלקיהם ובלבד 212

 שקיימת לגביהם חובת הצגת

 רישיון יבוא, המצאת אישור

 או עמידה בתנאים, כשהם

 מיובאים ביבוא שאינו זמני.

 משרד התחבורה

 רשות התעופה -

 האזרחית

 כלי שיט וחלקיהם ובלבד 

 שקיימת לגביהם חובת הצגת

 רישיון יבוא, המצאת אישור או

ים, כשהם עמידה בתנא
 מיובאים

 ביבוא שאינו זמני.

 משרד התחבורה

 רשות הספנות -

 והנמלים

 מוצרי תעבורה, רכב כהגדרתו 

 בפקודת התעבורה, חלקי חילוף

 לרכב, ציוד כהגדרתו בחוק

 רישום ציוד הנדסי וחלקיו

 -משרד התחבורה 

 ושירותיאגף הרכב 

 תחזוקה

 ו כמצוין בתעריף המכס 611

 למעט אפר נפטרים

 לשכתמיבוא  ןשיורי
או בנפת רמלה הבריאות 

רית אמנציגות קונסול
 ישראלית בחוץ לארץ.
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 השנייתוספת 
 )ג( (-)ב(ו 2 ף) סעי

 
  –בתוספת זו   .1
 

 ;ולחקלאות המים במשרד החקלאות מהאגף לדיגאישור  -"אגף הדיג"
 

 אישור מאגף הרוקחות במשרד הבריאות; –"אגף הרוקחות" 
 

טכני של מכון  למפרטמכון התקנים על התאמת הטובין מישור א – ""אישור מפמ"כ
 התקנים;

 
הממונה לטובין שחרור שקבע העמידה בתנאי מכון התקנים על מאישור  -"אישור ת"ר" 

 ;על התקינה
 
 היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות; מאישור  -אמ"ר" "
 
 ;ןהביטחואישור ממשרד  –טחון" יב"
 
 פנים;האישור מהמשרד לביטחון  –ים" פנ ביטחון"
 

 ;החקלאותמשרד שבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת מאישור  –"הגנת הצומח" 
 

צו לפי ,  29הודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים–"הודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים" 
 מוצרי תעבורה;

 
משרדית להתקני -ןועדה הביוהאישור מ -התקני תנועה ובטיחות" משרדית ל-ן"הועדה הבי

 תנועה ובטיחות שמינה 
שימוש בהתקני ולושתפקידה לקבוע תנאים לאישור  ,משרד התחבורה המנהל הכללי של

 לתקנות התעבורה; 1בתקנה ם הסדרי תנועה כהגדרתם התנועה ש
 

משרד ראש שב ,מהוועדה לאנרגיה אטומית היתר –"הוועדה לאנרגיה אטומית" 
 ;הממשלה

 
 הסביבה; הגנתלהממונה על קרינה סביבתית במשרד מאישור  –" "הממונה על הקרינה

 
 ;והתעשייה משרד הכלכלההמפקח על היהלומים במאישור  –"המפקח על היהלומים" 

 
או מי  מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאותאישור מ –" יםווטרינרי ים"שירות

 ;שהוא הסמיך לצורך זה
 

 הסביבה; הגנתלאגף לחומרים מסוכנים במשרד רעלים מה היתר –"חומרים מסוכנים" 
 
 אישור מהמרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות; –חקלאות" "
 

 0001טופס הצהרה על פי נוסח הטופס של רשות הדואר  –"טופס הצהרה לאגף הרוקחות" 
– 776; 
 

 ;אישור מהמחלקה לטיב מספוא במשרד החקלאות –"טיב מספוא" 
 
 ;והתעשייה אישור ממשרד הכלכלה –" כלכלה"
 

 היום האחרון בחודש שבו הושלם  ייצור הרכב או השלדה לפי העניין; -מועד ייצור" 
 

 ;אישור מהאגף למיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות –"מיכון וטכנולוגיה" 
 

 ל מכשירי קרינה במשרד הבריאות;עאישור מהיחידה לרישוי ופיקוח  –"מכשירי קרינה" 
 

                                                 
 .3023י"פ התשס"ב, עמ'   29
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כניקה שבמכון התקנים הישראלי, או המעבדה לרכב מעבדה למ  -"מעבדה לרכב" 
או המעבדה לרכב שבאוניברסיטת אריאל שבשומרון, שבמוסד הטכניון למחקר ופיתוח, 

 1תקנה  לפיאשר אושרו כמעבדה מוסמכת בידי מינהל אגף הרכב במשרד התחבורה 
 לתקנות התעבורה;

 
והתעשייה  ד הכלכלהמשראישור מהמפקח על משקלות ומידות, ב –"משקלות ומידות" 

 ;194730ת והמידות, ובהתאם לפקודת המשקל
 
 – משרד התחבורהאישור מ -"גף צמ"ה -ושירותי תחזוקהאגף הרכב  – משרד התחבורה"

  ;גף ציוד מכני הנדסי –ושירותי תחזוקה  אגף הרכב
 אישור אגף הרכבות במשרד התחבורה. –ולעניין רכבות 

 
ים למגורים(, יתים ארעפיקוח על מצרכים ושירותים )בצו ה –"צו בתים ארעיים למגורים" 

 ;199131-התשנ"א
 
ה קלה(, ייפיקוח על מצרכים ושירותים )בתים מבנהצו  –ה קלה" ייצו בתים מבנ"

 ;199132-התשנ"ב
 

ומתן שירותים לרכב(, ושירותים )יבוא רכב  םצו הפיקוח על מצרכי –"צו הרכב" 
 ;197833-התשל"ט

 
 ;197334-ירותים )תמרוקים(, התשל"גיקוח על מצרכים ושצו הפ –"צו התמרוקים" 

 
 והסחר צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה –תעבורה" ה"צו מוצרי 

 ;219835-התשמ"ג בהם(,
 

 ;381936 -(, התשמ"גסימון טובין)צו הגנת הצרכן  –"צו סימון טובין" 
 

ירותים )איסור ייצור, יבוא ומכירה צו הפיקוח על מצרכים וש –"צו צעצועים מסוכנים" 
 ;198637-התשמ"ז ,של צעצועים מסוכנים(

 
פיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים הצו  –"צו תכשירים להדברת מזיקים לאדם" 

 ;196238-התשכ"בלאדם(,  להדברת מזיקים
 

 ת התעבורה;כהגדרתה בתקנו  -"קלנועית" 

 העתיקות, רשותבחוק  "הרשות" תמרשות העתיקות כהגדראישור  -"רשות העתיקות" 
 ;391989-תשמ"טה

 
אישור מאגף  לשימור אנרגיה במשרד  האנרגיה והמים על התאמת  –"שימור אנרגיה" 

)יעילות מזגנים( או לתקנות מקורות אנרגיה )התייעלות  הטובין לתקנות מקורות אנרגיה
  מכשירי קירור(, לפי העניין;

 
 

 זון הארצי של משרד הבריאות ואישור שחרור משירות המ ראישו –"שירות המזון" 
 ;198340-)מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג לפקודת בריאות הציבור 8 מתחנת מעבר לפי סעיף

 
 במשרד התחבורה; תחזוקהושירותי אישור מאגף הרכב  –"תחבורה" 

                                                 
 2, עמ' 1, תוס' 1942ע"ר  30
 .1126ק"ת התשנ"א, עמ'  31
 .341ק"ת התשנ"ב, עמ'  32
 .124ק"ת התשל"ט, עמ'  33
 .882ק"ת התשל"ג, עמ'  34
 .1090ק"ת התשמ"ג, עמ'  35
 .862ק"ת התשמ"ג, עמ'  36
 (.572) 268ק"ת התשמ"ז, עמ'   37
 .1097ק"ת התשכ"ב, עמ'  38
 88ס"ח התשמ"ט עמ'  39
 .750, עמ' 36דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  40
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 ;195341-התשי"ג ,תו בחוק התקניםמשמעותקן ישראלי, כ –"ת"י" 

 
 

 הרבנות הראשית; שר ממועצתדת הכעות –"תעודת הכשר" 
 

המזהה יהלומי גלם  ,תעודה בעלת עיצוב מיוחד, החסינה מפני זיוף –"תעודת קימברלי" 
 לאומית לפיקוח ותיעוד יבוא יהלומי גלם;-התכנית הבין שותיעונים לדרהמיובאים 

 
תוקף, על בתעודת רישום  –"תעודת רישום לפי תקנות תכשירים להדברת מזיקים לאדם" 

)רישום  הסביבה על פי תקנות החומרים המסוכניםלאיכות  משרדהמ יבואן,שם ה
 ;199442-התשנ"ד תכשירים להדברת מזיקים לאדם(,

 
תקנות מקורות אנרגיה  –"תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי לטלוויזיה(" 

 ;201143-)הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה(, התשע"א
 

תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות  –לות מכשירי קירור(" "תקנות מקורות אנרגיה )התייע
 ;200444-אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור(, התשס"ד

 
תקנות מקורות אנרגיה )יעילות  – ""תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית של נורות(

 ;201145-שע"אאנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים(, הת
 

, אנרגטית יעילותתקנות מקורות אנרגיה ) –מזגנים("  יעילות"תקנות מקורות אנרגיה )
 ;200446-סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, התשס"ה

 
תקנות מקורות אנרגיה )נצילות אנרגיה של  –"תקנות מקורות אנרגיה )נצילות מנועים(" 

 ;200447-דתשס"הה חשמליים(, אמנועי השר
 
 

 ;198648 -הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ותקנות  –רים רפואיים" "תקנות תכשי
 

 ,הנדסה ורישויבכיר מגנטי או מאגף -ספקטרום אלקטרובכיר אישור מאגף  –"תקשורת" 
 .לפי העניין ,במשרד התקשורת

 
 
 
 
הגנת הצומח,  אישוריחובת המצאת ול תח 84.37-ו 84.36בפרטים ו 53עד  1בפרקים  )א( .2

 א אישי.בוגם ביכמפורט בטור ג', וחקלאות,  םייווטרינר יםשירות
חסים לתוספי תזונה כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור י)ב( בפרטים המתי    

יגיש היבואן  הצהרה לשירות המזון הארצי של  ,199749-)מזון()תוספי תזונה( התשנ"ז
וזאת  טופס של שירות המזון , על גבי ,ביבוא אישימשרד הבריאות לגבי תוספי תזונה 

 .במקום אישורי "שירות המזון" כאמור בטור ג'
 

 טור ג'  טור ב'  טור א' 

פרק או 
פרט 

בתעריף 
 המכס

 / תנאי אישור תיאור הטובין

                                                 
 .30ס"ח התשי"ג, עמ'  41
 .1285ק"ת התשנ"ד, עמ'  42
 872ק"ת התשע"א, עמ'  43
 .476ק"ת התשס"ד, עמ'  44
 1279ק"ת התשע"א, עמ'  45
 .133ק"ת התשס"ה, עמ'  46
 .245ק"ת התשס"ד, עמ'  47
 906ק"ת התשמ"ו, עמ'  48
 638ק"ת התשנ"ז, עמ'  49
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מחוסרי  בעלי חייםכולל דבורים. למעט  1פרק 
חוליות בכל דרגות התפתחותם בעודם בחיים 

 לרבות חרקים ואקריות.

 יםווטרינריה יםשירותה

מחוסרי חוליות בכל דרגות  בעלי חיים 01.06.9000
התפתחותם בעודם בחיים לרבות חרקים 

 ואקריות.

 הגנת הצומח

 שירות המזון  םהווטרינריישירותים ה .02.06.3000; 02.05למעט  2פרק 
  תעודת הכשר

 שירות המזון וטרינרייםהושירותים ה  02.05
 שירות המזון  וטרינרייםהושירותים ה  02.06.3000
03.01 

 
   03.01.1000למעט 

המיועדים לגידול ורבייה שמשקלם אינו עולה 
 גרם 15על 

במשרד החקלאות,  אגף הדיג
למעט המינים המופיעים 

בתוספת השלישית לתקנות 
 .1937הדיג 

שירותים ה
 וטרינרייםהו

 אגף הדיג וטרינרייםהושירותים ה אחרים 
במשרד 

החקלאות, 
למעט המינים 

המופיעים 
פת בתוס

השלישית 
לתקנות הדיג 

1937. 
  שירות המזון

 אגף הדיג וטרינרייםהושירותים ה דגי נוי. 03.01.1000
במשרד 

החקלאות, 
למעט המינים 

המופיעים 
בתוספת 

השלישית 
לתקנות הדיג 

1937. 
 שירות המזון  03.02
 שירות המזון  03.03
 שירות המזון  03.04
 שירות המזון  03.05
 שירות המזון רבייה ונוי; המיועדים לגידול, -חיים 03.06

  וטרינרייםהושירותים האגף הדיג
 שירות המזון אחרים

 שירות המזון רבייה ונוי ופתיונות; המיועדים לגידול, -חיים 03.07
  וטרינרייםהושירותים האגף הדיג

 שירות המזון אחרים
 שירות המזון  המיועדים לגידול, רבייה ונוי ופתיונות –חיים  03.08

  וטרינרייםהושירותים האגף הדיג
 שירות המזון אחרים

 ;להזנת בעלי חיים ומוצרי חלב חלב  4פרק 
 

 וטרינרייםהושירותים ה

 שירות המזון  .0.4.08-ו 04.07למעט  אחרים
 וטרינרייםהושירותים ה  04.07
 וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים 04.08

 מזוןשירות ה אחרים
 וטרינרייםהושירותים ה  05.02
 שירות המזון וטרינרייםהושירותים ה  05.04
 וטרינרייםהושירותים ה  05.05
 וטרינרייםהושירותים ה  05.06
 וטרינרייםהושירותים ה  05.07
 וטרינרייםהושירותים ה  05.10
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 וטרינרייםהושירותים ה  05.11.1000
 יםוטרינריהושירותים ה  05.11.9130
 אגף הרוקחות להכנת חומרים פרמצבטיים; 05.11.9140

 וטרינרייםהושירותים ה אחרים.
  וטרינרייםהושירותים ה  05.11.9920
 אגף הרוקחות להכנת חומרים פרמצבטיים; 05.11.9930

 וטרינרייםהושירותים ה אחרים.
 הגנת הצומח  6פרק 

 הגנת הצומח לזריעה; 07.01
 שירות המזון ומח הגנת הצ אחרים. 

 הגנת הצומח לזריעה; 07.02
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים .

 הגנת הצומח לזריעה; 07.03
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.04
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.05
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.06
 שירות המזון הגנת הצומח  אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.07
 שירות המזון הגנת הצומח  אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.08
 שירות המזון הגנת הצומח  אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.09
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 שירות המזון  07.10
 הגנת הצומח לזריעה; 07.11

 שירות המזון אחרים.
 הגנת הצומח לזריעה; 07.12

 שירות המזון חתוכים, פרוסים, שבורים, בצורת אבקה
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 הגנת הצומח לזריעה; 07.13

 הגנת הצומח ושירות המזון אחרים.
קפואים או מיובשים אם פרוסים או  07.14

 או לא בצורת גלולות
 

 שירות המזון
 הגנת הצומח שירות המזון אחרים

 שירות המזון הגנת הצומח 08.14, 08.12, 08.11למעט  8פרק 
 שירות המזון  08.11
 שירות המזון  08.12
קפואות, משומרות זמנית במי מלח, במי  08.14

 גופרית או בתמיסות משמרות אחרות
 שירות המזון

הגנת  שירות המזון אחרים
 הצומח

 שירות המזון 09.10.9910, 09.03, 09.02, 09.01למעט  9פרק 

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

  09.01.1000למעט  09.01
 הגנת הצומח לזריעה
 שירות המזון אחרים

 שירות המזון הגנת הצומח שלמים 09.01.1000
 שירות המזון אחרים

 נת הצומחהג לזריעה 09.02
 שירות המזון אחרים

 הגנת הצומח לזריעה 09.03
 שירות המזון אחרים

 הגנת הצומח  09.10.9910
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  10.06.3000למעט  10פרק 
שירות  הגנת הצומח להזנת בעלי חיים;

 המזון
 הגנת הצומח לזריעה;

 שירות המזון למאכל אדם ארוזים למכירה בקמעונות;
 גנת הצומחה שירות המזון אחרים.

 יםשירותה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים 10.06.3000
 יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה
 שירות המזון אחרים

 יםשירותה הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים; 11פרק 
 יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון  אחרים.

 יםשירותה הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים; 12.01
 יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 יםשירותה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים; 12.02
 םייווטרינרה

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים. 

 יםשירותה הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים; 12.04
 יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח חרים.א

 יםשירותה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים; 12.05
 יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 יםשירותה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים; 12.06
 יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח  אחרים. 

 יםשירותה הגנת הצומח הזנת בעלי חיים;ל 12.07
  יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה;
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 יםשירותה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים 12.08
  יםוטרינריהו

 הגנת הצומח לזריעה; 12.09
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים.

 אגף הרוקחות מהסוג המשמש ברפואה; 12.11
 שירות המזון   הגנת הצומח .12.11.9020; 12.11.2010אחרים, למעט: 

 שירות המזון  תה צמחים בשקיות של מנות אישיות  12.11.2000
 

12.11.9000 
 שירות המזון  תה צמחים בשקיות של מנות אישיות 

   למעט קפואים ו/או טחונים:  12.12
 חהגנת הצומ אגף הרוקחות מהסוג המשמש ברפואה;

 הגנת הצומח לזריעה;
שירות  הגנת הצומח ;אחרים 

 המזון
קפואים ו/או טחונים מהסוג המשמש  

 ברפואה
 

 אגף הרוקחות 
 הגנת הצומח קפואים ו/או טחונים לזריעה
 שירות המזון קפואים ו/או טחונים אחרים

 שירות המזון למאכל אדם; 12.13
 אחרים.

 
 הגנת הצומח
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השירות  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים;רת גלולות שאינם בצו 12.14
  הוטרינרי

 הגנת הצומח לזריעה;שאינם בצורת גלולות 
 שירות המזון הגנת הצומח אחרים שאינם בצורת גלולות 

 יםשירותה הגנת הצומח בצורת גלולות להזנת בעלי חיים
 יםטרינריוהו

 שירות המזון אחרים בצורת גלולות
 אגף הרוקחות המשמש ברפואה;מהסוג  13.01

 שירות המזון למאכל אדם.
 אגף הרוקחות מהסוג המשמש ברפואה; 13.02

 שירות המזון למאכל אדם.
 הגנת הצומח  14.01

 הגנת הצומח  14.04.2000
 יםשירותה להזנת בעלי חיים; 14.04.9000

 יםוטרינריהו
הגנת 

 הצומח
 הגנת הצומח שירות המזון פולן;
 הגנת הצומח ם.אחרי

  וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.01
 שירות המזון אחרים.

  וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.02
 שירות המזון אחרים.

  וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.03
 שירות המזון אחרים.

   ייםוטרינרהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.04
 שירות המזון אחרים.

  וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.06
 שירות המזון אחרים.

 וטרינריים הושירותים ה  להזנת בעלי חיים; 15.07
 שירות המזון אחרים.

 וטרינריים הושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.08
 שירות המזון אחרים.

 אגף הרוקחות או בתמרוקים שמנים המשמשים ברפואה 15.09
 שירות המזון שמנים המשמשים במזון

 שירות המזון  15.10

 וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.11
 שירות המזון אחרים.

 וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.12
 אגף הרוקחות המיועדים ליצור תרופות ותמרוקים

 שירות המזון אחרים.
 וטרינריים הושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.13

 שירות המזון אחרים.
 וטרינריים השירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.14

 שירות המזון אחרים, המשמשים למזון ולתעשיית המזון. 
 וטרינריים הושירותים ה להזנת בעלי חיים; 15.15

 שירות המזון למאכל אדם;
או לשימוש על גוף  מהסוג המשמש ברפואה

 האדם.
 אגף הרוקחות

 שירות המזון למעט אלה שמיועדים להזנת בעלי חיים; 15.16.1000
 וטרינרייםהושירותים ה המיועדים להזנת בעלי חיים. 

 וטרינריים הושירותים ה המיועדים להזנת בעלי חיים;  15.16.2000
 שירות המזון  מיועדים להזנת בעלי חיים הלמעט אלה 

 742אישור ת"ר  שירות המזון ;AEROSOLהנתונים לריסוס בשיטת  15.17
 שירות המזון אחרים

 שירות המזון למאכל אדם. 15.18
 וטרינרייםוהשירותים ה שעוות דבורים. 15.21
  וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים.  15.22

 שירות המזון .16.03; 16.02; 16.01למעט  16פרק 
 שירות המזון תעודת הכשר  16.01

[TV1 ]זה תיקון מסומן באדום? מאילמה זה  –תהילה : הערות עם

  זה? חמדה אנא בדיקתך

[TV2 ]הערות עם : 
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 שירות המזון תעודת הכשר  16.02
 שירות המזון תעודת הכשר   16.03

 שירות המזון למאכל אדם 17פרק 
 אגף הרוקחות המיועד לייצור תרופות

 שירות המזון .18.02; 18.01למעט  18פרק 
 שירות המזון  שבורים ו/או קלויים 18.01

 
 הצומח הגנת שירות המזון אחרים

  שירות המזון   18.02
 שירות המזון .19.03למעט  19פרק 

שירותים  הגנת הצומח להזנת בעלי חיים; 19.03
 וטרינריים 

 שירות המזון אחרים.
 שירות המזון .20.09.6000למעט  20פרק 

 שירות המזון  20.09.6000
 

; 21.06.9080; 21.02.2000; 21.02.1000למעט  21פרק 
21.06.9090. 

 שירות המזון

  וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 21.02.1000
 שירות המזון אחרים.

  שירותים וטרינריים להזנת בעלי חיים; 21.02.2000
 שירות המזון אחרים.

 אגף הרוקחות  21.06.9080
מוצרים  הומאופתיים לשימוש פומי ללא  21.06.9090

 אלכוהול
 אגף הרוקחות

הגנת   וטרינרייםהושירותים ה להזנת בעלי חיים; 21.06.9094
 הצומח

 שירות המזון אחרים.
 שירות המזון  22.01
 שירות המזון ..9920903022.02למעט  22.02
 אגף הרוקחות  22.02.9920
בירה שאחוז הכוהלי שלה אינו עולה על  22.03

0.5%; 
 שירות המזון

נהל מי –והתעשייה  כלכלהמשרד ה אחרים.
 תעשיות 

מינהל  –והתעשייה  כלכלהמשרד ה  22.04
 כלכלהתעשיות

מינהל  –והתעשייה  כלכלהמשרד ה  22.05
 כלכלהתעשיות

מינהל  –והתעשייה  כלכלהמשרד ה  22.06
 כלכלהתעשיות

מינהל  –והתעשייה  כלכלהמשרד ה  22.07.1050
 כלכלהתעשיות

מינהל  –והתעשייה  כלכלהמשרד ה  22.07.1090
 כלכלהעשיותת

למעט מוצרים  משקאות כוהליים 22.08
הומיאופתיים לשימוש פומי המכילים 

 22.08.9090אלכוהול המסתווגים בפרט מכס 

מינהל  –והתעשייה  כלכלהמשרד ה
 כלכלהתעשיות

מוצרים הומאופתיים לשימוש פומי המכילים  22.08.9090
 אלכוהול

 אגף הרוקחות

 שירות המזון  22.09
  רותים וטרינרייםשי  23.01
שירותים ה הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים; 23.02

 וטרינריים הו
 שירות המזון אחרים

שירותים ה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים 23.03
 וטרינריים הו

שירותים ה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים 23.04
 וטרינריים הו

[TV4 ]לבדוק באיזה תיקון זה מופיע: הערות עם 
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שירותים ה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים 23.05
 נריים וטריהו

שירותים ה הגנת הצומח להזנת בעלי חיים 23.06
 וטרינריים הו

שירותים ה הגנת הצומח  23.08
 וטרינריים הו

  שירותים וטרינריים  23.09

 הגנת הצומח  24.01
 שירות המזון למעט מי ים 25.01
 הגנת הצומח חול טבעי. 25.05
 הגנת הצומח  25.17.4910
 4004אישור ת"ר  סיפס.דבק לאריחים או לפ 25.20
 4004אישור ת"ר  דבק לאריחים או לפסיפס. 25.22
25.23 

 
 1אישור ת"ר  צמנט;

 4004אישור ת"ר  דבק לאריחים או לפסיפס.
אדמה לגננות ולזיבול, אדמת בור, ביצה  25.30.9000

וחפירות, אלוביום, משקע של טיט וחול 
-בערוצי מים, רקבונות עלים, רובד תת

 קרקעי.

