
 

 לצו יבוא אישי דברי הסבר
 

. 24.4.18מיום  1564אישי נקבעו בהחלטת הממשלה היבוא הקווי מדיניות הממשלה בתחום 

המלצות הועדה לבחינת הסרת חסמי יבוא סחורות לישראל ההחלטה אימצה את פרק 

. בהחלטה נקבעו גם צעדים נקודתיים מול המנהל הכללי של משרד הכלכלהבראשותו של 

 . 1משרדי ממשלה

שעניינה "הפחתת יוקר המחיה והגברת  2754קיבלה הממשלה החלטה מספר  18.6.17ביום 

 . 2"ית ביבוא מוצרים באמצעות יבוא אישהתחרו

ההחלטה נועדה להוות המשך ליישום מדיניות הממשלה בתחום יבוא אישי דרך אסדרה 

וקביעת כללים רוחביים. ההחלטה מינתה ועדה בראשות סגנית  –רחבה של יבוא אישי 

 רלוונטיים לרבות משרד הכלכלההממשלה הי דרהממונה על התקציבים, וחברים מש

 -ם עיקרים בתחום יבוא אישי )להלן ומשרדים אחרים האחראים על רגולטורי והתעשייה

 הוועדה(.  

ל ההוראות יבוא אישי שיאגד את כל צובדוח הוועדה הייתה יצירת ההמלצה העיקרית 

 שמספרהקיבלה הממשלה החלטה  11.1.18ביום הנוגעות לתנאים ליבוא טובין ביבוא אישי. 

 החלטת ממשלה במסגרת. 3החלטת הממשלה( בה אימצה את המלצות הוועדה –)להלן  3243

פקודת ללהטיל על שר הכלכלה והתעשייה להשתמש בסמכותו בהתאם  הוחלט, בין היתר, 

צו יבוא  -ולהתקין צו בנושא יבוא אישי )להלן , 1979-היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט

 אישי(. 

 סעיפים מהותיים בצו יבוא אישי שמהווים שינויי ברגולציה ביחס למצב הרגולטורי היום:

  –)א( קובע מה הוא יבוא אישי  2סעיף  .1

לצורכי שאינם מיועדים יבוא אישי הוא יבוא של טובין שלא באמצעות עוסק, 

אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי 

 .המייבא או המשפחתי של יחיד

ויחולו עליו ההוראות מוצר שאינו עונה על הגדרה זו צו יבוא אישי אינו חל עליו, 

  .הקבועות בצו יבוא חופשי

 )ב( מגדיר מה היא כמות סבירה ביבוא אישי.  2סעיף  .2

                                                                    

1  . https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec1564.) 

2  . https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_des2754. ) 

3 https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3423_2018  ) 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec1564
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_des2754
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3423_2018


 

דולר  1000יחידות או  5כמות סבירה ביבוא אישי תעמוד על  , ככלל,הצו קובע כי

 יחידות(. כמות זו תחול על סוג מוצר מסוים במשלוח מסוים.  30 -)אך לא יותר מ

קובע כי המנהל רשאי לקבוע כי מוצרים לא ייחשבו  5)ד( 2על אף האמור סעיף  .3

 יבוא אישי אם יעמדו באחד מהתנאים הבאים:

  יחידות  5שכמות היבוא שלו עולה על   200$סוג מוצר שערכו מעל

 בשנה קלנדרית

 30אשר כמות היבוא ממנו עולה על  200$ -סוג מוצר שערכו מתחת ל 

 יחידות ברבעון

ת מסלול ייחודי ליבוא אישי למטרת שיפוץ בית או קובע אסדר 3)ד(  2סעיף  .4

בניית בית. הסעיף קובע כי אדם יוכל לייבא כמויות החורגות מהכמות 

הסבירה בהינתן שהייעוד הינו לבניית בית או לשיפוץ בית. לצורך כך יידרש 

היבואן להציג בפני פקיד המכס היתר בנייה או מסמך אחר המוכיח שהיבוא 

 או שיפוץ בית.  מיועד לבניית בית

בצו יבוא אישי קובע את מניין הימים הנדרש לצורך מתן אישור  5סעיף  .5

 למוצרים המנויים בתוספת השנייה.

, 24.4.18מיום  1564בהחלטת הממשלה  2סעיף של האמור בסעיף זה הינו יישום 

שאישור ליבוא אישי לפי התוספת השנייה או החלטה לסרב לתיתו, שקובע 

תוך שני ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים הדרושים לקבלת יינתנו למבקש ב

 אישור היבוא.

תאפשר חריגה מהיומיים בהוראת שעה תלתחום התקשורת ותחום התחבורה 

יום. לאחר סיום תוקף הוראת השעה יידרשו  14לשנתיים, בה יינתן האישור תוך 

מותנה בבדיקה מקצועית בעניין מספר הימים  ימים. הכל 5המשרדים לעמוד ב 

, ובהתאם לה יבוצעו התאמות בסעיף זה ככל 2019הנדרש שתושלם עד סוף 

 שצריך.

או אישור מהאגף למיכון וטכנולוגיה  הגנת הצומחמאישור בתחום החקלאות, 

אישור משירותים ימי עבודה;  10או החלטה לסרב לתיתו יינתנו למבקש בתוך 

ימי עבודה; האמור  14יינתנו למבקש בתוך  או החלטה לסרב לתיתום יווטרינרי

 בסעיף קטן זה, לא יחול לעניין יבוא מזון לבעלי חיים.

 

 

התוספת הראשונה בצו מכילה מוצרים בעלי מאפיינים שונים מהמוצרים הכלולים בתוספת 

השנייה וחלקם הגדול אינו מוצרי צריכה. טובין אלו ישמר בגינם התנאים הקיימים בצו 

 חזקת הכמות הסבירה. חול בעניינם תיבוא חופשי ולא 



 

וללת את כל מוצרי התוספת השנייה מכילה את המוצרים אליהם מתייחסת הרפורמה וכ

הצריכה אליהם כוונה הוועדה. השינויים שפורטו לעיל בדברי ההסבר יחולו על המוצרים 

 הכלולים בתוספת השנייה לרבות כלל הכמות הסבירה.

התוספת השלישית מכילה את רשימת התקנים אשר לא יחולו על יבוא אישי לפי המבחן 

 זוקה על ידי איש מקצוע.שנקבע בחוק התקנים, הקובע התקנה, הפעלה או תח

 להלן נבהיר את עיקר השינויים בתוספת השנייה לצו יבוא אישי:

 מוצרים שבאחריות משרד התקשורת: .1

צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת השינויים בצו יבוא אישי בתחום זה מבוססים