 הגנת הצומח

 הגנת הצומח כבול. 27.03
אישור ת"ר  4295אישור ת"ר  חומרים שהובאו באריזות לחץ; 27.05

1941 
 באריזה ים אחריםיסטרפנטין וממ 27.07*

       ית.אונעקמ
אישור ת"ר  221אישור ת"ר 

2302 
 באריזה סים אחריםיטרפנטין וממ  27.10*

  ית.אונעקמ
אישור ת"ר   221אישור ת"ר 

2302 
 5201אישור ת"ר  מדליק פחם

 844אישור ת"ר  70אישור ת"ר  חומרים שהובאו באריזות לחץ. 27.11
אישור ת"ר   1941אישור ת"ר  חומרים שהובאו באריזות לחץ. 28.01

4295 
אישור ת"ר   1941אישור ת"ר  חומרים שהובאו באריזות לחץ. 28.04

4295 
28.05.4000 Mercury CAS no. 7439-97-6 חומרים מסוכנים 
פותח סתימות לצנרת ניקוז ביתית באריזות  28.07

 ליטר; 1עד 
 2250אישור ת"ר 

28.08 nitric acid CAS no. 7697-37-2 חומרים מסוכנים 
28.11.1100 hydrogen fluoride CAS no. 

7664-39-3 

 חומרים מסוכנים

 שירות המזון לשימוש בתעשיית המזון 28.11.2100
 שירות המזון לתעשיית המזון. 28.11.2200
28.11.2900 NITROUS OXIDE המיועד :

 לתעשיית המזון;
 שירות המזון

NITROUS OXIDEאגף הרוקחות : אחרים 
 שירות המזון אחרים המיועד לתעשיית המזון.

28.12.1000 Phosgene CAS no. 75-44-5  חומרים מסוכנים 
28.12.9000 boron trifluoride CAS no. 7637-

07-2 
 

 חומרים מסוכנים

פותח סתימות לצנרת ניקוז ביתית באריזות  28.15
 ליטר; 1עד 

 2250אישור ת"ר 

  השירות הוטרינרי להזנת בעלי חיים 28.35.2500
  

  השירות הוטרינרי להזנת בעלי חיים; 28.35.2600
  

28.37.1100 sodium cyanide CAS no. 143-
33-9 

 כניםחומרים מסו
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28.37.1900 potassium cyanide CAS no. 
151-50-8; 

 zinc cyanide CAS no. 557-21-
1 

 חומרים מסוכנים

28.43.9000 osmium tetraoxide (osmium 
tetroxide) CAS no. 20816-12-0 

 חומרים מסוכנים

יסודות כימיים רדיואקטיביים ואיזוטופים  28.44
 ,28.44.1000רדיואקטיביים למעט 

28.44.2000 ,28.44.3000 ,28.44.4000 

 הממונה על הקרינה

אורניום טבעי ותרכובותיו ליישומים אחרים  28.44.1000 
 )שאינם עבור כורים גרעינים(.

 הממונה על הקרינה

ליישומים אחרים   U-235 -אורניום מועשר ב 28.44.2000
 )שאינם עבור כורים גרעיניים(.

 הממונה על הקרינה

לייישומים אחרים  U-235 -אורניום נגרע ב 28.44.3000
 )שאינם עבור כורים גרעיניים(.

 הממונה על הקרינה

 הממונה על הקרינה יסודות, איזוטופים רדיואקטיביים,  28.44.4000

 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש בגוף האדם. 
 הועדה לאנרגיה אטומית אלמנטים של דלק לכורים אטומיים. 28.44.5000
28.50 Arsine CAS no. 7784-42-1; 

silane CAS no. 7803-62-5 

 חומרים מסוכנים

28.53.9000 Phosphine CAS 
No. 7803-51-2 

 חומרים מסוכנים 

29.03.1500 ethylene dichloride CAS no. 
107-06-2 

 חומרים מסוכנים

29.03.3000 1,2-dibromoethane (EDB)  
CAS no. 106-93-4  

 כניםחומרים מסו

29.03.8100 lindane (HCH) CAS no. 118-
74-1  

 חומרים מסוכנים

29.03.9200 Hexachlorobenzene CAS no. 
118-74-1 

 חומרים מסוכנים

29.03.9900 polybrominated diphenyls 
(PBBs) CAS no. 118-74-1 

 חומרים מסוכנים

polychlorinated diphenyls 
(PCBs) CAS no. 117-74-1 

29.04.9000 chloropicrin 
(trichloronitromethane) CAS no. 76-
06-2 

 חומרים מסוכנים

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.05.4300
 שירות המזון  29.05.4400
 שירות המזון למאכל אדם. 29.05.4500
 שירות המזון למאכל אדם. 29.06.1100
29.10.1000 ethylene oxide CAS no. 75-21-

8 

 חומרים מסוכנים

 אגף הרוקחות יצור תרופות;יהמיועדים ל 29.14
 שירות המזון המיועדים למאכל אדם.

תעשיית למיועדת למזון או החומצת נמלים  29.15.1000
 המזון.

 שירות המזון

 שירות המזון המיועדת למזון או לתעשיית המזון. 29.15.2100
 שירות המזון זון.המיועדים לתעשיית המ 29.15.5000

 שירות המזון המיועדים למזון או לתעשיית המזון. 29.15.7000
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.16.1500

 שירות המזון חומצה אולאית , חומצה לינולאית.
 שירות המזון חומצה בנזואנית ומלחיה לתעשיית המזון; 29.16.3100
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 אגף הרוקחות תרופות.המיועדים לייצור  29.16.3900
 שירות המזון המיועדים למאכל אדם; 29.18.1100

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות.
 שירות המזון המיועדים למאכל אדם; 29.18.1200

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות.
 המיועדים למאכל אדם. 29.18.1300

 
 שירות המזון

 שירות המזון אדם;המיועדים למאכל  29.18.1400
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות.

 שירות המזון המיועדים למאכל אדם; 29.18.1500
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות;

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.18.1700
 שירות המזון  המיועדים למאכל אדם;

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.18.1900
 שירות המזון המיועדים למאכל אדם.

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות או תמרוקים 29.18.2000
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.21
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.22.4000

 שירות המזון המיועדים למאכל אדם.
שלו, המלחים שלו ליסין והאסטרים  29.22.4100

 המיועדים להזנת בעלי חיים
  יםוטרינריהו יםשירותה

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.22.4900

29.22.5000 
 

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות;
 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.23.1000
 שירות המזון לתעשיית המזון. המיועדים

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.23.2000
 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.

29.23.3000 
29.23.4000 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות ותמרוקים 

 אגף הרוקחות יצור תרופות ותמרוקים.יהמיועדים ל 29.23.9000
 אגף הרוקחות עדים לייצור תרופות ותמרוקים;המיו 29.24.1000

 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.
29.24.1900 Fluoroacetamide CAS no. 640-

19-7 

 חומרים מסוכנים

 אגף הרוקחות .המיועדים לייצור תרופות ותמרוקים  29.24.2000
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות ותמרוקים  29.24.2500

 שירות המזון  המיועדים למזון בני אדם ולתעשיית המזון 
 אגף הרוקחות ;המיועדים לייצור תרופות ותמרוקים   29.24.2940
 אגף הרוקחות ;המיועדים לייצור תרופות ותמרוקים   29.24.2990

 שירות המזון המיועד למזון  בני אדם ולתעשיית המזון.
 אגף הרוקחות ות;המיועדים לייצור תרופ 29.25.1100

 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.
 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש ברפואה; 29.30.4000

 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.
 אגף הרוקחות  המיועדים לשימוש ברפואה  29.30.6000

 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון 
 אגף הרוקחות רפואה המיועדים לשימוש ב 29.30.7000

 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון 
 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש ברפואה  29.30.8000

 שירות המזון        המיועדים לתעשיית המזון
 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש ברפואה; 29.30.9000

 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.
29.31.2090 Tributyltin hydride (TBT) CAS no. 

688-73-3 

 חומרים מסוכנים

29.31.9090 Nickel carbonyl CAS no. 13463-39-3 חומרים מסוכנים 
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.32

[MOE5 ]06.04.2017, 1816ת "ק - 7תיקון : הערות עם – 

  חמדה
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 שירות המזון למאכל אדם. 29.32.2010
קומרין, מתילקומרינים ואתילקומרינים  29.32.2090

 למאכל אדם
 ןשירות המזו

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 29.33.2900
 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.33.3900
ולמעט  המיועדים לייצור תרופות 29.33.5900

29.33.5990: 
 ENROFLOXACIN; 

CIPROFLOXACIN; 
 NORFLOXACIN; 

 PELOXACIN; 
  DANOFLOXACIN; 

ENOXACIN. 

 אגף הרוקחות

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.33.6900
חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש  29.33.9000

 במכשירי צלייה וקלייה
 5201אישור ת"ר 

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות ולשימוש ברפואה; 29.33.9900
 שירות המזון המיועדים לתעשיית המזון.

 :29.34.9000למעט  המיועדים לייצור תרופות 29.34
Ofloxacin, Levofloxacin; 

 אגף הרוקחות

 שירות המזון .תעשיית מזוןהמיועדים ל
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות. 29.35
  יםוטרינריהו יםשירותה המיועדים לבעלי חיים; 29.36

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות;
 שירות המזון .יועדים למאכל בני אדם המ

 אגף הרוקחות .DHEA-המיועדים לייצור תרופות ו 29.37
 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש ברפואה 29.38
המיועדים לשימוש ברפואה ולמעט  29.39

29.39.3000 ,29.39.4100 ,29.39.4200 ,
-ו 29.39.6200, 29.39.6100, 29.39.4400
29.39.6300. 

 חותאגף הרוק

 שירות המזון  29.39.3000
 שירות המזון המשמשים למזון ולתעשיית המזון. 29.40
לרבות יבוא אישי ולמעט כאלה שאושרו על פי  30.01

          :לתקנות תכשירים רפואיים 29תקנה 
 

 שירותים וטרינרייםהשירות הווטרינרי המיועדים לבעלי חיים;
 ם; המיועדים להשתלה בבני אד איברים

 
 אמ"ר

 אגף הרוקחות רקמות ותאים המיועדים להשתלה בבני אדם

, לרבות יבוא אישי ולמעט 30.02.9000למעט  30.02
לתקנות  29כאלה שאושרו על פי תקנה 

 תכשירים רפואיים

 

 וטרינרייםהושירותים ה המיועדים לבעלי חיים;
 אגף הרוקחות ;המיועדים לבני אדם

 אמ"ר אחרים.
30.02.9000
* 

 שירות המזון המשמשים במזון ובתעשיית המזון
המשמשים במחקר קליני המערב ניסויים 

 בבני אדם, בטיפול או באבחון רפואי
 אמ"ר

 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש ברפואה
קליני המערב ניסויים  המשמשים במחקר 

 בטיפול או באבחון רפואי. בבני אדם,
 אמ"ר

לים סם מן הסמים למעט תכשירים המכי 30.03
 המפורטים בתוספת הרביעית לצו העיקרי.

 אגף הרוקחות

 אמ"ר תמיסות לדיאליזה כולל תרכיזים. 30.03.9090
למעט תכשירים רפואיים המכילים סם מן  30.04

 :הסמים המפורטים בתוספת הרביעית
 

 ף הרוקחותטופס הצהרה לאג( לתקנות 1)א( ) 29יבוא אישי על פי תקנה 
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 תכשירים רפואיים
המיועדים לבעלי חיים והרשומים על פי דין 

בשירותים הווטרינריים, לרבות דוגמאות 
 לצורך רישום שם

 וטרינרייםהושירותים ה

 אמ"ר  תרכיזים  כולל  לדיאליזה  תמיסות
 אגף הרוקחות אחרים.

 אגף הרוקחות  30.05.1020
 1084אישור ת"ר  .ZNOהמכילות  30.05.1030
 1228אישור ת"ר   30.05.1040
שעברו תהליך אימפרגנציה או כיסוי  30.05.1090

 בחומרים פרמצבטיים.
 אגף הרוקחות

שעברו תהליך אימפרגנציה או כיסוי  30.05.9010*
 בחומרים פרמצבטיים.

 אגף הרוקחות

אישור ת"ר   997אישור ת"ר  אחרים.
1078 

 1147אישור ת"ר   30.05.9020
 597אישור ת"ר  פן;צמר ג 30.05.9090

 1240אישור ת"ר  תחבושות גבס;
  915אישור ת"ר  גאזה;

מוצרי גאזה ומוצרים אחרים שעברו תהליך 
 אימפרגנציה או כיסוי בחומרים פרמצבטיים.

 אגף הרוקחות

 אמ"ר  30.06.1000
 אמ"ר  30.06.2000
 אגף הרוקחות  30.06.3000
סתימות דנטליים צמנטים דנטליים, חומרי  30.06.4000

 אחרים, צמנטים לשיחזור עצם.
 אמ"ר

 אגף הרוקחות  30.06.6000
 

חומרי סיכה לשימוש רפואי או אישי או  30.06.7000
 שניהם.

 אמ"ר

 וטרינרייםהושירותים ה דשנים מבעלי חיים; 31.01
 הגנת הצומח דשנים אחרים.

 שירות המזון למאכל אדם. 32.03
 אגף הרוקחות תרופות; המיועדים לייצור 32.04

 שירות המזון המיועדים למאכל אדם.
 742אישור ת"ר   ;AEROSOLנתונים לריסוס בשיטת  32.08

צבע לסימון דרכים בצורת תמיסה בממס 
אורגני,חומרים תרמופלסטיים על בסיס 

שרפים אלקידיים או שרפים פחממניים או על 
 בסיס שניהם ומיועדים לסימון דרכים.

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הביןהוועדה 

 742אישור ת"ר   .AEROSOLנתונים לריסוס בשיטת  32.09
צבע לסימון דרכים המכיל פולימרים בצורת 

 תחליב במים.
 משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הבין

 0.15% -אלה שריכוז עופרת בהם גדול מ 32.12
 במסת המוצר.

 1343אישור ת"ר 

מנטים( או מלאנים)גוון לבן( צבענים)פג
 המתאימים לצבע לסימון דרכים.

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הבין

המיועדים לתלמידים ולשעשוע ונתונים  32.13*
 AEROSOLלריסוס בשיטת ;

אישור ת"ר    562אישור ת"ר 
742 

המיועדים לתלמידים ולשעשוע ולא נתונים 
 AEROSOLלריסוס בשיטת ;

 562ת"ר אישור 

 0.15% -אלה שריכוז עופרת בהם גדול מ
 .במסת המוצר

 1343אישור ת"ר 

 4004אישור ת"ר  דבק לאריחים או לפסיפס. 32.14
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים המתאימים לשימוש על גוף האדם; 33.01.1000

 שירות המזון אחרים.
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים המתאימים לשימוש על גוף האדם; 33.01.2000

 שירות המזון אחרים.
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 שירות המזון ק"ג; 1המיועדים למאכל אדם באריזות עד  33.01.9000
 אגף הרוקחות המיועדים לשימוש ברפואה.

 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות 33.02
 יםוטרינריוה יםהשירות המיועדים לבעלי חיים

 שירות המזון ל אדםהמיועדים למאכ
המתאימים לשימוש בני אדם ולמעט  33.04

 .33.04.9930 -ו 33.04.3000
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים

 אגף הרוקחות ;תכשיר רפואי לטיפול בפטרת 33.04.3000
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים אחרים.

 המשמשים בכירורגיה פלסטית שייעודם 33.04.9930
 רפואי בלעדי

 אמ"ר

  מתאימים לשימוש בני אדם: 33.05
המיועדים לשעשועי ילדים ונתונים לריסוס 

 AEROSOLבשיטת ;
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים 

 562אישור ת"ר  742אישור ת"ר 
אחרים נתונים לריסוס בשיטת 

AEROSOL; 
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים

 742"ר אישור ת
 ;רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים אחרים.

המתאימים לשימוש בני אדם, למעט חוט  *33.06
 דנטלי.

 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים

 אמ"ר

 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים ;AEROSOLהנתונים לריסוס בשיטת  33.07.1000
 742אישור ת"ר 

 לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים רישיון אחרים.
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים ;AEROSOLהנתונים לריסוס בשיטת  33.07.2000

 742אישור ת"ר 
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים אחרים.

 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים  33.07.3000
 742אישור ת"ר  .AEROSOLהנתונים לריסוס בשיטת  33.07.4900
33.07.9000 

 
  למעט תכשירים מיוחדים לבעלי חיים:
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים בוץ שחור טבעי באריזות מוכנות לצרכן

 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים .12%ריכוז עד מי חמצן ב
 אמ"ר מוצרים לטיפול בעדשות מגע. 33.07.9030
*
33.07.9090 

 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים 
 אמ"ר

 240אישור ת"ר  סבון  טואלט. 34.01.1100
 אגף הרוקחות  34.01.2010

  438אישור ת"ר                                   אבקת כביסה;       34.02 *
 139אישור ת"ר                 נוזל לניקוי ידני של כלי אוכל;

באריזה ות בצנרת פותח סתימ
                ;קמעונית

 2250אישור ת"ר 

תמיסת נתרן תת כלוריתי)אקונומיקה( 
                ;באריזה קמעונית

 261 אישור ת"ר

תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים 
נים והנתלשימוש ביתי באריזה קמעונית ו

   ;AEROSOLלריסוס בשיטת 

 742ת"ר אישור    4272 אישור ת"ר

תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים 
 לשימוש ביתי באריזה קמעונית;

 4272 אישור ת"ר

 1417 אישור ת"ר אבקה וטבליות למדיח כלים;
וכלי אוכל,  רצפה ,לניקוי חלונות חומרים

,טבליות ומרכך(, ג'ל ,שמפותכשירי כביסה)
 חומר הברקה למדיח כלים באריזה קמעונית;

 2302 אישור ת"ר

לניקוי מכשירי מטבח,כלים סניטרים  חומרים
ושטיחים, מבשם ומרענן מוצרי 

באריזה קמעונית  טקסטיל,שטיחים ונעליים
   ;AEROSOLנים לריסוס בשיטת והנתו

 742אישור ת"ר   2302אישור ת"ר 

לניקוי מכשירי מטבח,כלים סניטרים  חומרים
ושטיחים, מבשם ומרענן מוצרי 

 באריזה קמעונית. ונעלייםטקסטיל,שטיחים 

 2302אישור ת"ר 
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 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים המתאימים לשימוש על גוף האדם 34.02.1100
   
   
   

 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים המתאימים לשימוש על גוף האדם. 34.02.2010
 וק פלוני לפי צו התמרוקיםרישיון לתמר המתאימים לשימוש על גוף האדם. 34.02.9020
 שירות המזון למאכל אדם. 34.04
הנתונים במכלים לריסוס בשיטת  34.05

AEROSOL; 
 742אישור ת"ר 

 2302אישור ת"ר     טיםיקרם לניקוי, מבריק רה
 562אישור ת"ר  באריזות שהוכנו לשעשועי ילדים. 34.07.0020
 שירות המזון  35.01
35.02 

 
 וטרינרייםהושירותים ה בעלי חיים;מיועדים להזנת 

 שירות המזון אחרים.
 אגף הרוקחות המיועדים לייצור תרופות; 35.03

 שירות המזון המיועדים לתעשיית מזון
 שירות המזון המשמשים למזון ולתעשיית המזון. 35.04
 שירות המזון למאכל אדם. 35.05
דבק המתאים לשימוש בבני אדם לצרכי  35.06

 ;או קוסמטיקה איפור
 רישיון לתמרוק פלוני לפי צו התמרוקים

 4004אישור ת"ר  דבק לאריחים או לפסיפס.
 שירות המזון אגף הרוקחות;  לשימוש בתעשיית המזון או בתרופות; 35.07*

המשמשים במחקר קליני המערב אנזימים 
 , באבחון או בטיפול רפואיניסויים בבני אדם

 אמ"ר

השייכים  נור לאירועים-ין דיזיקוק 36.04.1090
כמשמעותן בתקן הישראלי  3-ו 2לקטגוריות 

כמשמעותה בתקן  4, לקטגוריה 4373
ולפירוטכניקת במה  EN16261 האירופאי 

 .EN16256כמשמעותה בתקן האירופאי 
 
 
 
 
 

 

בידי היבואן אישור מאת מכון התקנים על 
 עמידת הזיקוקין בתנאים אלה: 

 ןןכמשמעות 3-ו 2ת זיקוקין מקטגוריוה . .1
ואשר תואמים דרישות , 4373בתקן הישראלי 

תואמים את דרישות התקן הישראלי ; תקן זה
כמשמעותה  4נור מקטגוריה -זיקוקין די; 4373

תואמים  ואשר  ,EN16261בתקן אירופאי 
 ;EN16261 זה; לתקן אירופאי

כמשמעותה  -לעניין זה "פירוטכניקת במה" 
תואמת , ואשר 1656EN162בתקן האירופאי 

   .EN16261 זה. אירופאיהתקן הדרישות את 
. הזיקוקין עומדים בדרישות הקבועות 2

משרד הכלכלה  המנהל הכללי שלבהוראת 
בעניין יבוא זיקוקין דינור ומוצרי והתעשייה 

 פירוטכניקה.
ו  1צעצועים פירוטכניים השייכים לקטגוריות  36.04.9000

 ;7343ן הישראלי כמשמעותן בתק 2-
בידי היבואן אישור מכון התקנים על עמידת 

 המוצרים בתנאים אלה: 
. המוצרים תואמים את דרישות התקן 1

 ;4373הישראלי 
. המוצרים עומדים בדרישות הקבועות 2

 משרד הכלכלה המנהל הכללי שלבהוראת 
בעניין יבוא זיקוקין דינור ומוצרי  והתעשייה

 פירוטכניקה. 
עם הצעצועים . המוצרים אינם נמנים 3

המופיעים ברשימת הצעצועים המסוכנים אשר 
מעודכנת על ידי הועדה לענייני צעצועים 

 מסוכנים מעת לעת, לפי צו צעצועים מסוכנים.
 562אישור ת"ר  פיקות לאקדחי צעצוע

 282אישור ת"ר   36.05
הנתונים במכלים לריסוס בשיטת  36.06.1000

AEROSOL. 
 742אישור ת"ר 

חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש  36.06.9000
 במכשירי צלייה וקלייה

 5201אישור ת"ר 

 742אישור ת"ר הנתונים במכלים לריסוס בשיטת  38.08
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AEROSOL. 
38.08.90
00 

 

תכשירים להדברה או לדחייה של מזיקים 
לאדם או לרכושו, משמשים להגנת העץ מפני 

 אחרים חרקים ופרוקי רגליים

 תקנות תכשירים ילפתעודת רישום 
 להדברת מזיקים לאדם

תכשירים להדברת מזיקים לשימוש על גוף 
 האדם.

צו תכשירים להדברת  לפירישיון לתכשיר 
 מזיקים לאדם

 אמ"ר מחטאים לאבזרים רפואיים.
הנתונים במכלים לריסוס בשיטת  38.14

AEROSOL; 
 742אישור ת"ר 

 רכב –-נוזל בלמים מהסוג המשמש בכלי  38.19.0090
 .לרבות ביבוא אישי

  47אישור ת"ר 

בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תעבורה 
 כאמור בצו  מוצרי תעבורה

רפואי המשמשים במחקר קליני המערב  38.22
 .ניסויים בבני אדם, בטיפול או באבחון רפואי 

 אמ"ר

הנתונים במכלים לריסוס בשיטת  38.24
AEROSOL; 

 742אישור ת"ר 

 2250אישור ת"ר  תימות בצנרת ביתית;פותח ס
מסיר אבנית וחלודה, נוזל הברקה 

 כלים למדיחי
 2302אישור ת"ר 

 שירות המזון  38.24.6000
38.24.8400 
38.24.8500 
38.24.8600 
38.24.8700 
38.27.8800 

 

 אגף הרוקחות  מוצרים הומאופתיים

, 38.24.8400, , למעטהמשמשים ברפואה 38.24.9000
38.24.8500 ,38.24.8600 ,38.24.8700 ,
38.24.8800 ,38.24.9100 ,38.24.9900 

 אמ"ר

38.24.9100 
38.24.9900 

 אגף הרוקחות  מוצרים הומאופתיים 

מובילי פלסטיק למיתקני חשמל, תקשורת  39.16.2000
 ואלקטרוניקה

 1381אישור ת"ר 

 שירות המזון שרוולים אכילים לנקניק 39.17.1000
 61386אישור ת"ר  צינורות למיתקני חשמל ותקשורת. 39.17.2190

צנרת ואביזרים עשויים פוליאתילן המיועדים 
להתקנה במערכות הספקת מים קרים וחמים 

 בבניינים.

 5433אישור ת"ר 

צינורות עשויים פוליאתילן לשפכים קרים 
 וחמים

 4476אישור ת"ר 

 צנרת ואביזרים עשויים פוליפרופילן 39.17.2290
 המיועדים לסילוק שפכים בבניינים.

 958אישור ת"ר 

צנרת ואביזרים עשויים פוליפרופילן 
המיועדים להתקנה במערכות הספקת מים 

 קרים וחמים בבניינים;

 5111 אישור ת"ר

צינורות למתקני חשמל, תקשורת,  39.17.2390*
 ;אלקטרוניקה

 532אישור ת"ר   61386אישור ת"ר 

 532אישור ת"ר   884ת"ר אישור  מים וביוב.
 61386אישור ת"ר 

 61386אישור ת"ר  צינורות למתקני חשמל ותקשורת. 39.17.2990
צנרת ואביזרים עשויים פוליבוטילן המיועדים 
להתקנה במערכות הספקת מים קרים וחמים 

 בבניינים.

 5434 אישור ת"ר

חוזק צמצינורות עשויים פוליאתילן מצולב  39.17.3190
ומיניום המיועדים להתקנה במערכות באל

 הספקת מים קרים וחמים בבניינים.

 21003אישור ת"ר 

 עשויים פוליאתילןואביזרים צינורת 
המיועדים להתקנה במערכות הספקת מים 

 5433אישור ת"ר 
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 קרים וחמים בבניינים.
 61386אישור ת"ר  ;צינורות למיתקני חשמל ותקשורת 39.17.3290

גמישים למערכות אוורור ומיזוג מובילי אויר 
 אוויר בבניינים.

 5678אישור ת"ר 

וצינור  אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות 39.17.3390
 שרשור.

 5694אישור ת"ר 

מחוזקים סיבי  pvcוצינורות לחץ  חץזרנוקי ל 39.17.3900
 ;טקסטיל

 1076אישור ת"ר 

אישור  5768113אישור ת"ר  תקני חשמל ותקשורת.ימובילי פלסטיק למ 
 61386ת"ר 

 884אישור ת"ר   576אישור ת"ר   39.17.4090*
אישור ת"ר  5694אישור ת"ר 

5111 
המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  39.19

 לייצור אריזות של מזון או משקה המיועדים
 .לבני אדם

 5113אישור ת"ר 

לה סרט דביק לבידוד חשמלי ברוחב שאינו עו 39.19.1040
 'אינץ 2על 

 840אישור ת"ר 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו 39.19.1090
או צהוב או לבן או אדום לבן  -בצבעים אדום

 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב
 

היבואן אישור מעבדה לרכב על בידי  .12
התאמת הטבלאות והסרטים הזוהרים 

בחלק ג' בתוספת השנייה  28לדרישות  בפרט 
  ות התעבורה;לתקנ

בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תעבורה ( 2)
 לרכבמעבדה כאמור בצו מוצרי תעבורה

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 ביבוא אישי; מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא מסחרי רכב
 
 

( בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת 1
 הטבלאות והסרטים הזוהרים בתנאים אלה:

י  לתקנות  383א עד   383א. התאמה לתקנות 
 התעבורה.

 . התאמה לדרישות תקן ישראלי ב
 . 5381ת"י 

( בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תעבורה 2
מעבדה מוסמכת כאמור בצו מוצרי תעבורה

 לרכב
-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו

רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 
 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 

כלי ב אחורי לסימון מהסוג המשמשצהוב  
 ביבוא אישי רכב

 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

סרט דביק לבידוד חשמלי ברוחב שאינו עולה  39.19.9000
 אינץ 2על 

 840אישור ת"ר 

  1430אישור ת"ר  סי לאיטום גגות;-וי-יריעות פי
  1430אישור ת"ר  אם לאיטום גגות.-די-פי-יריעות אי

ן או משקה, או המיועדים לבוא במגע עם מזו 39.20
 המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה

 .לבני אדם

 5113אישור ת"ר 
 

יריעות ושרוולים מפוליאתילן לשימוש  39.20.1000
בחקלאות המיועדים לחיפוי קרקע ולמנהרות 

 נמוכות;

 821אישור ת"ר 
 

 1430אישור ת"ר   ;אם לאיטום גגות-די-פי-יריעות אי
ים מחזירי אור סרטים זוהרטבלאות ו

 או צהוב או לבן או אדום לבן -בצבעים אדום
 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב

 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 ביבוא אישי; מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 
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-רטרווהרים מחזירי אור סרטים זטבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא מסחרי רכב
 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא אישי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

 1430אישור ת"ר  ;אם לאיטום גגות-די-פי-יריעות אי 39.20.2000
סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו

או אדום או צהוב או לבן לבן  -בצבעים אדום
 ;וא מסחריביב מהסוג המשמש לכלי רכב

 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 ביבוא אישי מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -ים בצבעים אדוםרפלקטיבי -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא מסחרי רכב
 

 לרכבמוסמכת מעבדה  

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא אישי רכב

 אגף הרכב –התחבורה  משרד

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו 39.20.3000
 או אדום או צהוב או לבן לבן -בצבעים אדום

 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב
 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 א אישיביבו מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא מסחרי רכב
 
 
 
 
 
 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

-רורטסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא אישי רכב
 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

 1430אישור ת"ר  ;סי לאיטום גגות-וי-יריעות פי 39.20.4000
סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו

 או אדום או צהוב או לבןלבן  -בצבעים אדום
 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב

 

 לרכבמוסמכת מעבדה 
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סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 ביבוא אישי מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
ביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי רפלקטי

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא מסחרי רכב
 
 

 לרכב מוסמכת מעבדה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשוב  צה

 אישיביבוא  רכב
 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו 39.20.5000
 או אדום או צהוב או לבןלבן  -בצבעים אדום

 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב
 
 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -םבצבעים אדו

 אישיביבוא  מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא מסחרי רכב
 
 

 לרכב מוסמכת דה מעב

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 אישיביבוא  רכב
 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו 39.20.9200
 או אדום או צהוב או לבןלבן  -אדוםבצבעים 

 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב
 
 

 לרכבמוסמכת מעבדה  

סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 ;ביבוא אישי מהסוג המשמש לכלי רכב
 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רורטסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ;ביבוא מסחרי רכב
 
 
 

 לרכב מוסמכת מעבדה

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -ם אדוםרפלקטיביים בצבעי -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא אישי; רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 
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סרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו 39.20.9900
או אדום או צהוב או לבן לבן  -בצבעים אדום

 ;ביבוא מסחרי מהסוג המשמש לכלי רכב
 
 

 לרכב מוסמכת מעבדה

 סרטים זוהרים מחזירי אורטבלאות ו
לבן או צהוב או לבן או אדום  -בצבעים אדום

 ביבוא אישי מהסוג המשמש לכלי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום -אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 מסחריביבוא  רכב
 
 

 לרכבמוסמכת מעבדה 

-רטרוסרטים זוהרים מחזירי אור טבלאות ו
רפלקטיביים בצבע אדום או צהוב או מחזירי 

 -רפלקטיביים בצבעים אדום –אור רטרו 
כלי ב לסימון אחורי מהסוג המשמשצהוב  

 ביבוא אישי רכב

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

או  המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, 39.21
 המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה

 .לבני אדם

 5113אישור ת"ר 

  1430אישור ת"ר  סי לאיטום גגות;-וי-יריעות פי 39.21.1000
  1430אישור ת"ר  אם לאיטום גגות.-די-פי-יריעות אי

  1430אישור ת"ר  אם לאיטום גגות.-די-פי-יריעות אי 39.21.9000
ם לאיסוף פריטים רפואיים מכלים חד פעמיי 39.23

 חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי
 4501אישור ת"ר 

 5817אישור ת"ר  בקבוקים/מכלים המיועדים להזנת תינוקות
המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או 
 המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה

 .לבני אדם
 

 5113אישור ת"ר 

וכבים המיועדים מכלים עשויים חומרים מר 
 להחסן גז גפ"מ

 
 70אישור ת"ר 

בקבוקים/מכלים ופטמות המיועדים להזנת  39.24
 תינוקות;

 5817אישור ת"ר 

 1157אישור ת"ר  מוצצים לתינוקות;
לבני  המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה

 .אדם
 5113אישור ת"ר 

י צינורות, אביזרים, תיבות חיבורים למתקנ 39.25.9090*
חשמל ומובילי פלסטיק למתקני חשמל 

 ותקשורת;

      958 אישור ת"ר      145 אישור ת"ר
 532 אישור ת"ר 884 אישור ת"ר
אישור       576 אישור ת"ר

י ת"
61386 

אישור 
ת"ר 
1381 

קצה, מונעי  סופגי אנרגיה קבועים, סימני 39.26
 סנוור, מפרדת נתיבים, עמודי בסיס סלחניים

ים, עמודי בסיס שבירים/נתיקים, לתמרור
,סימני כביש מחזירי אור גמישים עמודונים

 )עיני חתול( מפלסטיק;

 תנועה ובטיחות משרדית להתקנין הועדה הבי

 12586אישור ת"ר  מחזיק מוצץ לתינוק.
 900אישור ת"ר   מזרוני מים המחוברים למקור חשמל  

 562אישור ת"ר  מחקים. 39.26.1000
 1284אישור ת"ר  כפפות מגן נגד חומרים כימיים. 39.26.2000
צינורות עשויים פוליאתילן לשפכים קרים  39.26.9000

 וחמים
 4476אישור ת"ר 

 562אישור ת"ר   39.26.9051
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משוטי ידיים או מזרנים מתנפחים המיועדים  39.26.9059
 לשחייה במים לילדים.

 562אישור ת"ר 

 אמ"ר יים.התקנים תוך רחמ 39.26.9060
39.26.9090 

 
 
 

 ;ביבוא מסחרי משולשי אזהרה לכלי רכב
 
 

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על התאמת ( 1
של חלק ג' בתוספת  25משולשי אזהרה לסעיף 

 השנייה לתקנות
 התעבורה

( בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תעבורה 2
 מעבדה לרכב כאמור בצו מוצרי תעבורה

 ;ביבוא אישי י רכבמשולשי אזהרה לכל
 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

 562אישור ת"ר  נשכנים לתינוקות; 
 

 1847אישור ת"ר  ;סולמות
 

 5840אישור ת"ר  שרפרפי שלבים.
 

לוחות ושרוולים מיוצרים בהתפחה  40.08.1000
 והמיועדים לבידוד תרמי.

 5442אישור ת"ר 

לשימוש המיועדים צינורות וזרנוקים גמישים  40.09
בציוד מכני הנדסי ומלגזות  ,ברכב מנועי

 ;ביבוא מסחרי הרמה
 

 מעבדה לרכב תחבורה

המיועדים לשימוש צינורות וזרנוקים גמישים 
בציוד מכני הנדסי ומלגזות  ,ברכב מנועי

 ביבוא אישי הרמה

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

המיועדים לשימוש בטרקטורים ובציוד 
 חקלאי;

 יהמיכון וטכנולוג

 764אישור ת"ר  זרנוקים לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית.
40.11 

 
, צמיגיםצמיגי גומי פניאומטיים חדשים לרכב

,  40.11.3000שבפרטים אלה למעט 
40.11.5000 40.11.6000 ,9010991040.11. ,

 משמשים בעגלות נכיםש אלהלמעט ו
 .ובקרטינג

 
 לרבות ביבוא אישי

חר צמיגים ושירותים א. בידי היבואן רישיון לס
 לפי צו מוצרי תעבורה

ב. בידי היבואן אישור של מעבדה לרכב על 
 עמידה בתנאים אלה: 

 הצמיגים תואמים לאחד התקנים( 1)
של חלק ג' בתוספת  14המפורטים בסעיף 

 השנייה לתקנות התעבורה;
הצמיגים עומדים בתנאים הקבועים ( 2)

 ה;בהוראות נוהל כהגדרתן בצו מוצרי התעבור
השם המסחרי של הצמיגים ושם היצרן הוא ( 3)

הודעה בדבר יצרני צמיגים באחד מהמפורטים 
 מעבדה לרכב.מאושרים

צמיגים המיועדים לציוד מכני הנדסי ומלגזות 
 הרמה

 
 לרבות ביבוא אישי

בידי היבואן אישור של מעבדה לרכב על עמידה 
 בתנאים אלה: 

( הצמיגים תואמים לאחד התקנים 1)
של חלק ג' בתוספת  14רטים בסעיף המפו

 השנייה לתקנות התעבורה;
( הצמיגים עומדים בתנאים הקבועים 2)

 בהוראות נוהל כהגדרתן בצו מוצרי התעבורה;
( השם המסחרי של הצמיגים ושם היצרן הוא 3)

אחד מהמפורטים בהודעה בדבר יצרני צמיגים 
 מעבדה לרכבמאושרים

היחידה לרישוי יבוא  –ביטחון משרד ה לשימוש צבאי; 40.11.3000
 אמל"ח

רשות התעופה  –משרד התחבורה  אחרים.
 האזרחית. 

אינץ',  8צמיגים לאופניים שקוטרם מעל  40.11.5000 
 למעט אלו המיועדים לאופני הרים ומרוץ

אישור  
 1117ת"ר 

צמיגי גומי פנאומטיים בעלי סוליה מחודשת  40.12
וצמיגי למעט צמיגים מלאים או משומשים 

 כרית.

 תחבורה
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 יבוא אישילרבות 

 
 
 
 
 

מטים משומשים המיועדים אצמיגי משא פנו  40.12.2000
 לחידוש

 
 לרבות יבוא אישי

 תחבורה( 1
( בידי היבואן רישיון ייצור לחידוש 2

 צמיגים כאמור בצו מוצרי תעבורה

 דים לשימוש בכלי רכבעהמיואבובים  40.13.1000
 

 לרבות יבוא אישי

אישור של מעבדה לרכב על עמידה  היבואןבידי 
 בתנאים אלה:

האבובים עומדים בתנאים הקבועים  (1
 כהגדרתן בצו מוצרי התעבורה; נוהל בהוראות

האבובים תואמים לדרישות מפורטות  (2
 ;261במפמ"כ 

( רישיון סחר במוצרי תעבורה כאמור בצו 3
 מעבדה לרכבמוצרי תעבורה

הנדסי  המיועדים לשימוש בציוד מכני
 ומלגזות הרמה

אישור של מעבדה לרכב על עמידה  בידי היבואן
 בתנאים אלה:

האבובים עומדים בתנאים הקבועים  (1
 כהגדרתן בצו מוצרי התעבורה; נוהל בהוראות

האבובים תואמים לדרישות מפורטות (2
 261במפמ"כ 

 
*
40.13.2000 

 8אבובים לאופניים שקוטרם מעל 
ם לאופני הרים אינץ', למעט אלו המיועדי

 ומרוץ

אישור  
 1117ת"ר 

  אבובים מגומי לאופנועים 40.13.9000
 

 לרבות יבוא אישי

 בידי היבואן אישור מעבדה
 מוסמכת לרכב על קיומן של

 דרישות פקודת התעבורה,     
 תקנות התעבורה ונוהלי אגף    

 מעבדה לרכבהרכב.
 אמ"ר אמצעים למניעת הריון; 40.14.1000

 386אישור ת"ר  ם.כובעוני
 5817 אישור ת"ר להזנת תינוקות;המיועדות טמות פ 40.14.9090

 1157אישור ת"ר  מוצצים לתינוקות
 562אישור ת"ר  נשכנים לתינוקות.

 אמ"ר כפפות בדיקה. 40.15.1000
  : כפפות כירורגיות 40.15.1100

 אמ"ר ללא אריזה ועיקור;
 426אישור ת"ר  אחרות.

 1284 אישור ת"ר ;כפפות מגן נגד חומרים כימיים 40.15.1900
 900אישור ת"ר  מזרוני מים המחוברים למקור חשמל 40.16
 מוקשה או מגופר מגומי פריטים 40.16.1020

 תושבותו ,מנוע תומכי כדוגמת— 
למעט  ,רכב לכלי מתכת גומי ותותבי מגומי

 המיועדים לציוד מכני הנדסי ומלגזות
 
 

 סחר רישיון היבואן בידי
 תעבורה מוצרי כאמור בצו תעבורה במוצרי

 562אישור ת"ר  מחקים 40.16.9200
בידי היבואן רישיון סחר במוצרי  מגיני אבק למסרקי הגה, ציריות גלי הינע. 40.16.9921

 תחבורהתעבורה
 וטרינרייםהושירותים ה  41.01
 וטרינרייםהושירותים ה  41.02
 רייםוטרינהושירותים ה  41.03
 873 אישור ת"ר ילקוטי תלמידים 42.02.1000
ביגוד וכפפות, למעט המיועדים להגנת  42.03

 העובדים בתעשיה
 סימון לפי צו סימון טובין
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  1284אישור ת"ר  כפפות מגן. 42.03.2910
 וטרינרייםהושירותים ה  43.01
 הגנת הצומח  44.01
 הגנת הצומח  44.03
 הגנת הצומח לחלוטיןלמעט מקולפים  44.04
 -אדנים למסילות ברזל עשויים מעץ 44.06

 משומשים
 הגנת הצומח

 הגנת הצומח למעט מקולפים לחלוטין 44.07
 209סעיף  887.1אישור ת"ר   44.10*

 210סעיף   887.2אישור ת"ר 
 220סעיף  887.3אישור ת"ר 

 1913אישור ת"ר  (.OSBלוחות כפיסי עץ מכוונים ) 44.10.1200
 3.10סעיף  1481אישור ת"ר  )מכונים מזוניט(. Hardboardלמעט לוחות  44.11

 207; 205סעיפים:  37.1אישור ת"ר  לטפסות; 44.12*
אישור ת"ר  207סעיף  37.1אישור ת"ר  אחרים.

      206סעיף  37.2
 הגנת הצומח  44.15
  דלתות: 44.18.2000

 23ת"ר אישור   1212אישור ת"ר  דלתות אש;
 3חלק 

  23אישור ת"ר   אחרות הכוללות מנעול;
 3חלק 

 3חלק  23אישור ת"ר  אחרות.
 1847אישור ת"ר  סולמות 44.21.9000

 900אישור ת"ר  קרשי גיהוץ מחוברים לרשת חשמל

למעט מוצרים שאינם מכילים מרכיב  46פרק 
 מהצומח.

 הגנת הצומח

 80אישור ת"ר  קרטון ביטומני; 48.11
המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  

 ,המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה
עשויה הבעלי שכבת מגע עם מזון או משקה 

 .לבני אדם פולימר או אלסטומר

 5113אישור ת"ר 

המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  48.23.6000
 ,המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה

עשויה הי שכבת מגע עם מזון או משקה בעל
 .לבני אדם פולימר או אלסטומר

 5113אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  20אישור ת"ר  גלובוס מואר 49.05.1000
 20אישור ת"ר  תמונות מוארות. 49.11.9190
 הגנת הצומח  50.01
 וטרינרייםהושירותים ה  51.01
 וטרינרייםהושירותים ה  51.02
 וטרינרייםהורותים שיה  51.03
 הגנת הצומח  52.01
 הגנת הצומח  52.02
 הגנת הצומח גלמי. 53.01
 הגנת הצומח גלמי. 53.02
 הגנת הצומח גלמי. 53.05
 597אישור ת"ר  לשימוש על גוף האדם. 56.01.2100
 80אישור ת"ר  לבד ביטומני. 56.02.9000
 אגף הדיג  56.08.1100

 -ו 57.01פרטים שבלמעט שטיחים  57פרק 
שטיחי דשא סינתטי למעט  ;57.04.9010

למעט המיועדים להתקנה מחוץ למבנים 
שטיחים המיועדים לכלי רכב ולמעט שטיחים 

 עשויים אריגת יד.

 636אישור ת"ר 

 365אישור ת"ר  זרנוקים לכיבוי אש. 59.09
 562 אישור ת"ר תחפושות לפורים 61פרק 
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 -פרטים מ 
61.01 

 63.04עד 

עט ביגוד מגן או ביגוד אזהרה בעל נראות למ
למעט ביגוד חד פעמי המיועד לרפואה,  גבוהה

מעבדות וחדרים נקיים בתעשייה, תחפושות 
; 61.17.8000; 61.16ולמעט  ילדים 

61.17.9000 62.12.1010  ;62.16 ;62.17 

 סימון לפי צו סימון טובין 

 1258אישור ת"ר  ה.ביגוד מגן או ביגוד אזהרה בעל נראות גבוה 61.01
 1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 61.02
ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות  61.03

 גבוהה;
 1258אישור ת"ר 

 1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 61.13
 1258אישור ת"ר  בוהה.ביגוד מגן או ביגוד הזהרה בעל נראות ג 61.14
 1284אישור ת"ר  כפפות מגן. 61.16

 562 אישור ת"ר תחפושות לפורים 62פרק 
 1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 62.01
   1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 62.02
  1258אישור ת"ר  גוד אזהרה בעל נראות גבוהה;ביגוד מגן או בי 62.03
 1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 62.10
 1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 62.11
 1258אישור ת"ר  ביגוד מגן או ביגוד אזהרה  בעל נראות גבוהה. 62.14
 1284אישור ת"ר  כפפות מגן. 62.16
 .900אישור ת"ר  .שמיכות חשמליות 63.01.1000
 900אישור ת"ר  מחוממים בחשמל 63.02.2900
 900אישור ת"ר  מחוממים בחשמל 63.02.3200
 900אישור ת"ר  מחוממים בחשמל 63.02.3900
 12586אישור ת"ר  מחזיק מוצץ לתינוק. 63.07
 1905אישור ת"ר   63.07.2000
 1905אישור ת"ר  אפודי הצלה. 63.07.9090
 וסימון "משומש" סימון לפי צו סימון טובין בגדים משומשים 63.09
64.01   

 1112אישור ת"ר  נעלי בטיחות 

64.02   
 1112אישור ת"ר  נעלי בטיחות 

64.03   
 1112אישור ת"ר  נעלי בטיחות 

  
  

64.04   
 1112אישור ת"ר נעלי בטיחות.

64.05   
 1112אישור ת"ר  נעלי בטיחות.

ירשם על יאם צוינה על הסוליה ארץ הייצור,  סוליות. 64.06.2000
)שם ארץ … הסוליה מתוצרת "הסוליה: 

 "הייצור(
 קסדות מגן לרוכבי אופנוע וטרקטורון; 65.06.1000

 
 לרבות ביבוא אישי

 :בידי היבואן
( רישיון סחר במוצרי תעבורה כאמור 1)

מוצרי תעבורה, למעט ביבוא  מעבדה לרכבובצ
 אישי;

אישור של מעבדה לרכב על התאמת ( 2
 הקסדות לאחד התקנים 

שנייה השל חלק ג בתוספת  9המפורטים בסעיף 
 לתקנות התעבורה

 תעבורה במוצרי סחר רישיון היבואן בידי( 1 קסדות מגן לרוכבי אופניים;
 אישי יבוא למעט ,תעבורה מוצרי בצו כאמור

  1613ת"ר ( 2
קסדות מגן מהסוג המשמש כציוד מגן 

 לעובדים.
 484ת"ר 
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  1554 אישור ת"ר לוחות לחיפוי מדרגות עשויים אבן טבעית. 68.02.2000
 1554אישור ת"ר  לוחות לחיפוי מדרגות אבן טבעית או טראצו 68.02.9000
 דסקיות ואופני חיתוך והשחזה, 68.04

 ן הואלמעט אלה שחומר ההשחזה בה
 יהלום.

 1836אישור ת"ר 

 דסקיות ואופני חיתוך והשחזה, 68.05
 למעט אלה שחומר ההשחזה בהן הוא

 יהלום.

 1836אישור ת"ר 

  750אישור ת"ר  צמר מינרלי לבידוד תרמי ואקוסטי; 68.06
מוצרים המכילים צמר מינרלי לבידוד תרמי 

 ואקוסטי.
  751אישור ת"ר 

ופר בפולימרים לאיטום יריעות ביטומן מש 68.07
 .ומבנים גגות

  1430אישור ת"ר 

 1490אישור ת"ר  לוחות גבס. 68.09.1100
 1490אישור ת"ר  לוחות גבס. 68.09.1900
 5אישור ת"ר   68.10.1100
 6אישור ת"ר  ;אריחים מבטון 68.10.1900

לוחות לחיפוי מדרגות עשויים טראצו או בטון 
 הציפוי אבן.

 1554 אישור ת"ר

 2חלק  215אישור ת"ר  רעפים; 68.10.9990
 27אישור ת"ר  צינורות.

, תופים, דיסקות בלמים רפידות לבלמים 68.13
וחומרי חיכוך לבלמים מהסוג המשמש לכלי 
  רכב, טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

 כנולוגיה מיכון וט טרקטורים וציוד חקלאי.במהסוג המשמש 
 1חלק  215אישור ת"ר  רעפי חרסית משתלבים למעט רעפי עזר. 69.05.1000
69.07.2000 
69.07.1000 

שאינם ראויים  למעט אריחים מסוג "ביסק"
 הצרכן. דייל לשימוש סופי ע

 1353אישור ת"ר 
 314אישור ת"ר 

69.07.3000 
69.07.9000 

שאינם ראויים  למעט אריחים מסוג "ביסק"
 ימוש סופי על ידי הצרכן.לש

 314אישור ת"ר 

 1353אישור ת"ר 
69.07.4000 
69.08.1000 

שאינם ראויים למעט אריחים מסוג "ביסק" 
 לשימוש סופי על ידי הצרכן.

 1353אישור ת"ר 
  314אישור ת"ר 

 314אישור ת"ר   69.08.9000
 1003אישור ת"ר   69.11
 1003אישור ת"ר   69.12
    2; 1חלקים  938אישור ת"ר   70.04.9000
    2; 1חלקים  938אישור ת"ר  מ"מ עובי. 19זכוכית שטוחה עד  70.05.1090
    2; 1חלקים  938אישור ת"ר   70.05.2190
    2; 1חלקים  938אישור ת"ר   70.05.2990
 3חלק  938אישור ת"ר  זכוכית בטיחות לשימוש בבניינים. 70.06
 938אישור ת"ר  בטיחות לשימוש בבניינים.זכוכית  70.07

ן במידה ובצורה המתאימים זכוכית בטחו
בטרקטור משא,  להתקנה בכלי רכב,

  כלי טיס וכלי שייטבטרקטורון, ברכב שטח, 
 בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה

 
 ביבוא אישילרבות 

 מעבדה לרכבתחבורה

מלגזות מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי ו 70.09.1000
 הרמה למעט המיועדות לאופניים;

 
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכבתחבורה

70.09.9000
* 

 900אישור ת"ר  20אישור ת"ר  חלקים נושאי זרם חשמלי.הכוללים 

, ומיועדים למזון ולמשקה סמ"ק 1500עד  70.10.9000
 לבני אדם.

 172אישור ת"ר 

 742אישור ת"ר  לריסוס בשיטת אירוסול.
הכוללים גופי תאורה, משאבות, רכיבים  *70.13

 לחימום או קירור
 20אישור ת"ר 
 383אישור ת"ר 
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 900אישור ת"ר 
  
70.13.4900 

אישור ת"ר  172אישור ת"ר  בקבוקים להזנת תינוקות הכוללים פטמה.
1157 

כדורים זעירים מזכוכית מחזירים אור  70.18
 ס"מ. 1לסימון דרכים שקוטרם אינו עולה על 

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הבין

  750אישור ת"ר  צמר מינרלי לבידוד תרמי ואקוסטי; 70.19.3919
מוצרים המכילים צמר מינרלי לבידוד תרמי 

 ואקוסטי.
  751אישור ת"ר 

 3.13; 1.1.5סעיפים   750אישור ת"ר  צמר מינרלי לבידוד תרמי ואקוסטי; 70.19.3990
המכילים צמר מינרלי לבידוד תרמי מוצרים 

 ואקוסטי.
 313; 105.7סעיפים  751אישור ת"ר 

סימני כביש מחזירי אור )עיני חתול(  70.20
מזכוכית, כדורים זעירים מזכוכית מחזירים 

 1אור לסימון דרכים שקוטרם אינו עולה על 
 ס"מ.

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הבין

 המפקח על היהלומים ם שחורים.יהלומים צבועי 71.02
המפקח על היהלומים ובלבד שצורפה למשלוח  יהלומי גלם. 71.02.1000

 תעודת קימברלי מקורית, חתומה ומלאה כדין

המפקח על היהלומים ובלבד שצורפה למשלוח  יהלומי גלם. 71.02.2100
 תעודת קימברלי מקורית, חתומה ומלאה כדין

פקח על היהלומים ובלבד שצורפה למשלוח המ יהלומי גלם. 71.02.3100
 תעודת קימברלי מקורית, חתומה ומלאה כדין

 299אישור ת"ר  תכשיטי זהב. 71.13.1990
המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  72.10.7000

המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה 
ובלבד בעלי שכבת מגע עם מזון או משקה 

 .לבני אדם לסטומרעשויה פולימר או א

 5113אישור ת"ר 

המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  72.12.4000
המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה 

ובלבד בעלי שכבת מגע עם מזון או משקה 
 .לבני אדם עשויה פולימר או אלסטומר

 5113אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.13.1000
  משמש לזיון בטוןה

 למעט מוטות פלדה בסלילים בקוטר של
 מ"מ 6 –פחות מ

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.13.2092
 המשמש לזיון בטון

 ללמעט מוטות פלדה בסלילים בקוטר ש
 מ"מ 6 –פחות מ

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.13.2099
 המשמש לזיון בטון

 למעט מוטות פלדה בסלילים בקוטר של
 מ"מ 6 –פחות מ

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.13.9130
 המשמש לזיון בטון

 למעט מוטות פלדה בסלילים בקוטר של
 מ"מ 6 –פחות מ

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.13.9190
 המשמש לזיון בטון

 למעט מוטות פלדה בסלילים בקוטר של
 מ"מ 6 –פחות מ

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.13.9990
 המשמש לזיון בטון

 למעט מוטות פלדה בסלילים בקוטר של
 מ"מ 6 –פחות מ

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.1029
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 
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מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.1099
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.2000
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.3045
 טוןהמשמש לזיון ב

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.3049
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.3092
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.3099
 המשמש לזיון בטון

  4466 אישור ת"ר

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.9920
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.9991
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.14.9999
 המשמש לזיון בטון

  4466אישור ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.27
 המשמש לזיון בטון

 4466ת"ר 

מוטות פלדה )ישרים או בסלילים( מהסוג  72.28
 המשמש לזיון בטון

 4466ת"ר 

 1458אישור ת"ר  צינורות פלדה למבנים; 73.04
 4314אישור ת"ר  צינורות פלדה למערכות כיבוי אש. 

 1458ת"ר  אישור צינורות פלדה למבנים. 73.05
 1458אישור ת"ר  צינורות פלדה למבנים; 73.06

 4314אישור ת"ר  צינורות פלדה למערכות כיבוי אש;
  103אישור ת"ר  צינורות פלדה להולכת נוזלים.

 255אישור ת"ר   73.07.1000
 1001אישור ת"ר  מדפי אש. 73.08

מפלדה משולבים או לא עם  מעקות בטיחות
ים מעץ,יחידות קצה חלקים דקורטיבי

 למעקות בטיחות מפלדה.

 תנועה ובטיחות משרדית להתקנין הועדה הבי

 1212אישור ת"ר  דלתות אש. 73.08.3000
הכוללים מכסים  או מכסי רשת לתאי בקרה  73.08.9090

 או קליטה.
 1חלק  489אישור ת"ר 

המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  73.10
אריזות של מזון או משקה המיועדים לייצור 

ובלבד בעלי שכבת מגע עם מזון או משקה 
 .לבני אדם עשויה פולימר או אלסטומר

 5113אישור ת"ר 
 
 
 

 מכלי גפ"מ לרכב מונע בגפ"מ 73.11*
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי היבואן:                                                                            
                                                                            ;שיון תקף לסחר במערכות גפ"מ לרכביא. ר

ב. אישור של מעבדה לרכב על התאמת המכלים 
 ECE-R/67.01לדרישות תקנה אירופית 

 מעבדה לרכבבהומולוגציה נדרשת.
אישור ת"ר    70אישור ת"ר  מכלים אחרים

1941   
אישור ת"ר  844אישור ת"ר 

4295 
 1941אישור ת"ר   73.11.0020

 844אישור ת"ר   70אישור  ת"ר   73.11.0090*
  4295אישור ת"ר 

אישור ת"ר  565אישור ת"ר   73.12.1000
 4חלק  1735

 תנועה ובטיחות משרדית להתקנין הועדה הבי  רשת לבלימת רכב 73.14
 4חלק  4466אישור ת"ר  ותכות לזיון לבטון.רשתות פלדה מר 73.14.3000
מסמרים לאקדח לשיקוע מסמרים או פינים  73.17.0090

 באמצעות חומר נפץ. 
 472אישור ת"ר 

  968ר ת"ר אישו  907אישור ת"ר מכשירים מוזנים בגז בייבוא מסחרי;  73.21.1100*
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מכשירים מטלטלים לצלייה )מכשירי 
 ברביקיו( מוזנים בגז לרבות בייבוא אישי;

  1049אישור ת"ר 

 1368אישור ת"ר  תנורים ביתיים. 73.21.1900
מכשירים מוזנים בגז בייבוא מסחרי;  73.21.8100*

מכשירים מטלטלים לצלייה )מכשירי 
 ברביקיו( מוזנים בגז לרבות בייבוא אישי;

אישור ת"ר   995אישור ת"ר 
1296 

  968אישור ת"ר 
 1368אישור ת"ר  יתיים.תנורים ב 73.21.8900
מוזנים המקרנים הכוללים מאוורר או מפוח  73.22.1000

 פאזית.-מרשת חשמל חד
 900אישור ת"ר  

 968 אישור ת"ר מקרני גז
הכוללים מאוורר או מפוח המוזנים מרשת  73.22.9000

 פאזית-חשמל חד
 900אישור ת"ר  

   
   

   428אישור ת"ר  ;סיר לחץ לבישול 73.23.9000*
 900אישור ת"ר 

כלי שולחן או כלי מטבח או כלי בישול 
 שהם ובלבד במגע עם מזון או משקה באיםה

עשויה הבעלי שכבת מגע עם מזון או משקה 
 .פולימר או אלסטומר

 5113אישור ת"ר 

 489אישור ת"ר  מכסים /מכסי רשת לתאי בקרה/קליטה. 73.25.1010
 489אישור ת"ר  תאי בקרה/קליטה.מכסים /מכסי רשת ל 73.25.9900
 1001אישור ת"ר  מדפי אש. 73.26

סימני כביש  ניידים, וא  סופגי אנרגיה קבועים
ברזל או מפלדה, מחזירי אור )עיני חתול( מ

 עמודי בסיס שבירים/נתיקים

 תנועה ובטיחות משרדית להתקנין הועדה הבי

 1847אישור ת"ר  סולמות; 73.26.9096
 5840אישור ת"ר  ים.שרפרפי שלב

 538אישור ת"ר  אבזרי תברואה. 74.12.1090
 538אישור ת"ר  אבזרי תברואה. 74.12.2090

אבזרים עשויים סגסוגת נחושת המיועדים 
לחיבור צנרת פלסטיק במערכות הספקת מים 

 קרים וחמים בבניינים.

ת"ר   5433 אישור ת"ר
5434 

 21003ת"ר 
74.18.1010

* 
ישול או לחימום מהסוג המשמש מכשירים לב

 .למטרות ביתיות ומוזנים בגז או בדלק נוזלי
 

 

 907אישור ת"ר 

 1049אישור ת"ר 

  
 5694אישור ת"ר  .וצינור שרשור מחסומים )סיפונים( 74.18.2090
אבזרים עשויים סגסוגת נחושת המיועדים  74.19.9140

לחיבור צנרת פלסטיק במערכות הספקת מים 
 ים וחמים בבניינים.קר

ת"ר   5433 אישור ת"ר
5434 

 21003אישור ת"ר 
אבזרים עשויים סגסוגת נחושת המיועדים  74.19.9960

לחיבור צנרת פלסטיק במערכות הספקת מים 
 קרים וחמים בבניינים.

ת"ר   5433 אישור ת"ר
5434 

 21003אישור ת"ר 

 6060 מסגסוגות עשויים פרופילים 76.04.2000

 מאולגנים ובלתי צבועים בלתי 6063 –ו
 ארכיטקטוניים לשימושים

 4402אישור ת"ר 

המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  76.07
המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה 

ובלבד בעלי שכבת מגע עם מזון או משקה 
 .לבני אדם עשויה פולימר או אלסטומר

 5113אישור ת"ר 

ילי אוויר גמישים למערכות אוורור ומיזוג מוב 76.08.2090
 אוויר בבניינים

 5678אישור ת"ר 

 365אישור ת"ר  מצמדים לזרנוקי כיבוי אש 76.09.0090
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המיועדים לבוא במגע עם מזון או משקה, או  76.12
המיועדים לייצור אריזות של מזון או משקה 

בעלי שכבת מגע עם מזון או  ובלבד שיהיו
לבני  מר או אלסטומרמשקה עשויה פולי

 .אדם

 5113אישור ת"ר 

 742אישור ת"ר   76.12.9040
-סירי לחץ לבישול המוזנים מרשת חשמל חד 76.15.1000

 פאזית;
 428אישור ת"ר 

 
 900אישור ת"ר 

 428אישור ת"ר  סירי לחץ  לבישול אחרים
סימני כביש  ,ניידים ואסופגי אנרגיה קבועים  76.16

חתול( מחזירי אור )עיני 
חמרן)אלומיניום(,פרפרים אנכיים מחזירי מ

אור מחמרן )אלומיניום(, סימנים אורכיים 
מחמרן )פנלים( משוננים מחזירי אור 

 .)אלומיניום(

 תנועה ובטיחות משרדית להתקנין הועדה הבי

 900אישור ת"ר   76.16.9930
 1847אישור ת"ר  סולמות; 76.16.9993

 5840אישור ת"ר  שרפרפי שלבים.
אקדח לשיקוע מסמרים או פינים באמצעות  82.05.5999

 חומר נפץ.
 472אישור ת"ר 

מכשירים בעלי שכבת מגע עם מזון או משקה  82.10
 העשויה פולימר או אלסטומר 

 

 5113אישור ת"ר 

התקני  –( Twist Lockהתקני חיבור סובב ) 83.01.4000
 ISO TANKERהצמדה למכולות ול 

 
 שילרבות ביבוא אי

 מעבדה לרכב

 .מנגנונים גליליים להפעלת המנעול 83.01.6000
 
 
 
 
 
 
 

 950אישור ת"ר 

 מעבדה לרכב מראות לכלי רכב 83.06.3000
 .ביבוא מסחרי לוחיות הזיהוי לכלי רכב 83.10.0020

 
 

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת ( 1
 הלוחיות בתנאים אלה:

וספת א. הלוחיות עומדות בדרישות הת
 השלישית לתקנות התעבורה;

 .5327ב. הלוחיות תואמות דרישות התקן ת"י 
 תעבורה במוצרי סחר רישיון היבואן בידי( 2

 מעבדה לרכבתעבורה מוצרי בצו כאמור
 אגף הרכב –משרד התחבורה  לוחיות הזיהוי לכלי רכב ביבוא אישי

 ביבוא מסחרי לוחות סימון אחורי בכלי רכב
 
 

ואן אישור מעבדה לרכב על עמידת בידי היב( 1
 הלוחיות בתנאים אלה:

י  383א   עד  383א. התאמה לדרישות תקנות 
 לתקנות התעבורה.

 . 5381ב. התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 
 תעבורה במוצרי סחר רישיון היבואן בידי( 2

 מעבדה לרכבתעבורה מוצרי בצו כאמור
 אגף הרכב –משרד התחבורה  יביבוא איש לוחות סימון אחורי בכלי רכב

אישור ת"ר   1338אישור ת"ר   83.11.1000*
1339  

  1340אישור ת"ר 
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(, Trailersטובין המותקנים על גרורים ) 84
(, הנגררים Semi – trailersגרורים נתמכים )

 על ידי כלי רכב, לפי נוהלי אגף הרכב
 

 לרבות ביבוא אישי

 -קה אגף הרכב ושירותי תחזו –תחבורה 
 תחבורהגף צמ"ה

 נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן
 לשימושים חקלאיים

 
 לרבות ביבוא אישי

 מיכון וטכנולוגיה

 הועדה לאנרגיה אטומית  84.01
 4280אישור  ת"ר  דודי קיטור. 84.02
מחממי מים להסקה מרכזית המופעלים  84.03

 באמצעות גפ"מ הכוללים מכל לחץ או לא;
אישור  ת"ר  1296אישור ת"ר 

4295 
 4295אישור ת"ר  אחרים הכוללים מכל לחץ.

המוצתים  מנועי בוכנה בשריפה פנימית 84.07.3000*
 כלי רכב.ללהנעת מהסוג המשמש  בניצוץ

בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תחבורה
 תעבורה

 מיכון וטכנולוגיה
 מיכון וטכנולוגיה 

המוצתים ימית מנועי בוכנה בשריפה פנ 84.07.9000*
 כלי רכבהנעת מהסוג המשמש לבניצוץ 
, טרקטורון משא, טרקטורון ורכב לרבות

 שטח
 

 .ביבוא אישילרבות 

 רישיון סחר במוצרי תעבורהתחבורה
 מיכון וטכנולוגיה

 מיכון וטכנולוגיה 

מנועי בוכנה בשריפה פנימית מוצתים  84.08.2000*
 בדחיסה )דיזל( מהסוג המשמש לכלי רכב

 ות טרקטורון משא, טרקטורון ורכב שטחלרב
 

 .לרבות ביבוא אישי

 תחבורה

 מיכון וטכנולוגיה 
מנועי בוכנה בשריפה פנימית מוצתים  84.08.9090*

 בדחיסה )דיזל( מהסוג המשמש לכלי רכב
 לרבות טרקטורון משא, טרקטורון ורכב שטח

 
 .לרבות ביבוא אישי

 תחבורה

 מיכון וטכנולוגיה 
 ים של מנועי דיזל ובנזין לכלי רכב.חלק 84.09

 
 
 
 

 

א. בידי היבואן רישיון לסחר במוצרי תעבורה 
 לרכב מנועי כאמור בצו מוצרי תעבורה.

ב. החלקים יהיו מסומנים בשם יצרן/מותג 
וארץ הייצור על גביהם או על גבי אריזתם 

 כאמור בצו מוצרי תעבורה.

המיועדים לשימוש בציוד מכני הנדסי 
 ת הרמהולמלגזו

החלקים יהיו מסומנים בשם יצרן/מותג וארץ 
הייצור על גביהם או על גבי אריזתם כאמור 

 בצו מוצרי תעבורה

  תחבורה  84.09.9110*
 מיכון וטכנולוגיה

מיכון   למעט חלקים של מנועים לכלי רכב. 84.09.9190*
 וטכנולוגיה

  תחבורה  84.09.9910*
 מיכון וטכנולוגיה

מיכון   למעט חלקים של מנועים לכלי רכב. 84.09.9990*
 וטכנולוגיה

משאבות נוזלים וחלקיהם מהסוג המשמש  84.13*
לטרקטורים המיועדים לשימוש לכלי  רכב

 חקלאי ולציוד חקלאי. 

 תחבורהמיכון וטכנולוגיה 
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; 84.13.5029; 84.13.5019למעט:  
84.13.5090 ;84.13.7099 ;84.13.7030 ;
בות לר 84.13.9190 ;84.13.8199; 84.13.8119

משאבות בלם , משאבות  .ולמעט ביבוא אישי 
 ;בילום אופן ומשאבות הגה כוח בכלי רכב

משאבות בלם , משאבות בילום אופן 
 ביבוא מסחרי; ומשאבות הגה כוח בכלי רכב

 

 מעבדה לרכב מיכון וטכנולוגיה

משאבות בלם , משאבות בילום אופן 
 ביבוא אישי י רכבומשאבות הגה כוח בכל

 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

משאבות תדלוק המיועדות להתקנה  84.13.1100
 בתחנות דלק

  משקלות ומידות

100084.13.
1900 

המוזנות מרשת חשמל חד פאזית והמשמשות 
בהתאם לפקודת המשקלות  במסחר

 והמידות;

משקלות  900אישור ת"ר 
 ומידות

 

 900ישור ת"ר א המוזנות מרשת חשמל חד פאזית
בהתאם לפקודת  במסחראחרות המשמשות 

 המשקלות והמידות;
 משקלות ומידות

נית והמוזנות אמכ -המופעלות אלקטרו  84.13.5019
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.5029
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 

מכאנית והמוזנות  -פעלות אלקטרו המו 84.13.5090
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 
 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.6019
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 
 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.6090
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 
 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.7030
 מרשת חשמל חד פאזית

ר "אישור ת    900אישור ת"ר 
60601 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.7099
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.8119
 מרשת חשמל חד פאזית.

ר "אישור ת    900אישור ת"ר 
60601 

מכאנית והמוזנות  -המופעלות אלקטרו  84.13.8199
 מרשת חשמל חד פאזית.

ר "אישור ת    900אישור ת"ר 
60601 

 900אישור ת"ר  חלקים נושאי זרם חשמלי. 84.13.9190
משאבות אויר לניפוח ומדידת לחץ בצמיגים  84.14

 של כלי הרכב
 משקלות ומידות

ת מכאנית והמוזנו -המופעלות אלקטרו  84.14.1029
 מרשת חשמל חד פאזית.

 900אישור ת"ר 

מכאנית והמוזנות  -א.המופעלות אלקטרו  84.14.4000
 :מרשת חשמל חד פאזית

 

או מפריד שמן במדחסים  הכוללות מכל לחץ
 ;בורגיים

אישור ת"ר   900אישור ת"ר 
4295 

 900אישור ת"ר  אחרות;
 4295אישור ת"ר  ב. אחרות הכוללות מכל לחץ.

פאזית והמיועדים -המוזנים מרשת חשמל חד 84.14.5100
דומה,כולל לשימוש ביתי או 

 מפוחים/מאווררים במובילים.

 900אישור ת"ר 

מאווררי שולחן, רצפה, קיר, חלון, תקרה או  84.14.5999
המוזנים  , מפוחים/מאווררים במוביליםגג 

פאזית והמיועדים לשימוש -מרשת חשמל חד
 .דומהביתי או 

 900 אישור ת"ר

 900אישור ת"ר   84.14.6010
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בידי היבואן רישיון לסחר במוצרי תעבורה א.  מדחסים ומגדשים )טורבו( לכלי רכב. 84.14.8011
 לרכב מנועי כאמור בצו מוצרי תעבורה.

ב. החלקים יהיו מסומנים בשם יצרן/מותג 
וארץ הייצור על גביהם או על גבי אריזתם 

 כאמור בצו מוצרי תעבורה.
יועדים לשימוש בציוד מכני הנדסי המ

 ומלגזות הרמה
החלקים יהיו מסומנים בשם יצרן/מותג וארץ 

הייצור על גביהם או על גבי אריזתם כאמור 
 בצו מוצרי תעבורה

בידי היבואן רישיון לסחר במוצרי תעבורה  א. מדחסים ומגדשים )טורבו( לכלי רכב. 84.14.8019
 רה.לרכב מנועי כאמור בצו מוצרי תעבו

ב. החלקים יהיו מסומנים בשם יצרן/מותג 
 וארץ הייצור על גביהם או על

 גבי אריזתם כאמור בצו מוצרי תעבורה.
המיועדים לשימוש בציוד מכני הנדסי 

 ומלגזות הרמה
החלקים יהיו מסומנים בשם יצרן/מותג וארץ 

גבי אריזתם כאמור  הייצור על גביהם או על
 בצו מוצרי תעבורה

 4295אישור ת"ר  84.14.8021הכוללים מכל לחץ ולמעט  84.14.8020
מכאנית והמוזנות  -א. המופעלות אלקטרו  84.14.8021

 מרשת חשמל חד פאזית
 

או מפריד שמן במדחסים  הכוללות מכל לחץ 
 ;בורגיים

אישור ת"ר   900אישור ת"ר 
4295 

 900אישור ת"ר  אחרות;   
 4295ר ת"ר אישו ב. אחרות הכוללות מכל לחץ.

או מפריד שמן במדחסים  הכוללות מכל לחץ 84.14.8090
 .בורגיים

 4295אישור ת"ר 

אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.1040
 קו"ט 18

שימור   994אישור ת"ר 
 אנרגיה

אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.1090
 קו"ט 18

שימור   994אישור ת"ר 
 אנרגיה

 תחבורה  .15.200084
אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.8100

 קו"ט 18
שימור   994אישור ת"ר 

 אנרגיה
אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.8249

 קו"ט 18
שימור   994אישור ת"ר 

 אנרגיה
אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.8290

 קו"ט 18
ימור ש  994אישור ת"ר 

 אנרגיה
 תחבורה  84.15.8340
אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.8350

 קו"ט 18
 900אישור ת"ר 

אלה שתפוקת הקירור שלהם אינה עולה על  84.15.8390
 קו"ט 18

 900אישור ת"ר 

מיועדים למזגנים שתפוקת הקירור שלהם ה 84.15.9000
 ,קו"ט 18אינה עולה על 

 נם נושא זרם חשמלילמעט חלקים שאי
למעט 84.15.9031 -ו 84.15.9011 למעטו

84.15.9031 
 ולמעט חלקים שאינם נושא זרם חשמלי.

 900אישור ת"ר   994אישור ת"ר 

 שימור אנרגיה 900אישור ת"ר  .ודומה לשימוש ביתי 84.18.1000
 שימור אנרגיה 900אישור ת"ר   84.18.2000
 שימור אנרגיה 900אישור ת"ר  .ודומה לשימוש ביתי 84.18.3000
 שימור אנרגיה 900אישור ת"ר  .ודומה לשימוש ביתי 84.18.4000
 שימור אנרגיה 900אישור ת"ר  למעט מקררים מסחריים 84.18.5000

   900אישור ת"ר   84.18.6930*
טונות  20תפוקה של  ותיבעלמכונות חדשות  84.18.6960

 שראלקירור לפחות, שלא הופעלו מעולם בי
 אנרגיה שימור

 -לשימוש ביתי ומוזנים מרשת חשמל חד 84.18.6962
 פאזית

 900אישור ת"ר 

אישור ת"ר    900אישור ת"ר  -לשימוש ביתי ומוזנים מרשת חשמל חד *84.18.6990
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 1505 פאזית
 579אישור ת"ר   1296אישור ת"ר   84.19.1100*   

 579אישור ת"ר   84.19.1900
קרי קיטור לשימוש רפואי או מעבדתי מע 84.19.2000

 ליטר 54-שנפח תא העיקור שלהם גדול מ
 1148 אישור ת"ר

 המופעלים בחשמל, בגז או בגז וחשמל 84.19.3190
 ק"ג לייצור או 20שמשקלם אינו עולה על 

 להכנת מזון או משקה

 900אישור ת"ר 

  מכשירים: 84.19.8100*
יהור מי אם נתונה בגופם מערכת לסינון או לט

 שתייה;
 1505אישור ת"ר 

 
 900ת"ר אישור 

 900אישור ת"ר  אחרים.
 900אישור ת"ר   84.19.8910
  מכשירים: 84.19.8921

אם נתונה בגופם מערכת לסינון או לטיהור מי 
 שתייה;

אישור ת"ר  900אישור ת"ר 
1505  

  900אישור ת"ר  אחרים .
 900אישור ת"ר  תנורי אפיה. 84.19.8930

 
  מכשירים: 84.19.8992

אם נתונה בגופם מערכת לסינון או לטיהור מי 
 שתייה;

אישור ת"ר   900אישור ת"ר 
1505 

  900אישור ת"ר  אחרים .
  900אישור ת"ר  פאזית.  -המוזנים מרשת חשמל חד  84.19.8993
 -מרשת חשמל חד אקדחי דבק חם מוזנים  84.19.8999

 פאזית.
 900 אישור ת"ר

 900אישור ת"ר  פאזית.  -המוזנים מרשת חשמל חד  84.21.1100
 900אישור ת"ר  פאזית. -המוזנים מרשת חשמל חד  84.21.1200
פאזית ולמעט  -המוזנים מרשת חשמל חד  84.21.1900

 המיועדים לשימוש במעבדות
 900אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.21.2000
המיועדות לסינון או לטיהור של מי שתייה  84.21.2100

 ולמעט מכונות תעשייתיות.
  1505אישור ת"ר 

כלי בלוחלקיהם מהסוג המשמש  שמן םמסנני 84.21.2300*
ולציוד מכני הנדסי  .ביבוא מסחרי רכב

 ולמלגזות הרמה
 

מעבדה תחבורה 
  לרכב

מיכון 
 וטכנולוגיה

כלי בוחלקיהם מהסוג המשמש  שמן מסנני
 ביבוא אישי רכב

משרד 
אגף  –התחבורה 

 הרכב

מיכון 
 וטכנולוגיה

מסנני דלק וחלקיהם מהסוג המשמש בכלי 
 רכב

בידי היבואן רישיון לסחר במוצרי 
 תעבורה

 מיכון וטכנולוגיה 
 כלי רכבלמסננים וחלקיהם מהסוג המשמש  84.21.2910*

 .לכלי רכבולציוד מכני הנדסי ולמלגזות הרמה
   תחבורה

 מיכון וטכנולוגיה
וחלקיהם מהסוג המשמש  אויר  םמסנני 84.21.3100*

למעט המשמש לשימוש חקלאי  כלי רכבבל
ולציוד מכני הנדסי ולמלגזות ובציוד חקלאי 

 .הרמה
 

 לרבות ביבוא אישי

 רישיון סחר במוצרי תעבורהתחבורה 

 מיכון וטכנולוגיה 
ביבוא  יםמכשיר לסינון או טיהור גז 84.21.3910*

 מסחרי
 
 

 מעבדה לרכבתחבורה 

 מכשיר לסינון או טיהור גזים ביבוא
 אישי

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

 מיכון וטכנולוגיה 
 לרכבמעבדה מהסוג וחלקיהם  םממירים קטליטיי 84.21.3911
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המשמש בכלי רכב ולרבות ציוד מכני הנדסי 
 הרמה מלגזות
 

 לרבות ביבוא אישי
  בורה תח  84.21.9910*

 מיכון וטכנולוגיה
  900אישור ת"ר  84.22.1100למעט  84.22.1000
בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת  מדיחי כלים לשימוש ביתי 84.22.1100

המכשיר לתקנות מקורות אנרגיה )צריכה 
אנרגטית מרבית למכשיר חשמל ביתי(, 

  2009-התש"ע
 900 אישור ת"ר

ירים להלחמת שקיות עשויים מחומרים מכש 84.22.3010
 פלסטיים והמיועדים לשימוש ביתי או דומה.

 900אישור ת"ר 
 60950אישור ת"ר 

, 84.23.8210למעט פרטי מכס  84.23
 84.23.8910 –ו  84.23.8900, 84.23.8290

 משקלות ומידות

  900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.23.1000
 570אישור ת"ר  66אישור ת"ר  מטפי כיבוי אש מיטלטלים 84.24.1000*

 318אישור ת"ר  463אישור ת"ר 
אישור ת"ר  283אישור ת"ר 

1153 
 987אישור ת"ר 

  2217 אישור ת"ר מטפי כיבוי אש קבועים
 900אישור ת"ר  פאזית–המוזנים מרשת חשמל חד 84.24.2011
 900אישור ת"ר  פאזית–המוזנים מרשת חשמל חד 84.24.2091
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.24.3090
 742אישור ת"ר   84.24.8910
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.24.8950
 900אישור ת"ר  פאזית. -המוזנים מרשת חשמל חד  84.24.8990
 1139 אישור ת"ר פיגומים ממוכנים. 84.25.3000
84.25.4000
* 

מגבה מטלטל מגבהים ניידים או נעים לרכב
לרכב והמיועד לאחסון או שימוש ברכב 

 חלרבות טרקטור משא, טרקטורון ורכב שט
 

 לרבות ביבוא אישי

 4451אישור ת"י  
 מעבדה לרכב

מנופים )עגורנים( הידראוליים ואחרים 
מגבהים לרכב להעמסה עצמית לרכב משא.

(ehicles LiftsV,)  מנופי הרמה נייחים לרכב
 לשימוש במוסכים

 
 לרבות ביבוא אישי

 95383אישור ת"ר  12אישור מפמ"כ 

  מנופים )עגורנים( הידראוליים: 84.26.1900
 ;ביבוא מסחרי חדשים

 
 

 129אישור מפמ"כ 

 חדשים ביבוא אישי
 לרבות ביבוא אישי משומשים

 
. 

 אגף הרכב – תחבורההמשרד 

 אגף הרכב – תחבורההמשרד  ת ביבוא אישילרבו 84.26.2000
 להעמסה עצמית לרכב משא 84.26.3090

 
 .לרבות ביבוא אישי

 129אישור מפמ"כ 

 להעמסה עצמית לרכב משא 84.26.4900
 

 .לרבות ביבוא אישי

 129אישור מפמ"כ 

 להעמסה עצמית לרכב משא 84.26.9100
 

 .לרבות ביבוא אישי

 129אישור מפמ"כ 
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 להעמסה עצמית לרכב משא 84.26.9990
 

 .לרבות ביבוא אישי

 129אישור מפמ"כ 

 מלגזות חשמליות משומשות 84.27.1010
 

 .לרבות ביבוא אישי

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

 מלגזות חשמליות משומשות 84.27.1090
 

 .לרבות ביבוא אישי

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

 סרנים לציוד צמ"ה 84.31
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

חלקים לעגורני צריח, עגורני ניידים, עגורני  84.31.4900
 שער/גשר ועגורנים להעמסה עצמית

 
 לרבות ביבוא אישי

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

הגנת  מיכון וטכנולוגיה  משומש; 84.32
 הצומח

 מיכון וטכנולוגיה .אחר
 ; 84.33.1900; .1100191084.33למעט:  84.33

 :חלקים למכסחות דשא 84.33.9000
 

הגנת מיכון וטכנולוגיה משומש;
  הצומח

הגנת 
 הצומח

 מיכון וטכנולוגיה אחר.
אישור ת"ר  900אישור ת"ר  פאזית. -המוזנים מרשת חשמל חד  84.33.1100*

60745 
אישור ת"ר  900אישור ת"ר  פאזית. -ם מרשת חשמל חד וזניהמ 84.33.1900*

60745 
למעט  ;84.36.9100; 84.36.8010למעט:  84.36

    מדגרות
 

הגנת   משומשים;
 הצומח

 מיכון וטכנולוגיה אחרים. 
 הגנת הצומח משומשים. 84.37
 60950אישור ת"ר   84.43.1200
ממתח  , מוזניםמכשירי העתקת צילום בצבע 84.43.3000

וולט, או מוזנים ממתח  9נקוב העולה על 
וולט אך מיובאים עם  9נקוב שאינו עולה על 

 ;ספק כוח

אישור ת"ר  ביטחון פנים 
60950 

  
 אחרים; ,מכשירי העתקת צילום בצבע

אישור  ביטחון פנים 
 60950ת"ר 

מכשירי העתקת צילום אחרים, מוזנים 
 וולט, או מוזנים 9ממתח נקוב העולה על 
וולט אך מיובאים עם  9ממתח נקוב שאינו על 

 ספק כוח
 
 

 
 

 60950אישור ת"ר 

ה מוזנים ממתח נקוב פקסימילימכשירי 
וולט, או מוזנים ממתח נקוב  9העולה על 

וולט אך מיובאים עם ספק  9שאינו עולה על 
 ;כוח

 אישור ת"ר תקשורת 
60950  

 תקשורת  מכשירי פקסימיליה אחרים
 9נות ממתח נקוב העולה על מדפסות מוז

 9וולט, או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 
 עם ספק כח  ותוולט אך מיובא

 60950אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר   פאזית. -המוזנים מרשת חשמל חד  84.47.2010*
בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת  מכונות כביסה לשימוש ביתי 84.50.1000

ת מקורות אנרגיה )צריכה המכשיר לתקנו
אנרגטית מרבית למכשיר חשמל ביתי(, 

 2009-התש"ע
 900 אישור ת"ר
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 900 אישור ת"ר אחרים
 "למעט אלה שמשקל הבד היבש הנקוב 84.50.2000

 ק"ג 30שלהן עולה על 
 900אישור ת"ר 

  900אישור ת"ר   84.51.1000
ואן אישור מכון התקנים על התאמת בידי היב מייבשי כביסה לשימוש ביתי 84.51.2100

המכשיר לתקנות מקורות אנרגיה )צריכה 
אנרגטית מרבית למכשיר חשמל ביתי(, 

 2009-התש"ע
 900אישור ת"ר 

 900 אישור ת"ר פאזית.-אחרים המוזנים מרשת חשמל חד
  900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.51.2900*
  900אישור ת"ר  פאזית. -שת חשמל חד המוזנים מר 84.51.3090*

 900אישור ת"ר   84.51.4091
 4295אישור ת"ר  מכונות לצביעת טקסטיל הכוללות מכל לחץ. 84.51.4099
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.51.8012
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.51.8019
 900אישור ת"ר  רשת חשמל.המוזנות מ 84.52.1000

ולמעט מכונות  המוזנות מרשת חשמל 84.61.2000*
 תעשייתיות

 900אישור ת"ר   60745אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  60745אישור ת"ר  .חד פאזית המוזנות מרשת חשמל 84.64.2000*
  כלי עבודה: 84.67.2000*

שלא מסוגלים לפעול בלא מקור כוח חיצוני 
 שת חשמל(;)המוזנים מר

 60745אישור ת"ר 
 

  900אישור ת"ר 

שמסוגלים לפעול בלא מקור כוח חיצוני אך 
מיובאים יחד או הכוללים בתוכם מטען או 

 שנאי או שניהם.

אישור ת"ר  900אישור ת"ר 
60745 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  84.70*
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 ת עם ספק כוח .אך מיובאו

 
 60950אישור ת"ר 

 

 –המכילות פונקציות תקשורת אלחוטית  84.71
Wireless :כגוןWI-FI, 802.11,  והמכילות

ציוד קצה קווי המיועד להתחבר לרשת 
 תקשורת ארצית. 

 ; לרבות ביבוא אישי
-למעט משדרות או קולטות בגלי אינפרא

 אדום בלבד.

 תקשורת

וולט או  9ח נקוב העולה על מוזנות ממת 84.71.3000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60950אישור ת"ר 
 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  84.71.4000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60950אישור ת"ר 
 

וולט או  9מתח נקוב העולה על מוזנות מ 84.71.5000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60950אישור ת"ר 
 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  84.71.6000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60950אישור ת"ר 
 

וולט או  9ממתח נקוב העולה על  מוזנות 84.71.7000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60950אישור ת"ר 
 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  84.71.8000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60950אישור ת"ר 
 

וולט או  9ות ממתח נקוב העולה על מוזנ 84.71.9000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60950אישור ת"ר 

 שלא מסוגלות לפעול בלא מקור כוח  מכונות 84.72*
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שמסוגלות לפעול בלא מקור כוח או  חיצוני
חיצוני אך מיובאות יחד או הכוללות בתוכן 

 מטען ו/או שנאי.

 60950שור ת"ר אי
 

 –המכילים פונקציות תקשורת אלחוטית  84.73
Wireless :כגון 

WI-FI, 802.11  
 

 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת

כרטיס מחשב המתחבר לרשת תקשורת  84.73.3000
 ציבורית.

 תקשורת

גררות על ידי כלי רכב או ציוד מכני מגרסות נ 84.74.2090
הנדסי או בעלות הנעה עצמית ומפות 

 תנייעות.מ

 -ושירותי תחזוקהאגף הרכב  -תחבורה
 גף צמ"ה

יוד צעל ידי כלי רכב או  יםמערבלי בטון נגרר 84.74.3100
ולציוד  מכני הנדסי או בעלות הנעה עצמית

 .מכני הנדסי ולמלגזות הרמה

 -ושירותי תחזוקהאגף הרכב  -תחבורה
 גף צמ"ה

שת המופעלים אלקטרו מכאנית והמוזנים מר 84.76.2000*
 פאזית. -חשמל חד 

 60950אישור ת"ר 
 

 900אישור ת"ר 
 

המופעלים אלקטרו מכאנית והמוזנים מרשת  84.76.8000*
 פאזית. -חשמל חד 

 60950אישור ת"ר 
 

 900אישור ת"ר 
 

המוזנים מרשת חשמל מיטלטלים ומוחזקים  84.79.1000
 ביד.

 60745אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  זית. פא-המוזנים מרשת חשמל חד 84.79.2030*
 994אישור ת"ר   900אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל. 84.79.6000*
אישור ת"ר  900אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל. 84.79.8119*

60745 
 900אישור ת"ר  60745אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל. 84.79.8122*
 900ישור ת"ר א   60745אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל. 84.79.8129*
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.79.8210*
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.79.8229*
 900אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 84.79.8299*
 994אישור ת"ר   900אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל. 84.79.8952*

 900אישור ת"ר  פאזית.-ים מרשת חשמל חדהמוזנ 84.79.8953
 994אישור ת"ר   900אישור ת"ר  .פאזית-חד המוזנים מרשת חשמל 84.79.8954

 994אישור ת"ר  900אישור ת"ר  .פאזית-חד המוזנים מרשת חשמל 84.79.8959*
פאזית ולמעט -המוזנים מרשת חשמל חד 84.79.8966*

 אבזרים ומכשירי עזר.
 900אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  פאזית-המוזנים מרשת חשמל חד 84.79.8992

*84.81 
 

  שסתומים:ווברזים 
מהסוג המשמש סתים ושסתומים וברזים 

 ;, לציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמהלכלי רכב
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכבתחבורה

 מיכון וטכנולוגיה מהסוג המשמש לטרקטורים וציוד חקלאי;
 1067אישור ת"ר  כדוריים וקוניים נייםברזי גז יד

שסתומים למכשירי גז פחמימני מעובה 
 ליטר; 10שקיבול מכלם עד 

 1218אישור ת"ר 

 1607אישור ת"ר  ברזי גז ידניים;
 637אישור ת"ר  לגלילי גזיםוברזים שסתומים 

וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגז 
  ;)גפ"מ(; פחמימני מעובה

 

 1921ת"ר  אישור

שסתומי בטיחות המיועדים להרכבה 
מים ולחץ העבודה שלהן  ם ומאגריבמחממי

 בר 16-אינו גדול מ
 

 1964אישור ת"ר 

 61אישור ת"ר  מגופי טריז
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 448אישור ת"ר  ברזים לכיבוי אש
 1347 אישור ת"           1317אישור ת"ר  ברזים ביתיים לערבוב מים קרים וחמים

 1144אישור ת"ר  כדורייםשסתומים 
ברזי בית למים קרים או חמים עשויים 

 סגסוגת נחושת
 169אישור ת"ר 

מגופים מתוברגים להתקנה בצנרת מים 
 עשויים סגסוגת נחושת

 222אישור ת"ר 

שסתומים אלכסוניים להתקנה בקווי מים 
 עשויים סגסוגת נחושת

 272אישור ת"ר 

 145אישור ת"ר  ני חשמל.תיבות חיבורים למתק 84.87.9090
(, Trailersטובין המותקנים על גרורים ) 85

(, הנגררים Semi – trailersגרורים נתמכים )
 על ידי כלי רכב, לפי נוהלי אגף הרכב

 
 לרבות ביבוא אישי

אגף הרכב  –תחבורה משרד ה
 גף צמ"ה. -ושירותיתחזוקה 

 נגררים שתוכננו ויוצרו בידי היצרן
 יםלשימושים חקלאי

 מיכון וטכנולוגיה

מופעיים -מנועים אסינכרוניים כלוביים חד 85.01
 1000-ועד 0.06-מופעיים שהספקם מ-ותלת

 ;אקו"

 60034ת"י אישור 

מופעיים -מנועים אסינכרוניים כלוביים תלת
 שהספקם

 א;קו" 185-ועד 0.73-מ

בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת 
ות מקורות לפי תקנ 5289המנועים לתקן 

 אנרגיה )נצילות מנועים(

 

 60034אישור ת"ר 
מנועים המיועדים למערכות הינע  לשערים, 

 דלתות וחלונות;
 900 אישור ת"ר

 המיועדים להנעת אופניים עם מנוע עזר;
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב , ולפיו הספק 
 מעבדה לרכבווט 250המנוע לא עולה על 

 המיועדים להנעת קורקינט חשמלי
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב , ולפיו הספק 
 מעבדה לרכבווט 100המנוע לא עולה על 

 אישור ת"ר   5485 אישור ת"ר נטלים 85.04.1000
61347 

 33 עד נומינלי מבוא מתח בעלי חלוקה שנאי 85.04.2000
 והספק וולט 400 נומינלי מוצא מתח, ו"ק

 א"קו 2500 עד נומינלי
 

 5484 אישור ת"ר

 33 עד נומינלי מבוא מתח בעלי חלוקה שנאי  85.04.3000
 והספק וולט 400 נומינלי מוצא מתח, ו"ק

 א"קו 2500 עד נומינלי
 

 5484 אישור ת"ר

אישור ת"ר  61558אישור ת"ר   85.04.3130*
60065 

 61347אישור ת"ר 
ט ספקי כח אשר המתח המרבי בכניסתם למע 85.04.3191*

 וולט; 48וביציאתם לא עולה על  
אישור ת"ר   61558אישור ת"ר 

60065 
אישור ת"ר   61558אישור ת"ר   85.04.3199*

60065 
 60974אישור ת"ר   85.04.3210

*85.04.3290  
 

אישור ת"ר   61558אישור ת"ר 
60065 

שמע וחוזי מטענים/ספקי כוח למכשור  85.04.4050*
ומכשור אלקטרוני דומה מוזנים ממתח נקוב 

 וולט ; 9העולה על 

 60065אישור ת"ר 
 

מטענים/ספקי כוח למכשור 
 חשמלי/אלקטרוני אחר.

 900אישור ת"ר 

אישור ת"ר   60065אישור ת"ר   85.04.4060*
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60950 
 62040אישור ת"ר   85.04.4070

המתחברים למקור  למעט ממירים סולריים   85.04.4090*
 וולט. 9זינה שהמתח הנקוב שלו עולה על 

  900אישור ת"ר  60065אישור ת"ר 
  60950אישור ת"ר 

אישור ת"ר   60065אישור ת"ר   85.04.5030*
61558 

מכנית -למעט סוללות בעלות פיקה תרמו 85.06.1000
וולט שזמן פעולתן אינו עולה על  25למתח של 

שניות או שמשקל כל יחידה אינו עולה על  120
 גרם 9.5

 990אישור ת"ר 

 990אישור ת"ר   85.06.3000
מכנית -למעט סוללות בעלות פיקה תרמו 85.06.4090

ו עולה על וולט שזמן פעולתן אינ 25למתח של 
 שניות. 120

 990אישור ת"ר 

 990אישור ת"ר  למעט סוללות כפתור 85.06.5010
מכנית -למעט סוללות בעלות פיקה תרמו 85.06.5090

וולט שזמן פעולתן אינו עולה על  25למתח של 
 שניות. 120

 990אישור ת"ר 

 990אישור ת"ר   85.06.6010
מכנית -ולמעט סוללות בעלות פיקה תרמ 85.06.6090

וולט שזמן פעולתן אינו עולה על  25למתח של 
 שניות. 120

 990אישור ת"ר 

 990אישור ת"ר   85.06.8010
מכנית -למעט סוללות בעלות פיקה תרמו 85.06.8090*

וולט שזמן פעולתן אינו עולה על  25למתח של 
 שניות. 120

אישור ת"ר   990אישור ת"ר 
60950 

 כלי רכבמהסוג המשמש ל 85.07.1000
 

 .לרבות ביבוא אישי

 60095אישור ת"ר ( 1
סחר במוצרי ל( בידי היבואן רישיון 2

כאמור בצו מוצרי תעבורה, למעט תעבורה 
 ביבוא אישי

המיועדים לשימוש ביתי ודומה ומוזנים  85.08.1000
פאזית והמוזנים מסוללות -מרשת חשמל חד

נטענות או ממצברים ומיובאים יחד עם מטען 
 טעינהאו תחת 

 900אישור ת"ר 

שלא מסוגלים לפעול בלא מקור כוח חיצוני  85.09*
)המוזנים מרשת חשמל( ושמסוגלים לפעול 
בלא מקור כוח חיצוני אך מיובאים יחד או 
הכוללים בתוכם מטען או שנאי או שניהם 

 ולמעט חלקים.

  900אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  למעט חלקים. 85.10*
 להתנעה או להצתה חשמלי ציוד 85.11

 שריפה למנועי המשמש מהסוג
 בהצתת או ניצוץ בהצתת פנימית

 המשמש מהסוג ,וחלקיהן דחיסה
, למעט המיועד לציוד מכני הנדסי רכב לכלי

 ומלגזות למעט ביבוא אישי

 במוצרי סחר רישיון היבואן בידי
 מוצרי בצו כאמור תעבורה

 אישי יבוא למעט ,תעבורה

או מזעיקי פריצה איתות ציוד תאורה או  85.12
ולציוד וחלקיהם מהסוג המשמש לכלי רכב 

ולמעט  מכני הנדסי ולמלגזות הרמה
 או גלאי מצלמות; גלאי רדאר , לאופניים

המיועדים לכיסא גלגלים ממונע, פנסי 
זרקורים לכבאיות, פנסים המיועדים לשטח 

ופנסים לתאורת פנים הרכב ולרבות טרקטור 
 ח. משא, טרקטורון ורכב שט

 LEDלמעט פנסי 
 
 

 
בידי היבואן רישיון לסחר במוצרי 

 תחבורהתעבורה 

http://62.219.95.10/TaarifHistory/SeifimList.aspx?valuedate=20170730&helek=16&perek=85&prat=04
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ציוד תאורה והתראה, פנסים מהבהבים, 
פנסים המשמשים בכלי רכב, פנסי איתות 

להתראה ברכב הסעת תלמידים, למעט 
אופניים ולמעט גלאי רדאר וגלאי מצלמות. 

צופרים, מערכות מיגון, מזעיקי פרצה, 
י רכב, רכב דו ותלת גלגלי למניעת גנבות כל

לרבות צמ"ה ומלגזות הרמה, טרקטורון 
משא, טרקטורון ורכב שטח ביבוא 

מהסוג המשמש לטרקטורים וציוד מסחרי
 חקלאי.

 
 

 מיכון וטכנולוגיהמעבדה לרכב

ציוד תאורה והתראה, פנסים מהבהבים, 
פנסים המשמשים בכלי רכב, פנסי איתות 

עט להתראה ברכב הסעת תלמידים, למ
אופניים ולמעט גלאי רדאר וגלאי מצלמות. 

צופרים, מערכות מיגון, מזעיקי פרצה, 
למניעת גנבות כלי רכב, רכב דו ותלת גלגלי 

לרבות צמ"ה ומלגזות הרמה, טרקטורון 
 אישימשא, טרקטורון ורכב שטח ביבוא 

 אגף הרכב –משרד התחבורה 

 אור בעל לייזר סמן עם פנס 85.13
 נראה

אישור מכון התקנים המעיד  בידי היבואן
שהמוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות נוהל 

( שקבע מנהל laser pointerייבוא מסמן לייזר )
מינהל תעשיות והמופיע באתר האינטרנט של 

 .והתעשייה משרד הכלכלה
 900אישור ת"ר  20אישור ת"ר  המיובאים עם מטען או ספק כוח. 85.13.1000*

    
 900אישור ת"ר  ם המחוזקים ביד.מלחמי 85.15.1100
ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח ציוד  85.15.3000

 לריתוך.
 60974אישור ת"ר 

אישור ת"ר   900אישור ת"ר   85.15.8032*
1121 

  900אישור ת"ר   85.15.8039
  900אישור ת"ר  פאזית. -המוזנים מרשת חשמל חד  85.15.8090
 60974אישור ת"ר   85.15.9010

 900אישור ת"ר  69אישור ת"ר   85.16.1090*
 900אישור ת"ר   85.16.2190
 900אישור ת"ר  מכשירים חשמליים לחימום. 85.16.2990
 900אישור ת"ר   85.16.3000
 900אישור ת"ר   85.16.4000
 900אישור ת"ר   85.16.5000

 
כון התקנים על התאמת בידי היבואן אישור מ תנורי אפייה לשימוש ביתי 85.16.6000

המכשיר לתקנות מקורות אנרגיה )צריכה 
אנרגטית מרבית למכשיר חשמל ביתי(, 

 2009-התש"ע
 900אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  אחרים
 900אישור ת"ר   85.16.7000
 900אישור ת"ר  משטחי חימום גמישים. 85.16.8030
  383אישור ת"ר   85.16.8090

 900אישור ת"ר  לים אבזרים חשמליים.הכול 85.16.9095*
 900אישור ת"ר   85.16.9096
ציוד לרשת תקשורת ציוד אופטי ולמעט  85.17

מקומית קווית שאינו מיועד להתחבר לרשת 
  85.17.7000ולמעט פרט מכס  בזק ציבורית

 יחול ביבוא אישי ומסחרי. 
 לרבות ביבוא אישי

 

 תקשורת; 

אישור ת"ר  60065אישור ת"ר וולט או  9 מוזנות ממתח נקוב העולה על
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וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 
 אך מיובאות עם ספק כוח .

60950 

מתאם תקשורת לרשת )ציוד המעביר מידע  85.17.6000
 על קווי רשת החשמל(

, למעט ציוד שבו יחול בייבוא אישי ומסחרי
 blue toothפועלת טכנולוגיית 

 תקשורת

 חלקים לציוד תקשורת אלחוטי 85.17.7000
 הנושאים רכיבים אלקטרוניים

 
 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת

 ,מיקרופונים אלחוטיים 85.18.1090
 blue toothלמעט טובין המכילים רכיב 

 תקשורת

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.18.2000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 פק כוח .אך מיובאות עם ס

 אישור ת"ר  60065אישור ת"ר 
60950 

, למעט טובין המכילים אוזניות אלחוטיות 85.18.3019
 blue toothרכיב 

 תקשורת

רמקול -מערכות משולבות מיקרופון 85.18.3020
 blue, למעט טובין המכילים רכיב אלחוטיות

tooth 

 תקשורת

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.18.4000        
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 

 תקשורת .blue toothלמעט טובין המכילים רכיב  85.18.5040
, למעט המכילה רכיב מערכת כריזה אלחוטית 85.18.5090

blue tooth; 
 תקשורת 
 תקשורת

אישור ת"ר 
60065  

 00656אישור ת"ר  אחרות.
אישור ת"ר  60065אישור ת"ר  ;blue toothלא רכיב למערכות כריזה 

60065 
ולמעט  רכבכלי מכשירים, למעט המיועדים ל 85.19*

 :85.19.5000אלה שבפרט 
 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על 
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

, למעט ציוד שבו אך מיובאות עם ספק כוח
 . blue toothפועלת טכנולוגיית 

  60065אישור ת"ר 
 

 ;רכבכלי מכשירים, למעט המיועדים ל 85.19.5000
וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על 

וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 
 אך מיובאות עם ספק כוח .

 תקשורת 
 

אישור ת"ר 
60065 

 תקשורת אחרים
וולט או  9נקוב העולה על מוזנות ממתח  85.21.1000

וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 
 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.21.9000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 

ה ומסרטות וידאו למעט מצלמות טלוויזי 85.25
שאינן בעלות יכולת שידור אלחוטי ושאינן 

 כוללות אבזר לשידור אלחוטי 
 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.25.5000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 

וולט או  9נקוב העולה על מוזנות ממתח  85.25.8000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

אישור ת"ר  60065אישור ת"ר 
60950 

המסווגים  למעט מכשירי עזר לניווט ברדיו 85.26
  85.26.9100בפרט מכס 

 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת
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וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על 

וולט,  9מתח נקוב שאינו עולה על מוזנות מ
 אך מיובאות עם ספק כוח .

אישור ת"ר   60065ר "אישור ת
60950 

בידי היבואן אישור מכון התקנים המעיד  סמן לייזר המותקן על שלט מקרן 
שהמוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות נוהל 

( שקבע מנהל laser pointerייבוא מסמן לייזר )
באתר האינטרנט של מינהל תעשיות והמופיע 

 .והתעשייה משרד הכלכלה
 בתחומי Broadcastלמעט מכשירי קליטה  85.27

 תדר המוגדרים לשידורים לציבור במדינת
.  FM –תחום תדרי ה לרבותבמיוחדישראל, 

 המוצר
 מה"ץ, למעט ציוד שבו 108עד  87.5 –הוא מ

 Blue Toothפועלת טכנולוגיית .
בות ביבוא לרלמעטיחול ביבוא אישי ומסחרי

בתחומי  Broadcastמכשירי קליטה  אישי
תדר המוגדרים לשידורים לציבור במדינת 

המותר  FM-ישראל, במיוחד תחום תדרי ה
מה"ץ יחול ביבוא אישי  108-עד 87.5-הוא מ

 ומסחרי.

 תקשורת

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.27.1000*
, וולט 9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 
 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.27.9000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

  60065אישור ת"ר 
 

הכוללים מקלט לגלי רדיו, למעט מכשירי  85.28
בתחומי תדר המוגדרים  Broadcastקליטה 

רים לציבור במדינת ישראל, במיוחד לשידו
-ועד 87.5MHz-הוא מ FM-בתחום תדרי ה

108MHz ולמעט ציוד המשמש לקליטת ,
 שידורים לציבור מלוויינים.

 תקשורת

אישור ת"ר   60065אישור ת"ר   85.28.4000
60950 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.28.5000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

, למעט ציוד שבו אך מיובאות עם ספק כוח
 . blue toothפועלת טכנולוגיית 

אישור ת"ר   60065אישור ת"ר 
60950 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.28.6000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

אישור ת"ר  60065אישור ת"ר 
60950 

וולט או  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  85.28.7000
וולט,  9מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 

 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 
בידי היבואן אישור מכון התקנים על 
התאמת מכשיר טלוויזיה לתקנות מקורות 

 אנרגיה )הספק חשמלי מרבי לטלוויזיה(
 תקשורת ס"מ 244ה עולה על משושה פרבולית שקוטר 85.29.1010
 תקשורת למעט חלקים שאינם רכיבים אלקטרוניים. 85.29.9030
פנסים לרמזורים, גלאים  בקרים לרמזורים, 85.30

פנסים מהבהבים באתרי עבודה  ,לרמזורים
שילוט מתחלף בדרכים, תמרורים מוארים,

סימני  לבקרת תנועה ומערכות בקרת תנועה,
אקטיביים(  תולאור )עיני ח פולטיכביש 

מזכוכית או מפלסטיק, פרפרים אנכיים פולטי 
אור )אקטיביים(מחמרן )אלומיניום(,לחצנים 

להולכי רגל עיוורים לשימוש 
ברמזורים,זמזמים להתרעת הולכי רגל חוצים 

  ברמזורים;

 תנועה ובטיחות משרדית להתקנין הועדה הבי
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 תקשורת מערכות אתרעה אלחוטיות. 85.31
 1220אישור ת"ר  .ופרטיהן)גלאים( עשן ,מערכות גילוי אש 85.31.1000

מערכות גילוי דליפות גזים המוזנות מרשת 
פאזית או מוזנות דרך ספק כוח -חשמל חד

 ומיובאות עם הספק.

 60065אישור ת"ר 

אישור ת"ר  20אישור ת"ר   LED/LCDשלטי חירום או מסכי  85.31.2000*
60065 

אישור ת"ר  900אישור ת"ר  פאזית. -שת חשמל חד המוזנים מר 85.31.8040*
61558 

  60065אישור ת"ר 
 900אישור ת"ר  60065אישור ת"ר  פאזית. -מוזנים מרשת חשמל חד  85.31.8090*

 ציוד לצורך גילוי קרינה אלקטרומגנטית 
 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת

 1220 אישור ת"ר גלאים למערכות גילוי אש ועשן.  85.31.9010
אישור ת"ר  832אישור ת"ר   85.36.2010

61009 
אישור ת"ר  832אישור ת"ר   85.36.2020*

61009 
אישור ת"ר   60898אישור ת"ר   85.36.2030*

61009 
 832אישור ת"ר   60898אישור ת"ר  למעט המיועדים לרכב. 85.36.2090*

 61009אישור ת"ר 
 60898אישור ת"ר  ים.מפסקים אוטומטיים זעיר 85.36.3010

 832אישור ת"ר   60898אישור ת"ר   85.36.3020*
  61009אישור ת"ר 

אישור ת"ר   33אישור ת"ר   85.36.3030*
60898 

   61009אישור ת"ר 
 832אישור ת"ר  

 
 832אישור ת"ר  60898אישור ת"ר  למעט המיועדים לרכב. 85.36.3090*

 61009אישור ת"ר 

אישור ת"ר  60065אישור ת"ר  מזנים מרשת חשמל וממתגי מידע RFממתגי  85.36.4000*
60950 

אישור ת"ר 
60950 

אישור ת"ר   60065אישור ת"ר  מזנים מרשת חשמל וממתגי מידע RFממתגי  85.36.5000*
60950 

 60898אישור ת"ר 
למעט ון המיועדים לשימוש עם זרם חילופי 85.36.5030*

 עדים לרכב.המיו
  145אישור ת"ר  33אישור ת"ר 

  
למעט ון המיועדים לשימוש עם זרם חילופי 85.36.5090*

 המיועדים לרכב.
  33אישור ת"ר 

 
אישור ת"ר   60238אישור ת"ר  למעט המיועדים לרכב. 85.36.6100*

60400 
 עדהמיועדים לשימוש בזרם חילופין  85.36.6910*

A16 
 ישור ת"רא 32אישור ת"ר 

60320 
 32אישור ת"ר   85.36.6920

אישור ת"ר  32אישור ת"ר   85.36.9040*
60998 

 145אישור ת"ר 
 60155 אישור ת"ר מדליקי להט לשפורפרות פלואורניות 85.36.9059

אישור ת"ר    85.36.9060*
61009  

 832אישור ת"ר  60898אישור ת"ר 
אישור ת"ר    60065אישור ת"ר  ידע מזנים מרשת חשמלוממתגי מ RFממתגי  85.36.9070*

60950 
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 אישור ת"ר 32אישור ת"ר   85.36.9080*
60320 

אישור ת"ר    60065אישור ת"ר  וממתגי מידע מזנים מרשת חשמל RFממתגי  85.36.9090*
60950 

וולט  1000לוחות מיתוג ובקרה למתח עד  85.37.1000
קנה בכלי כולל, למעט אלה המיועדים להת

 רכב, בכלי שיט ובכלי טיס ;

 1419אישור ת"ר 

 145אישור ת"ר  .תיבות חיבורים למתקני חשמל
 1500ועד  1000לוחות מיתוג ובקרה למתח מ  85.37.2000

 וולט כולל.
 1419אישור ת"ר 

 תיבות חיבורים למתקני חשמל 85.38.1000
. 

 145אישור ת"ר 

רים המתוכננים למעט המיוחדים למכשי 85.38.9050*
או  ACוולט  42למתח עבודה שאינו עולה על 

 . DCוולט  60

אישור ת"ר   32אישור ת"ר 
60400  

אישור ת"ר  33אישור ת"ר 
60921 

אישור ת"ר  60998אישור ת"ר 
60923 

 832אישור ת"ר   145אישור ת"ר 
אישור ת"ר  

61009 
אישור ת"ר  60269אישור ת"ר 

60238 
ישור ת"ר א 

60898 
  

  61347אישור ת"ר 
למעט המיוחדים למכשירים המתוכננים  85.38.9060*

או  ACוולט  42למתח עבודה שאינו עולה על 
 . DCוולט  60

אישור ת"ר   32אישור ת"ר 
60400  

אישור ת"ר  33אישור ת"ר 
60921 

אישור ת"ר  60998אישור ת"ר 
60923 

 832שור ת"ר אי  145אישור ת"ר 
אישור ת"ר  

61009 
אישור ת"ר  61347אישור ת"ר 

60238 
אישור ת"ר  

60898 
  
 

 נורות מהסוג המשמש לפנסים ראשיים לרכב 85.39
. 
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על התאמת ( 1
של חלק ג' בתוספת השנייה  16הנורות לסעיף 

 ;לתקנות התעבורה
( בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תעבורה, 2

 מעבדה מוסמכת לרכבלמעט יבוא אישי
 

 תנועה ובטיחות משרדית להתקני-ןהועדה הבי נורות לרמזורים

ואט, למעט  6060-250נורות שהספקן עולה על  85.39.2000
 המיועדות לכלי רכב;נורות פחם ונורות 

 
 

 60432אישור ת"ר 

מכון התקנים על התאמת  בידי יבואן אישור

הנורות לתקנות מקורות אנרגיה )יעילות 

 אנרגטית של נורות(

 60432אישור ת"ר  נורות אחרות, למעט המיועדות לכלי רכב.
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 520אישור ת"ר   85.39.3100
 

 60968אישור ת"י 
 

בידי היבואן אישור מכון התקנים על 
התאמת הנורות לתקנות מקורות אנרגיה 

 אנרגטית של נורות(. )יעילות
אישור ת"ר  520אישור ת"ר   85.39.3210*

60192 
הלידי מתכת  למעט נורות מסוג 85.39.3290

(METAL HALIDE) 
 

אישור ת"ר   520אישור ת"ר 
60188 

, LEDחשמליים המכילים נורות  תאורה גופי 85.41.4000
למעט אלה שמוזנים ממתח נקוב אשר אינו 

 אים ללא ספק כוחוולט ומיוב 9עולה על 

 20אישור ת"ר 

 של שלט על המותקן לייזר סמן 85.43
 מקרן

בידי היבואן אישור מכון התקנים המעיד 
שהמוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות נוהל 

( שקבע מנהל laser pointerייבוא מסמן לייזר )
מינהל תעשיות והמופיע באתר האינטרנט של 

 .והתעשייה משרד הכלכלה
 אמ"ר ליישומים רפואיים; 85.43.1000

 הממונה על הקרינה .ליישומים לא רפואיים
ערבלי צליל או ערבלי מגבר המוזנים מרשת  85.43.7010

 פאזית -חשמל חד 
 60065אישור ת"ר 

מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות  85.43.7030
 עצמאיות מהסוג המשמש ברכב מנועי

 
 לרבות ביבוא אישי

 לרכב מעבדה מוסמכת

 תקשורת לרבות ביבוא אישייחול ביבוא אישי ומסחרי. 85.43.7040
 ;למעט מכשירים ביתיים הפועלים קווית 85.43.7051

 יחול ביבוא אישי ומסחרי.
 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת

 –המכילים פונקציות תקשורת אלחוטית  85.43.7054
Wireless 802.11 ,כגון  , WI-FI  או מגבר

 MHz 5בתדרים שמעל ביתי העובד 
לטלוויזיה בכבלים או ממיר דיגיטאלי 

 לטלוויזיה בכבלים 
 לרבות ביבוא אישי 

 תקשורת

 –מכילים פונקציות תקשורת אלחוטית  85.43.7056
Wireless 802.11 ,כגון , WI-FI  

 לרבות ביבוא אישי
 

 תקשורת

 תקשורת לרבות ביבוא אישי 85.43.7057
ה מרחוק הפועלים באמצעות מכשירים לבקר 85.43.7090

תקשורת אלחוטית למעט אלה הפועלים בגלי 
 אדום-אינפרא

 לרבות ביבוא אישי

 תקשורת

 900אישור ת"ר   60065אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד
  61196אישור ת"ר  אום. 75כבלים לתדר רדיו בעלי עכבה של  85.44.2000

  473אישור ת"ר   85.44.4220*
אישור ת"ר  

60227 
אישור ת"ר 

60245 
 אישור ת"ר 473אישור ת"ר   85.44.4240*

61242 
  32אישור ת"ר 
אישור ת"ר  60227אישור ת"ר 

60245 
 אישור ת"ר 473אישור ת"ר   85.44.4990*

61242  
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אישור ת"ר  32אישור ת"ר 
1516 

אישור ת"ר  60227אישור ת"ר 
60245 

 1516אישור ת"ר  כוח. כבלי 85.44.6000
אישור ת"ר  60238אישור ת"ר  בתי נורה 85.47.1000*

60400 
אישור ת"ר   60238אישור ת"ר  בתי נורה 85.47.2000*

60400 
 פגושים, בולמים גלגלים, סרנים, אונקלים, 86.07

 וחלקיהם, המשמשים לציוד הנע על מסילת
 ברזל

 אגף הרכבות – תחבורהמשרד ה

87.02.1090 
87.02.2090 
87.02.3090 
87.02.4090 
87.02.9090 

 

 כהגדרתו בתקנות התעבורה, M2מסוג רכב 
 ק"ג 4,000שמשקלו הכולל אינו עולה על 

)ביבוא ושיוצר כולו בפס הייצור של יצרנו 
טיפוס או -למעט דגמים לבדיקת אב,  מסחרי(

רכב או שניהם ביבוא כמותי בשנת פעילותו 
 תוכמשמעו  הראשונה של יבואן

 .צו הרכבחוק רישוי שירותים לרכב ב
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי יבואן אישור משרד התחבורה על עמידת 
 : הרכב בתנאים אלה

בצו א. יובא על ידי יבואן כמשמעותו 
ובהתאם  בחוק רישוי שירותים לרכבהרכב

להוראות נוהל המתעדכנות מזמן לזמן 
 והנמצאות לעיון במשרד התחבורה;

מות דרישות פקודת התעבורה ברכב מתקיי ב.
ותקנות  התעבורה וכן הוראות בדבר רישום 

 רכב;
 ג. הרכב הוא חדש;

 חודשים ממועד ייצורו; 12. טרם חלפו ד
,כהגדרתו בתקנות התעבורה,  M1רכב מסוג  87.03

)ביבוא שיוצר כולו בפס הייצור של יצרנו 
טיפוס או -למעט דגמים לבדיקת אב,  מסחרי(

יבוא כמותי בשנת פעילותו רכב או שניהם ב
 הראשונה של יבואן כמשמעותו

 בחוק רישוי שירותים לרכבבצו הרכב.
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי יבואן אישור משרד התחבורה על עמידת 
 : הרכב בתנאים אלה

בצו א. יובא על ידי יבואן כמשמעותו 
ובהתאם  בחוק רישוי שירותים לרכבהרכב

זמן להוראות נוהל המתעדכנות מזמן ל
 והנמצאות לעיון במשרד התחבורה;

ברכב מתקיימות דרישות פקודת התעבורה  ב.
ותקנות  התעבורה וכן הוראות בדבר רישום 

 רכב;
 ג. הרכב הוא חדש;

 חודשים ממועד ייצורו; 12טרם חלפו ד. 
לתקנות  1בתקנה טרקטורון, כהגדרתו 

טרקטורון( או רכב שטח  –התעבורה )להלן 
רכב שטח(,  –מורה )להלן כהגדרתו בתקנה הא

 ביבוא אישי.

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

 תנאים האלה:ה
 או רכב השטח א. לדגם הטרקטורון 

קיימת הוראה בדבר רישום רכב והוא עומד 
 ;בתקנות התעבורה

חדש או משומש או רכב השטח ב. הטרקטורון 
חודשים ממועד  24טרם חלפו  םומובעת ריש

   –ייצורו, ואם מועד ייצורו אינו ידוע 
מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה במדינת 

 ;חוץ
אחד ליבואן אחד או רכב שטח ג.טרקטורון 

 ;חודשים 24בפרק זמן של 
 

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

 .לפחות חודשים
בתקנות  םכהגדרתאו רכב שטח, טרקטורון 

 התעבורה, בייבוא מסחרי
בידי היבואן אישור מעבדה  לרכב על  עמידת 

תנאים או רכב השטח, בכל ההטרקטורון 
 האלה:

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

 ;התעבורה
משומש חדש או או רכב השטח ב. הטרקטורון 

חודשים ממועד  18ובעת רישומו טרם חלפו 
   –ייצורו, ואם מועד ייצורו אינו ידוע 

מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה במדינת 
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 חוץ.
 

 

 קלנועית 87.03.1010
 

 לרבות ביבוא אישי

בידי היבואן אישור ממעבדה לרכב על  עמידת 
הקלנועית בדרישות חובה המפורטות בנוהל 

נות התעבורה והמתעדכן שהוצא מכוחן של תק
 מזמן לזמן והנמצא לעיון במשרד התחבורה.

 
 

87.03.2190 
87.03.2290 
87.03.2390 
87.03.2490 
87.03.3190 
87.03.3290 
87.03.3390 
87.03.4090 
87.03.5090 
87.03.6090 
87.03.7090 
87.03.9010 

 

 1N-ו M1 M2 ,ביבוא אישי של רכב מסוג
נאים כהגדרתם בתקנות התעבורה, בת

 המפורטים בטור ג'

בידי יבואן אישור משרד התחבורה על עמידת 
 הרכב בתנאים אלה:

 -M1לגבי יבוא רכב נוסעים פרטי מסוג א. 
 הרשות המוסמכת הדגם כלול בהודעת.1

 בדבר יבוא אישי של רכב במשרד התחבורה
, רשימת תוצרים  M1מסוג  פרטי נוסעים

 לשנת הייצור המתאימה; ודגמים,
מתקיימות דרישות פקודת התעבורה  . ברכב2

ותקנות התעבורה, וכן הוראות בדבר אישור 
 רישום רכב;

ביום הגיעו לארץ . הרכב חדש או משומש, 3
מועד ייצורו או אם חודשים מ 24חלפו טרם 

חודשים  24חלפו מועד ייצורו לא ידוע, טרם 
לתנועה  המועד שבו נרשם הרכב   לראשונהמ

 ;במדינת חוץ בדרכים
אם הרכב נע בכבישים לפני יבואו יציג . 4

את רישיון הרשות המוסמכת  המייבא בפני 
הרכב או מסמך אחר המעיד על התקופה שבה 

 נע הרכב.
 12כלי רכב ליחיד בפרק זמן של  2. עד 5

חודשים ובלבד שיבואן הרכב היה בעל רישיון 
נהיגה מתאים לסוג הרכב המיובא ותקף 

למעט  -נהיגה לעניין רישיון במדינת ישראל;
 נכה שהרכב משמש להסעתו;

. הרכב יהיה בשימושו העצמי של היבואן 6
 ;חודשים 12בפרק זמן של 

על  , המיובא1Nאו M2 מסוג ב. לגבי יבוא רכב 
ידי נכה או מיובא להסעתו של נכה יש לעמוד, 
בנוסף לתנאים המפורטים לעיל, גם בתנאים 

 כדלקמן:  
של נכה  . יובא על ידי נכה או לשימושו1

 המקיים אחד מאלה:
 193א. הרופא המוסמך, כמשמעותו בתקנה  

לתקנות התעבורה, קבע לגביו, כי לצורך נהיגת 
 הרכב עליו להתקין בו אביזרים מיוחדים. 

ב. משרד הבריאות או משרד הביטחון אישר 
לצורך התקנת  M2שהנכה זקוק לרכב מסוג 

 אביזרים מיוחדים;
 

דרתו בתקנות התעבורה, ,כהג N1רכב מסוג  87.04
למעט שיוצר כולו בפס הייצור של יצרנו ,

טיפוס או רכב או שניהם -דגמים לבדיקת אב
ביבוא כמותי בשנת פעילותו הראשונה של 

בחוק רישוי  כמשמעותומסחרי יבואן 
 בצו הרכב. שירותים לרכב

בידי יבואן אישור משרד התחבורה על עמידת 
 : הרכב בתנאים אלה

בצו די יבואן כמשמעותו א. יובא על י
ובהתאם  בחוק רישוי שירותים לרכבהרכב

להוראות נוהל המתעדכנות מזמן לזמן 
 והנמצאות לעיון במשרד התחבורה;

ברכב מתקיימות דרישות פקודת התעבורה  ב.
ותקנות  התעבורה וכן הוראות בדבר רישום 

 רכב;
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 ג. הרכב הוא חדש;
 חודשים ממועד ייצורו; 12טרם חלפו ד. 

ניידות צילום, עריכה, שידור או הקלטה,של  87.05.9060
שידור טלוויזיה או רדיו המתאימים לתקני 

 E.B.Uשידור בינ"ל כמי של 

 תקשורת
 
 

ניידות צילום, עריכה, שידור או הקלטה,של  87.05.9090
שידור טלוויזיה או רדיו המתאימים לתקני 

 E.B.Uשידור בינ"ל כמי של 

 תקשורת

 ישי ומסחרי.ביבוא א 87.07
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכבתחבורה

למעט תיבות המיועדים לשימוש בכלי רכב,  87.08
הילוכים וחלקיהם, סרני הינע עם דיפרנציאל, 

מצננים )רדיאטורים( וחלקיהם, מצמדים 
,אביזרי צלונים וילונותלמעט וחלקיהם, 

כיסוי, קישוט ונוי, צלחות קישוט לאופני רכב, 
ונים ניידים בלא חיבור למערכת מחזיקי טלפ

החשמל של כלי הרכב, למעט מתקנים 
 87.08.2990לנשיאת אופניים וגגונים שבפרט 

 ;87.08.9990ולמעט טובין שבפרט 

 תחבורה (1
 תעבורה במוצרי סחר(בידי היבואן רישיון 2

 אישי יבוא למעט ,תעבורה בצו מוצרי כאמור

המיועדים לשימוש בציוד מכני הנדסי 
למעט תיבות הילוכים גזות הרמה, ומל

וחלקיהם, סרני הינע עם דיפרנציאל, מצננים 
)רדיאטורים( וחלקיהם, מצמדים וחלקיהם, 

,אביזרי כיסוי, קישוט צלונים וילונותלמעט 
ונוי, צלחות קישוט לאופני רכב, מחזיקי 

טלפונים ניידים בלא חיבור למערכת החשמל 
של כלי הרכב, למעט מתקנים לנשיאת 

ולמעט  87.08.2990פניים וגגונים שבפרט או
 ;87.08.9990טובין שבפרט 

גף  -אגף הרכב ושירותי תחזוקה -תחבורה
 צמ"ה

המיועדים לשימוש בטרקטורים ובציוד 
למעט תיבות הילוכים וחלקיהם,  ,חקלאי

סרני הינע עם דיפרנציאל, מצננים 
)רדיאטורים( וחלקיהם, מצמדים וחלקיהם, 

,אביזרי כיסוי, קישוט נותצלונים וילולמעט 
ונוי, צלחות קישוט לאופני רכב, מחזיקי 

טלפונים ניידים בלא חיבור למערכת החשמל 
של כלי הרכב,ולמעט טובין שבפרט 

87.08.9990; 

 מיכון וטכנולוגיה

 -בידי היבואן לוחיות הזיהוי לכלי רכב.
אישור מעבדה לרכב על עמידת הלוחיות  (1

 בתנאים אלה:
עומדות בדרישות תוספת  א. הלוחיות

 השלישית לתקנות התעבורה;
 .5327ב. הלוחיות תואמות דרישות התקן ת"י 

 בצו כאמור תעבורה במוצרי סחר רישיון( 2

 אישי יבוא למעט ,תעבורה מוצרי
שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקלנועית 

 כהגדרתה בתקנות התעבורה 
 
 

 -בידי היבואן
לגבי התאמת כב לרמוסמכת ( אישור מעבדה 1)

חלקי הקלנועית להגדרתה בתקנות התעבורה 
ולדרישות הטכניות בנוהל שהוצא מכוחן של 

תקנות התעבורה המתעדכן מזמן לזמן והנמצא 
 לעיון במשרד התחבורה

( רשיון סחר בחלקי חילוף לקלנועית מטעם 2
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משרד התחבורה או רשיון ייצור או הרכבה של 
 קלנועית מטעם משרד התחבורה.

 
שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקלנועית 

 (ביבוא אישי) כהגדרתה בתקנות התעבורה
לרכב לגבי לרכבמוסמכת אישור מעבדה 

התאמת חלקי הקלנועית להגדרתה בתקנות 
התעבורה ולדרישות הטכניות בנוהל שהוצא 
מכוחן של תקנות התעבורה המתעדכן מזמן 

 לזמן והנמצא לעיון במשרד התחבורה.
 לרכבמעבדה  ערכות עזר לנהגים מוגבלים  מ 87.08

 פגושים 87.08.1000
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

87.08.2000 
 
 
 
 

87.08.2100 

מערכות ודלתות לרכב מנוע, כנפיים, מכסה 
 עזר ללימוד נהיגה 

 
 
 

 חגורות בטיחות ואביזרים להן
 

 מעבדה לרכב
 
 
 
 

 אגף הרכב  –משרד התחבורה 
 

תופי בלימה, , די בלימה ) קליפרים(מצמי 87.08.3000
וכבלי בלימה  דיסקאות, רפידות בלימה

 במערכות הבלימה וחלקיהן
 משאבות בלם

 לרבות ביבוא אישי

 
 מעבדה לרכב

 מעבדה לרכב לרבות ביבוא אישי 87.08.5000

גלגלי כביש, חלקיהם ואביזריהם לרבות  87.08.7000
 אופנים )ג'אנטים(

 
 לרבות ביבוא אישי

 ה לרכבמעבד

)כולל בולמי  מערכות מתלה וחלקיהם 87.08.8000
 ולרבות כריות אויר במערכות שיכוך זעזועים(

 
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

 מכלי דלק 87.08.9000
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

מצננים למערכות קרור מנוע ) רדיאטורים(  87.08.9100
 רכב ל
 
 

 רי תעבורהבידי היבואן רישיון סחר במוצ

 עמעמי פליטה לרכב מנועי 87.08.9200
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

 גלגלי הגה לכלי רכב .940087.08
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

  לרבות ביבוא אישי 87.08.9500
 מעבדה לרכב

צלחת רתימה , ווי גרירה , פיני גרירה  87.08.9950
ון וחלקיהם לרבות טרקטור משא , טרקטור

( ובלמי Boosterתאי בילום ) ,ורכב שטח
, במערכות הבלימה ( המשולביםMaxiחרום )

 (,King Pinציריות הנעה ופיני יד הסרן )
 מכלול כדור הגה , מחזירי אור לכלי רכב

 
 

 לרבות ביבוא אישי

 
 מעבדה לרכב

 מעבדה  לרבות ביבוא אישי 87.08.9980
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 סבת רכב להנעה בגפ"מ וחלקיהןערכות ה                    87.08.9990
 

 .לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכבתחבורה.

 תחבורה לרבות ביבוא אישי 87.09

 לתקנות התעבורה, 1אופנוע כהגדרתו בתקנה  87.11
   ביבוא אישי

בידי יבואן אישור משרד התחבורה על עמידת 
 האופנוע בתנאים אלה:

 הודעת הרשות המוסמכתא. הדגם כלול ב
בדבר יבוא אישי של חבורה במשרד הת

אופנועים וקטנועים, רשימת תוצרים ודגמים, 
 ייצור המתאימה כמפורט בסעיף ג';השנת ל

ב. באופנוע מתקיימת דרישות פקודת התעבורה 
ותקנות התעבורה, וכן הוראות בדבר אישור 

 רישום הרכב;
 , ביום הגיעו לארץג. האופנוע חדש או משומש

ייצורו או אם  ממועדחודשים  24חלפו טרם 
חודשים  24חלפו מועד ייצורו לא ידוע, טרם 

לתנועה  המועד שבו נרשם הרכב   לראשונהמ
 ;במדינת חוץ בדרכים

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

 רישיון נהיגה לאופנוע תקף במדינת ישראל;
היבואן  ה. האופנוע יהיה בשימושו העצמי של

 .לפחות חודשים 12בפרק זמן של 
ביבוא ) , אופנוע כהגדרתו בתקנות התעבורה

 ,(מסחרי
טיפוס ו/או רכב -למעט דגמים לבדיקת אב

ביבוא כמותי בשנת פעילותו הראשונה של 
 בחוק רישוי שירותים לרכב יבואן כמשמעותו

 ;בצו הרכב

בידי יבואן אישור משרד התחבורה על עמידת 
 :נאים אלההאופנוע בת

בצו א. יובא על ידי יבואן כמשמעותו 
ובהתאם  בחוק רישוי שירותים לרכבהרכב

להוראות נוהל, המתעדכנות מזמן לזמן 
 והנמצאות לעיון במשרד התחבורה;

ב. באופנוע מתקיימת דרישות פקודת התעבורה 
ותקנות התעבורה וכן הוראות בדבר רישום 

 רכב;
 ג. האופנוע חדש;

ייצור הקלנדארית הנוכחית  האופנוע משנתד. 
מועד הייצור של או משנת ייצור הבאה אחריה.

או  האופנוע חל בשנה שבה הוגשה הבקשה
 ייצור הבאה אחריה. המשנת 

גלגינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה ביבוא 
 מסחרי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת 
 הגלגינוע בתנאים אלה: 

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

 25מהירות המרבית של הגלגינוע  .ב
 קמ"ש;

 ק"ג; 30משקלו העצמי אינו עולה על  .ג

הגלגינוע עומד בדרישות התקן  .ד
 . 6230הישראלי 

גלגינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה ביבוא 
 אישי

בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת 
 הגלגינוע בדרישות של משרד התחבורה. 

נוע כהגדרתו בתקנות התעבורה ביבוא רכי
 מסחרי 

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

 התעבורה ובדרישות משרד התחבורה. 
רכינוע כהגדרתו בתקנות התעבורה ביבוא 

 אישי 
בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת 

 ורההרכינוע בדרישות משרד התחב
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בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת  קורקינט חשמלי ביבוא מסחרי 
 הקורקינט החשמלי בתנאים אלה:

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

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

 ק"ג.  12משקלו העצמי אינו עולה על  .ג

 
בידי היבואן אישור מעבדה לרכב על עמידת  מלי ביבוא אישי קורקינט חש

 הקורקינט החשמלי בדרישות משרד התחבורה. 

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

 התחבורה
  

 
בואן אישור מעבדה לרכב על עמידת בידי הי ביבוא מסחרי  אופניים עם מנוע עזר

 בתנאים אלה: אופנייםה
א. ההספק המרבי של המנוע החשמלי אינו 

 ט;אוו 250עולה על 
ב. המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות 

 האופניים;
ג. הספק המנוע יורד עם העלייה במהירות 

מנוע מפסיק פעולתו כאשר ההאופניים ו
 קמ"ש; 25מהירות האופניים עולה על 

ד. האופניים תואמים את דרישות התקן 
והוראות לעניין יישום  15194EN האירופי

התקן בישראל שקבע מנהל אגף הרכב במשרד 
 התחבורה והעומדות לעיון הציבור באגף הרכב.

 1117אישור ת"ר 
אישור ת"ר   1117אישור ת"ר  למעט אופניים שנבנו עבור נכים. 87.12*`

14765 
87.13.1000  

 
 1279ור ת"ר איש

 מסגרות )שלדות(, חלקי אופנועים אלה: 87.14
)רפידות(, דודי הפלטה  נעלי בלמים מזלגות

מכלי דלק לרכב דו  )עממים(, כבלי מעצור;
ותלת גלגלי, חגורות בטיחות לרכב דו ותלת 

 גלגלי
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכבתחבורה
 

שלדה וכידון המיועדים לשימוש באופניים עם 
 וע עזר)ביבוא מסחרי(;מנ

 

רשיון סחר בחלקי חילוף  בידי היבואןא. 
 לאופניים עם מנוע עזר.

ב. אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים 
למאפייני האופניים המוגדרים בתקנות 
,  2010-התעבורה )תיקון והוראת שעה( התש"ע
ובהם אלה: ההספק המירבי של המנוע 

ע ווט; המנו 250החשמלי אינו עולה על 
החשמלי מופעל באמצעות דוושות 

האופניים;הספק המנוע יורד עם העלייה 
במהירות האופניים ומנוע מפסיק פעולתו 

 קמ"ש. 25כאשר מהירות האופניים עולה על 
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שלדה וכידון המיועדים לשימוש באופניים עם 
 מנוע עזר )ביבוא אישי(;

 

אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים 
המוגדרים בתקנות למאפייני האופניים 

,  2010-התעבורה )תיקון והוראת שעה( התש"ע
ובהם אלה: ההספק המירבי של המנוע 

ווט; המנוע  250החשמלי אינו עולה על 
החשמלי מופעל באמצעות דוושות 

האופניים;הספק המנוע יורד עם העלייה 
במהירות האופניים ומנוע מפסיק פעולתו 

 "ש.קמ 25כאשר מהירות האופניים עולה על 
שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקורקינט 

 חשמלי )ביבוא מסחרי(;
 

רשיון סחר בחלקי חילוף  בידי היבואןא. 
 לקורקינט.

ב. אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים 
למאפייני הקורקינט המוגדרים בצו 

התעבורה)פטור קורקינט חשמלי מהוראות 
, ובהם אלה: משקל 2004-הפקודה(,התשס"ד

ק"ג;הספק המנוע של  12נט עד הקורקי
ווט;מהירות מירבית של  100הקורקינט עד 
 קמ"ש. 12הקורקינט עד 

שלדה וכידון המיועדים לשימוש בקורקינט 
 חשמלי )ביבוא אישי(;

 

אישור מעבדה לרכב על התאמת החלקים 
למאפייני הקורקינט המוגדרים בצו 

התעבורה)פטור קורקינט חשמלי מהוראות 
, ובהם אלה: משקל 2004-"דהפקודה(,התשס

ק"ג;הספק המנוע של  12הקורקינט עד 
ווט;מהירות מירבית של  100הקורקינט עד 
 קמ"ש. 12הקורקינט עד 

 891אישור ת"ר   עגלות תינוק וחלקיהן; 87.15
 1273אישור ת"ר הליכונים לתינוקות. 

(, גרורים נתמכים TRAILERSגרורים ) 87.16
(SEMI-TRAILERSהנגררים ) כלי  על ידי

-רכב, למעט אלה שיובאו לצורך בדיקת אב
ולמעט יבוא  87.16.9000למעט פרט טיפוס 
 אישי;

שהגרור  תחבורהבידי היבואן אישור משרד ה
חדש ומתקיימות בו דרישות פקודת התעבורה 

ותקנות התעבורה וכן הוראות בדבר רישום 
  רכב והתנאים המוקדמים לרישום. 

ם ונתמכים השייכים מוצרי תעבורה לגרורי
למערכות בלימה , מערכות מתלה , בולמי 

זעזועים כריות אוויר לשיכוך , קפיצי אוויר 
ושיכוך , ווי גרירה, אופנים )ג'נטים( סרנים 
ומערכות היגוי , מוצרי תעבורה המיועדים 

ור נגררים במפעלי ייצור מאושרים לבניה לייצ
לרבות יבוא ו 87.16.9000למעט פרט מכס 

 .אישי
חלקים ומכללים לגרורים ולגרורים נתמכים 

 כלי רכב, יחול ביבוא אישי ומסחרי. על ידי

 בידי היבואן אישור משרדמעבדה לרכב 
ובתנאי שהגרור חדש ומתקיימות בו  תחבורהה

דרישות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה וכן 
הוראות בדבר רישום רכב והתנאים המוקדמים 

  לרישום. 

 –ים למערכת עזר לגרר חלקים ואביזר
 מובילית

-חלקים ואביזרים למערכת עזר לגרר 87.16.9000
 מובילית ביבוא מסחרי

 לרכבמוסמכתמעבדה 

-חלקים ואביזרים למערכת עזר לגרר
 מובילית ביבוא אישי

 תחבורה

 אמ"ר עדשות מגע, למעט חומר גלם לעדשות מגע. 90.01.3000
 SEMI)למעט עדשות חצי גמורות 90.01.4000

FINISHED) 

 798אישור ת"ר 

 SEMIלמעט עדשות חצי גמורות) 90.01.5000*

FINISHED) 

אישור ת"ר   798אישור ת"ר 
1898 

מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנדסי  90.01.9010
 ומלגזות הרמה למעט המיועדות לאופניים

 
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

 מעבדה לרכבדסי מראות לכלי רכב, לציוד מכני הנ 90.02
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 ומלגזות הרמה למעט המיועדות לאופניים
 

 לרבות ביבוא אישי
 1898אישור ת"ר   90.04.1000
 60065אישור ת"ר   90.08.5000
בידי היבואן אישור מכון התקנים המעיד  .מסמני לייזר 90.13.2000

שהמוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות נוהל 
שקבע מנהל  (laser pointerייבוא מסמן לייזר )

מינהל תעשיות והמופיע באתר האינטרנט של 
 .והתעשייה משרד הכלכלה

זכוכית מגדלת משולבת עם גוף תאורה מוזן  90.13.8020
 מרשת חשמל

  20 אישור ת"ר

 תקשורת  90.14.2000
 עם לבדיקת אופק מכשיר או לייזר טווח מד 90.15

 נראה אור
בידי היבואן אישור מכון התקנים המעיד 

המוצרים שבמשלוח עומדים בדרישות נוהל ש
( שקבע מנהל laser pointerייבוא מסמן לייזר )

מינהל תעשיות והמופיע באתר האינטרנט של 
 .והתעשייה משרד הכלכלה

 900אישור ת"ר   משקלות ומידות פאזית; -המוזנים מרשת חשמל חד  90.16.0010
  60065אישור ת"ר 

 משקלות ומידות אחרים.
 משקלות ומידות  90.16.0090

  מכשירים לאבחון רפואי: 90.18.1000
 900אישור ת"ר  אמ"ר מוזנים מרשת חשמל;

אישור ת"ר  60601אישור ת"ר 
1011 

 אמ"ר אחרים. מכשירים לאבחון רפואי
 מכשירי קרינה  90.18.1300

אישור ת"ר  60601אישור ת"ר   90.18.2000*
1011 

 1268ת"ר  אישור  90.18.3100
 1268אישור ת"ר  מחטים היפודרמיות. 90.18.3200
 אמ"ר  90.18.3900
אישור ת"ר  אמ"ר המוזנים מרשת חשמל; 90.18.4000

1011 
 60601אישור ת"ר 

 אמ"ר אחרים.
אישור ת"ר  אמ"ר המוזנים מרשת חשמל; 90.18.5000

1011 
 60601אישור ת"ר 

 אמ"ר אחרים.
 "ראמ  90.18.9020
 60601אישור ת"ר  אינקובאטור לפגים 90.18.9090

אישור ת"ר  אמ"ר  עם או בלי מוניטור; דפיברילטור
60601 

מכשיר אלקטרוני לשיכוך כאבים שמשקלו 
 ק"ג. 2אינו עולה על 

אישור ת"ר  אמ"ר
60601 

  אמ"ר אחרים 

שלא מסוגלים לפעול בלא מקור כוח חיצוני  90.19.1000*
שת חשמל( ושמסוגלים לפעול )המוזנים מר

בלא מקור כוח חיצוני אך מיובאים יחד או 
 הכוללים מטען או שנאי או שניהם.

אישור ת"ר  900אישור ת"ר 
60601 

אישור ת"ר 
1011 

 או וולט 9 על העולה נקוב ממתח מוזנים 90.19.2000
, וולט 9 על עולה שאינו נקוב ממתח מוזנים

 ;כוח ספק עם מיובאים אך

 אמ"ר 900ור ת"ר איש
אישור ת"ר  60601אישור ת"ר 

1011 
 אמ"ר אחרים

 אמ"ר פרקים מלאכותיים והתקנים אחרים. 90.21.1000
 אמ"ר  90.21.4000
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 אמ"ר  90.21.5000
 אמ"ר  90.21.9010
(, תומכונים IMPLANTSמשתלים ) 90.21.9090

(STENTS( עדשות תוך עיניות ,)INTRA 

OCCULAR LENSES ,).משתלי שיניים 

 אמ"ר

הפולטים קרינה מייננת ליישומים לא  90.22
 .רפואיים

 הממונה על הקרינה

 מכשירי קרינה, הפולטים קרינה מייננת ליישומים רפואיים 
 

 אמ"ר

 משקלות ומידות מאזניים ומשקלות לצורך הדגמה ותערוכות. 90.23
תרמומטרים רפואיים העשויים כספית  90.25.1120

דים למדידת הטמפרטורה של גוף המיוע
 האדם

 867אישור ת"ר 

מערכות לניטור והתראת לחץ בצמיגי כלי רכב  90.26.2020
 (TPMSוחלקיהן )

 
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

מכשירים לבדיקת כיוון פנסי החזית בכלי  90.27.8090
 רכב.

 89אישור מפמ"כ 

 1116אישור ת"ר   90.28.1000
משקלות  63ור ת"ר איש  90.28.2010

 ומידות
לרבות  טכוגרפים מהסוג המשמש לכלי רכב 90.29.1020

מחווני מהירות )מדי אוץ( מהסוג המשמש 
 .ברכב מנועי

 
 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכבתחבורה

 תקשורת מוני שיחות טלפון. 90.29.1099
 תחבורה למעט המיוחדים לאופניים. 90.29.2010
 תחבורה  90.29.9010

מכשירים וכלים למדידת או לגילוי של  90.30
או קרינות  Xקרינות אלפא, ביתא, גאמא, 

יינון אחרות )בתנאי שהמכשיר מכיל מקורות 
 רדיואקטיביים לכיול(.

 הממונה על הקרינה

 משקלות ומידות ראשי שקילה או מתמרים או שניהם 90.31.4900
מכשירים למדידת התכנסות האופנים  90.31.8000

 מיים בכלי רכב.הקד
 87אישור מפמ"כ 

 משקלות ומידות ראשי שקילה או מתמרים או שניהם 90.31.8020
 משקלות ומידות ראשי שקילה או מתמרים או שניהם 90.31.8090
 משקלות ומידות ראשי שקילה או מתמרים או שניהם 90.31.9000
מערכות ביתיות של חימום תרמוסטטים ל 90.32.1000

 או ע"י אנרגיה סולרית. מים ע"י חשמל
 808אישור ת"ר 

 יחידת בקרת שיוט לרכב .890090.32
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

אישור ת"ר  900אישור ת"ר  פאזית. -המוזנים מרשת חשמל חד  91.06.1000
60950 

פאזית וכוללים -המוזנים מרשת חשמל חד 91.06.9099
 תקע/בית תקע

 32אישור ת"ר 

פאזית וכוללים -ים מרשת חשמל חדהמוזנ *91.07
 תקע/בית תקע

 32אישור ת"ר 
 

 33אישור ת"ר 
 60065אישור ת"ר  פאזית.-המוזנים מרשת חשמל חד 92.07
 1366אישור ת"ר  מרסס חומר מדמיע להגנה אישית. 93.04

, ציוד ברכב מנועימושבים מהסוג המשמש  94.01*
 ;מכני הנדסי ולמלגזות הרמה

  תחבורה
 ן וטכנולוגיהמיכו
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מושבים, משענות ראש וחלקיהם מהסוג 
לטרקטור משא,  לרבות המשמש לכלי רכב

 טרקטורון ורכב שטח
 

 לרבות ביבוא אישי

 מעבדה לרכב

  14988אישור ת"ר  כסאות גבוהים לילדים;
 1273אישור ת"ר  הליכונים לתינוקות;

ברכב מהסוג המשמש התקני ריסון לילדים 
 מנועי;

 
 ביבוא אישי לרבות

בידי היבואן אישור של מעבדה לרכב על ( 1
התאמת התקני ריסון לאחד 

של חלק ג  4התקניםהמפורטים בסעיף 
 בתוספת השנייה של תקנות התעבורה

 תעבורה במוצרי סחר רישיון היבואן בידי( 2

 ,תעבורה מוצרי בצו כאמור
 מעבדה מוסמכת לרכב אישי יבוא למעט

 900אישור ת"ר  32אישור ת"ר  פאזית.המוזנים מרשת חשמל חד 
 60601ר "אישור ת ריהוט חשמלי לשימוש רפואי 94.02

  681 ראישור ת" לולים לתינוקות; 94.03*
אישור ת"ר   681 ראישור ת" לולים לתינוקות המיובאים יחד עם מזרנים

1548 
 681אישור ת"ר  עגלולים לתינוקות 

  
אישור ת"ר  682אישור ת"ר  חד עם מזרניםמיטות לתינוקות המיובאות י

1548 
 3חלק  682 ראישור ת" עריסות לתינוקות

אישור ת"ר  682אישור ת"ר  עריסות לתינוקות המיובאים יחד עם מזרנים 
1548 

 4007 אישור ת"ר מיטות קומותיים;

מיטות קומותיים המיובאות יחד עם מזרנים 
 או רפידות מזרנים 

אישור ת"ר  4007אישור ת"ר 
5418 

מיטות מבוגרים לשימוש ביתי, מיטות ילדים 
ונוער המיובאות יחד עם מזרנים או רפידות 

 מזרנים 

 5418אישוןר ת"ר 

 5115אישור ת"ר  יחידות החתלה;
המכיל רכיבים חשמליים או ריהוט 

 אלקטרוניים;
 900אישור ת"ר   20אישור ת"ר 

   1273אישור ת"ר הליכונים לתינוקות;
 900אישור ת"ר  32אישור ת"ר  מוזנים מרשת חשמל חד פאזית;

( או לבידים או MDFעשויים לוחות סיביים )
 לוחות 

מטר  1.5שבבי עץ )סיבית( שאורכם  מעל 
 מטר. 1ורוחבם מעל 

 207 -ו  205סעיפים  37.1אישור ת"ר 
 206סעיף  37.2אישור ת"ר 
 3.10סעיף  1481אישור ת"ר 
 209סעיף  887.1אישור ת"ר 
 210סעיף  887.2אישור ת"ר 
 220סעיף  887.3אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל; 94.04
ראש למיטות לתינוקות -מזרנים ומגני

ולפעוטות, לעגלות ולמיתקנים ביתיים 
 ;דומים

 1548אישור ת"ר 

 5418אישור ת"ר  מזרנים ורפידות למזרנים.
נם כוללים רכיב נושא זרם למעט אלה שאי 94.05*

למעט אלה שמוזנים ממתח נקוב י, חשמל
וולט ומיובאים ללא ספק כוח  9שלא עולה על 

פרטים אלה המסווגים בלמעט ו או מטען
 -ו 94.05.4021, 94.05.2031, 94.05.1011
94.05.5000  

אישור ת"ר  20אישור ת"ר 
61558 

  900אישור ת"ר 

 60601אישור ת"ר   94.05.1011
 60601אישור ת"ר   94.05.2031
 60601אישור ת"ר   94.05.4021
 נורות מהסוג המשמש לפנסים ראשיים לרכב 94.05.4041

 ביבוא מסחרי
( בידי היבואן אישור מעבדה 1)מעבדה לרכב 

של חלק ג'  16לרכב על התאמת הנורות לסעיף 



 

 80 

 
נורות מהסוג המשמש  לרבות ביבוא אישי

 לפנסים ראשיים לרכב ביבוא אישי

 בתוספת השנייה לתקנות התעבורה;
( בידי היבואן רישיון סחר במוצרי תעבורה, 2)

 למעט ייבוא אישי
 הרכבאגף  –משרד התחבורה  

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הבין נורות לרמזורים 
ואט, למעט  60נורות להט שהספקן עולה על  

 המיועדת לכלי רכב
 

 לרבות ביבוא אישי

 ;60432אישור ת"ר 
בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת 

הנורות לתקנות מקורות אנרגיה )יעילות 
 אנרגטית של נורות(

נורות להט אחרות, למעט המיועדות לכלי  
 רכב

 
 לרבות ביבוא אישי

 60432אישור ת"ר 

 נורות פלואורסנטיות  
 

 לרבות ביבוא אישי

 ,520אישור ת"ר 
 ;60968אישור ת"ר 

בידי היבואן אישור מכון התקנים על התאמת 
הנורות לתקנות מקורות אנרגיה )יעילות 

 אנרגטית של נורות(
 60192אישור ת"ר  נורות נתרן 

 
 60188אישור ת"ר  נורות אדי כספית בלחץ גבוה 

 .מנורות צורכות גז גפ"מ 94.05.5000
 
 
 

 968אישור ת"ר 

לפי צו בתים ארעיים  412ור מפמ"כ איש בתים ארעיים למגורים; 94.06
 למגורים 

 בתים מבניה קלה. 
 

 

על עמידת  ממכון התקניםאישור בידי היבואן 
לפי צו בתים   2262הבתים בדרישות ת"י 

  .מבניה קלה
 12586אישור ת"ר  מחזיק מוצץ לתינוק; 95.03

 891אישור ת"ר  562אישור ת"ר  תלת אופן; 
   צעצועים אחרים:

וללים מערכת לפיקוח מרחוק באמצעות הכ
 רדיו;

 562אישור ת"ר  תקשורת

 562אישור ת"ר  אחרים.
כוללים מערכת לפיקוח טובין וחלקיהם ה

ושאינם צעצועי  מרחוק באמצעות רדיו
 ילדים,ובכלל זה מוצרי תחביב למבוגרים)כמו

 ודגמים מוקטנים של מכוניות(. טיסנים

 תקשורת

 900אישור ת"ר  60065אישור ת"ר  המוזנים מרשת חשמל;
 562אישור ת"ר   95.04.2000
 60065אישור ת"ר   95.04.3000
וולט  9מוזנות ממתח נקוב העולה על  95.04.5000

וולט,  9או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה על 
 אך מיובאות עם ספק כוח .

 60065אישור ת"ר 

  562אישור ת"ר  60065אישור ת"ר   95.04.9000*
  900אישור ת"ר 

 900אישור ת"ר  60065אישור ת"ר  פאזית;-המוזנים מרשת חשמל חד 95.05
  20אישור ת"ר 

 562אישור ת"ר  742אישור ת"ר  ;AEROSOLהנתונים לריסוס בשיטת  
 562אישור ת"ר  אחרים. 

אישור ת"ר   900 אישור ת"ר ;פאזית-מוזנים מרשת חשמל חד *95.06.9000
60065 

 1605 אישור ת"ר ;מגלשות מים
בריכות שחיה ובריכות ילדים המצוידות 

שתיהן במים או משאבות במשאבות אויר או 
 ;פאזית-המוזנות מרשת חשמל חד

 900 אישור ת"ר

אישור ת"ר  562אישור ת"ר  פריטים למתקני משחקים.



 

 81 

1498 
אישור ת"ר   562 אישור ת"ר  ;פריטים למתקני משחקים 95.08*

1498 
 1604אישור ת"ר  לפארק שעשועים;–מיתקנים 

 562אישור ת"ר   5378אישור ת"ר  מיתקני משחקים מתנפחים
 ומיועדות לייצור לטין'מג העשויות קפסולות 96.02.0020

 תזונה תוספי
 שירות המזון  

 אגף הרוקחות אחרים
עטי סימון וטושים מהסוג המשמש גם  96.08

 לילדים
 562אישור ת"ר 

 התקנים מכון אישור היבואן בידי עט על המותקן לייזר סמן
 עומדים שבמשלוח שהמוצרים המעיד

 הכללי המנהל שבהוראות בדרישות
 יבוא בעניין והתעשייה משרד הכלכלה של

 מסמני

 של האינטרנט באתר המופיעות  ,לייזר
 והתעשייה משרד הכלכלה

ת למעט גיר ופחם לשימוש מקצועי, לרבו 96.09.1000
 עפרונות.

  562אישור ת"ר 

  562אישור ת"ר  .לשימוש מקצועי עופרתלמעט  96.09.2000
  562אישור ת"ר  .למעט גיר לשימוש מקצועי 96.09.9010
  562אישור ת"ר  .לשימוש מקצועי ועופרתלמעט גיר פחם  96.09.9090
 1546אישור ת"ר   96.13.1000
 1546אישור ת"ר   96.13.2000
 1546אישור ת"ר  מתודלקים מחומר דליק. 96.13.8090

 818אישור ת"ר  פעמיים לתינוקות;-חיתולים חד 96.19
 1313אישור ת"ר  טמפונים;

97.05.0090 
 

-עתיקה כהגדרתה בחוק העתיקות,התשל"ח
 חוק העתיקות(  -)להלן 197850

 לרבות ביבוא אישי
 
 

 רשות העתיקות
 

 
97.06.0090 

 תיקות עתיקה כהגדרתה בחוק הע
 לרבות ביבוא אישי

 רשות העתיקות

 -בידי היבואן אישור משרד התרבות והספורט כמצוין בתעריף המכס 831
הרשות לנהיגה ספורטיבית, על עמידה בתנאים 

הקבועים בתקנות הנהיגה הספורטיבית 
)הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי 

 2012.51-חילוף(, התשע"ב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 76ס"ח התשל"ח ,עמ'  50
 .1524ק"ת התשע"ב, עמ'  51
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 שלישיתתוספת 
 (8סעיף )
 
 
 

 משרד______________
 

 2017 -זהתשע"לפי צו יבוא חופשי,  אישור
 

 אישור על קיום תנאים / היתר / סימון
 
 
 
יבואן ה__________ מס' בואן ________________________יהשם  .1

_________________________________ 
 

: יבואן כתובת
_______________________________________________________________

_____________ 
 

: הטוביןוא לייב
_______________________________________________________________

____________ 
 

_______________________________________________________________
______________________ 

 
 / י פרטלפי 

__________________________________________________המכס:________
_______________ 

 
_______________________________________________________________

______________________ 
 
שם הספק וכתובתו:  

_______________________________________________________________
________ 
 
: __________________________________ משקל היחידה: סוג האריזה 

_______________________________ 
 
 תאריך ייצור ___________________________ 

 
 
 ם כלהלן:/  אישור זה כפוף למילוי אחר התנאי –. תנאים 2
 
__________________________________________________________ .א

__________________ 

 
__________________________________________________________ .ב

__________________ 
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__________________________________________________________ .ג
__________________ 

 
__________________________________________________________ .ד

__________________ 
 
 
 -. הערות 3

_______________________________________________________________
______________ 

 
_______________________________________________________________

______________________ 
 

_______________________________________________________________
______________________ 

 
_______________________________________________________________

______________________ 
 
 
והוא   _______ עד תאריך _________________מתאריך _____ -אישורהתוקף . 4

 בלבד. מתייחס לטובין כמפורט לעיל
 
 
 
 
 
 

תפקיד הגורם המאשר:     תאריך ___________________
________________________   

 
 _____________________________ חתימה וחותמת

 
 

 רביעיתוספת ת         
 ((1) 6)סעיף 

 
 :רשימת הסמים המסוכנים והפסיכוטרופיים .1
 

 שם החומר מכס טפר
29.33.3300 3-methylfentanyl 

29.34.9900  3-methylthiofentanyl    
29.34.9900 4-methylaminorex   

9.190029.3  Acetorphine 

29.33.3990 Acetyl-alpha-methylfentanyl   
29.39.1900 Acetyldihydrocodeine 

29.22.1900 Acetylmethadol 
.530029.33  Allobarbital 

29.33.3990 Allylprodine 

29.22.1900 Alphacetylmethadol 
29.33.3990 Alphameprodine 
29.22.1900 Alphamethadol 

29.33.3300 Alpha-methylfentanyl                    
                                                         

29.34.9900 Alpha-methylthiofentanyl 
29.33.9100 Alprazolam 
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29.22.3100 Amfepramone 
29.22.4900 Amineptine 

29.33.5300 Amobarbital 
29.21.4600 Amfetamine* 
29.33.3300 Anilerdine 
29.33.5300 Barbital 
29.03.3900 butanediol 

29.33.3900 Benzethidine 
29.21.4600 Benzphetamine 
29.39.1900 Benzylmorphine 
29.22.1900 Betacetylmethadol 
29.33.3900 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl 

  
29.33.3990 Beta-hydroxyfentanyl  
29.33.3990 Betameprodine 
29.22.1900 Betamethadol 
29.33.3990 Betaprodine 
29.33.3300 Bezitramide 
29.33.3300 Bromazepam 

29.34.9100 Brotizolam 
29.33.9990 Bufotemine 
29.39.1100 Buprenorphine 
29.33.5300 Butalbital 
29.33.9100 Camazepam 
12.11.9090 Cannabis 
13.01.9000 Cannabis resin 
13.02.1990 Cannabis, tinctures & extracts 
29.39.4300 Cathine                                 

29.39.9900 Cathinone* 
29.33.9100 Chlordiazepoxide 
29.33.7200 Clobazam 
29.33.9100 Clonazepan 
29.33.9990 Clonitazene 
29.33.9100 Clorazepate 
29.34.9100 Clotiazepam 
29.34.9100 Cloxazolam 
29.39.9100 Cocaine 
12.11.3000 Coca leaf 
29.39.1100 Codeine 
29.39.1900 Codoxime 
 
29.39.1100 
13.02.1100 

 
Concentrate of poppy straw 

29.33.5300 Cyclobarbital 
29.33.9100. Delorazepam 
29.391900 Desomorphine 

29.39.9900 DET 
29.21.4600 Dexamphetamine 
29.34.9100 Dextromoramide 
29.21.1400 Dextropropoxyphene 
29.24.2990 Diampromide 
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29.33.9100 Diazepam 
29.34.9900 Diethylthiambutene 
29.33.3300 Difenoxin 
29.39.1100 Dihydrocodeine 
29.39.1900 Dihydroetorphine 

29.39.1900 Dihydromorphine 
29.22.1900 Dimenoxadol 
29.22.1900 Dimepheptanol 
29.22.3900 Dimethilcathinone 

29.34.9900 Dimethylthiambutene 
29.34.9900 Dioxaphetyl butyrate 
29.33.3300 Diphenoxylate 
29.33.3300 Dipipanone 
29.22.2900 DMA 

29.32.9900 DMHP 
29.39.9900 DMT 

29.22.2900 DOET 

29.22.2900 DOM, see STP 
29.33.4900. Drotebanol 
29.39.9100 Ecgonine, its esters and 

derivatives which are 
convertible to ecggonin and 
cocaine 

29.33.9100 Estazolam 
29.05.2100 Ethchlorvynol 
29.24.2400 Ethinamate 
29.33.9100 Ethylloflazepate 
29.34.9900 Ethymethylthiambtene 
29.39.1100 Ethylmorphine 
29.21.4600 Etilamfetamine 
29.33.9990 Etonitazene 
29.39.1100 Etorphine 

29.33.3990 Etoxeridine 

29.33.3990 Etryptamine 

13.02.1990 Extracts and tinctures of 
cannabis 

13.02.1100 Extracts of Opium 

13.02.1100 Extracts of Plants of Papaver 
Species 

29.21.4600 Fencamfamin 

29.26.3000 Fenproporex 

29.33.3300 Fentanyl 

29.33.9100 Fludiazepam 

29.33.9100 Flunitrazepam 

29.33.9100 Flurazepam 

29.34.9900 Furethidine 

29.32.2990 GBL 

29.18.1990 GHB 

29.25.1200 Glutethimide 

29.33.9100 Halazeam 

29.34.9100 Haloxazolam 
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29.39.9990 Harmaline 

29.39.9990 Harmine 

29.39.1100 Heroin 

29.39.1100 Hydrocodone 

29.39.1900 Hydromorphinol 

29.39.1100 Hydromorphone 

29.33.3990 Hydroxypethidine 

29.22.3900 Isomethadone 

29.22.3900 Ketamine 

29.34.9100 Ketazolam 

29.33.3300 Ketobemidone 

29.21.4600 Lefetamine 

29.21.4600 Levamfetamine                               
                                                       

29.21.4900 Levomethamfetamine     

29.33.4900 Levomethorphan 

29.34.9900 Levomoramide 

29.33.4900 Levophenacylmorphan 

29.33.4100 Levorphanol 

29.33.5500 Loprazolam 

29.33.9100 Lorazepam 

29.33.9100 Lormetazepam 

29.39.6900 LSD, LSD-25 

29.39.6900 Lysergide (+) 

29.33.9100 Mazinodol 

29.32.9900 MDA 

29.32.9900 MDMA 

29.33.9100 Medazepam 

29.33.5500 Mecloquanlone 

29.21.4600 Mefenorex 

29.24.1100 Meprobamate 

29.33.5500 Meeloquanlone 

29.39.9900 Mescaline 

29.34.9100 Mesocarb 
29.39.9100 Metamfetamine Racemate         

                                                           

29.33.3990 Metazocine 

29.22.3100 Methadone 

29.26.3000 Methadone-intermediate 

29.39.9100 Methamphetamine* 

29.33.5500 Methaqualone 

29.39.9900 Methcathinone* 

29.39.1900 Methyldesorphine 

29.39.1900 Methyldihydromorphine 

29.32.9900 Methylone 

29.33.3300 Methylphenidate 

29.33.5300 Methylphenobarbital 

29.33.7200 Methylprylon 

29.39.1900 Metopon 

29.33.9100 Midazolam 

29.32.9900 MMDA 
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29.34.9900 Moramide-intermediate 

29.34.9900 Morpheridine 

29.39.1100 Morphine 

29.39.1900 Morphine methobromide and 
other pentavalent nitrogen 
derivatives 

29.39.1900 Morphine N-oxide 

29.33.3900 MPPP       

29.39.1900 Myrophine 

29.32.9900 N-EthylIMDA 

29.32.9900 N-HydroxyMDA 

29.39.1900 Nicocodine 

29.39.1900 Nicodicodine 

29.39.1100 Nicomorphine 

29.33.9100 Nimetazepam 

29.33.9100 Nitrazepam 

29.22.1900 Noracymethadol 

29.39.1900 Norcodeine 

29.33.9990 Nordazepam 

29.33.4900 Norlevorphanol 

29.22.3100 Normethadone 

29.39.1900 Normorphine 

29.33.3990 Norpipanone 

13.02.1100 Opium 

13.02.1100 Opium, extracts 

29.33.9100 Oxazepam 

29.33.9100 Oxazolam 

29.34.1100 Oxycodone 

29.39.1100 Oxymorphone 

13.02.1100 Papaver Species, Extracts of 
Plants 

29.33.3990 Para-fluorofentanyl 

29.32.9900 Parahexyl 

29.21.4900 PCE 

29.34.9100 Pemoline 

29.33.5300 Pentobarbital 

29.33.3900 PEPAP  
29.33.3300 Pethidine 

29.33.3300 Pethidine-intermediate A 

29.33.3900 Pethidine-intermediate B 

29.33.3990 Pethidine-intermediate C 

29.34.9900 Phenadoxone 

29.33.3990 Phenampromide 

29.33.3990 Phenazocine 

29.33.3300 Phencyclidine 

29.34.9100 Phendimetrazine 

29.34.9100 Phenmetrazine 

29.33.5300 Phenobarbital 

29.33.4900 Phenomorphan 

29.33.3300 Phenoperidine 

29.21.4600 Phentermine 
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29.39.1100 Pholcodine 

29.33.9990 PHP (PCPY) 

29.33.3990 Piminodine 

29.33.9100 Pinazepam 

29.33.3300 Pipradol 

29.33.3300 Piritramide 

29.22.2900 PMA 

29.22.2900 Pmma-para-
methoxymethilamphetamine 

29.39.1100 
13.02.1100 

Poppy Straw, concentrate 

29.33.9100 Prazepam 

29.33.9990 Proheptazine 

29.33.3990 Properidine 

29.33.3300 Propiram 

29.39.9900 Psilocine, psilotsin 

29.39.9900 Psilocybine 

29.33.9100 Pyrovalerone 

29.33.4900 Racemethorphan 

29.34.9990 Racemoramide 

29.33.4900 Racemorphan 

29.33.3990 Remifentanyl 

29.33.5300 Secbutabarbital 

29.33.5300 Secobarbital 

29.21.4900 SPA 

29.22.2900 STP, DOM 

29.34.9100 Sufentanyl 

29.34.9900 TCP 

29.33.9100 Temazepam 

29.32.9500 Tetrahydrocannabinols, all 
isomers 

29.33.9100 Tetrazepam 

29.39.1100 Thebacon 

29.39.1100 Thebaine 

29.34.9900 Thiofentanyl 

29.22.4400 Tilidine 

29.22.2900 TMA 

29.33.9100 Triazolam 

29.33.3300 Trimeperidine 

29.33.5300 Vinylbital 

29.33.5500 Zipeprol   

29.33.9990 Zolpidem 

 Ephedrine 

 Pseudoephedrine 

 Ergometrine 

 Ergotamine 

 Norephedrine 

 Lysergic acid 

 2-amino-indane 

 Cannabinoides Synthetics: 

 SR144528 
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                         CP 47,497 

                         WIN 55,212-2         

                          JWH-133 

                          CP 55,940    

                          HU 210       

                          HU 211      

                          HU 331 

                          Levonantradol 
(CP 50,556-1) 

                          JWH-073    

                         JWH-018 

 3',4'-Methylenedioxy-α-
pyrrolidinobutiophenone 

 p-methoxy-α N-
dimethylphenethylamine 

 Bromo-meta-
methoxymethcathinone 

 Bromo-ortho-
methoxymethcathinone 

 Bromo-para-
methoxymethcathinone 

 Buphedrone 

 Chloro-meta-
methoxymethcathinone 

 Chloro-ortho-
methoxymethcathinone 

 Chloro-para-
methoxymethcathinone 

 Dimethylmethcathinone 

 fluoroamphetamine 

 fluoro--methylphenethylamine 

 Fluoro-meta-
methoxymethcathinone 

 Fluoro-ortho-
methoxymethcathinone 

 Fluoro-para-
methoxymethcathinone 

 Iodo-meta-
methoxymethcathinone 

 Iodo-ortho-
methoxymethcathinone 

 Iodo-para-
methoxymethcathinone 

 Methoxymethcathinone 

 3,4-Methylenedioxy--

pyrrolidinopropiophenone 

 α-Pyrrolidinopropiophenone 

 3-chlorophenylpiperazine 

 3-
trifluoromethylphenylpiperazine 

 4–chloro–2,5–
dimethoxyphenethylamine 
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 4–ethyl–2,5–
dimethoxyphenethylamine    

 4-fluorophenylpiperazine 

 4–iodo–2,5–
dimethoxyphenethylamine 

 4–methyl–2,5–
dimethoxyphenethylamine 

 N-Benzylpiperazine 

 N-Ethylcathinone 
 p-Methylmethcathinone 
 Diethylcathinone 

 Chloro-methamphetamine 
 Chloro-methcathinone 
 Fluoro-methamphetamine 
 Fluoro-methcathinone 
 Bromo-amphetamine 
 Bromo-cathinone 
 Bromo-methamphetamine 
 Bromo-methcathinone 
 Butylone     

       Chloro-cathinone 

 Fluoro-cathinone 

 Iodo-amphetamine 

 Iodo-cathinone 

 Iodo-methamphetamine 

 Iodo-methcathinone 

 Methylenedioxypyrovalerone 
 
 
 
 
המכילים סם כלשהו  30.04-ו 30.03סווגים בפרטי המכס כל התכשירים הרפואיים המ .2

פי התוספת לפרטי המכס, למעט תרופות שמועטו  שארמן הסמים המפורטים ב
פקודת  -)להלן 52 1973-הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג

 .הסמים המסוכנים( 
 *לרבות הנגזרות הכימיות כמוגדר בפקודת הסמים המסוכנים.

 
 
          

 
 

 חמישיתתוספת 
 ( (3ג()) 2) סעיף 

 
 
 1,000$הוא עד  fob. טובין המיובאים כדוגמאות מסחריות או לשימוש עצמי, שערכם 1

 . מכל סוג או דגם שיובאו בכמות שלא תעלה על שתי יחידות  )אלף דולר ארה"ב( ובלבד
 
לר ולפים ד) חמשת א 5,000$עד הוא  fobטובין המיובאים כחלקי חילוף שערכם  .2
בואן נתן יולאחר שה על חמש יחידות מכל סוג, ובלבד שיובאו בכמות שלא תעלה (ה"ברא

 לפי הנוסח כלהלן: הצהרה
 
 
 

                                                 
 .526, עמ' 27דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  52
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-דהתשע"לצו יבוא חופשי,  חמישיתחלקי חילוף לפי התוספת היבוא הצהרת יבואן על 
2013 

 
 
 :_______________________ז"ת:_______________________י הח"מנא
 

 :__________________מספר יבואן:________________________מחברת
 

 :______________________________________________בעסקתפקידי 
 

 מצהיר בזאת כלהלן:
 
 יחידות בלבד______________ חל על _________________שטר מטען מס' .1
 
 .רההציוד מיועד לשימוש כחלקי חילוף בלבד ואינו מיועד למכי .2
 
 .השימוש בציוד הוא באחריותי .3
 

כתוצאה ממעשה או  ידוע לי כי כל נזק או הוצאה שייגרמו לי או למשתמש או לצד ג',
 או רשות המסים והתעשייההכלכלה בשימוש בציוד המיובא אינם באחריות משרד  מחדל

 גופים האמורים בעבור הציוד.הולא תהיה כל תביעת נזיקין כלפי בישראל 
 
 והתעשייה הכלכלהג שהוא נגד משרד ואת על כל תביעה או טענה מכל סבז אני מוותר .4

 קשור או הנובע מהשימוש בציוד מיובא.ה , בכלבישראל או נגד רשות המיסים
 
 הכלכלהו תהיה עילה למשרד ז הלהצהר 2או  1ידוע לי כי הפרה של סעיפים  .5

 לנקיטת הליכים נגדי. והתעשייה
 

 רי זה אמת.זו חתימתי ותוכן תצהי ,זה שמי
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 והתעשייה כלכלההשר 
  30.7.14 1743* מק"ח 
 31.3.15 1756* מק"ח 
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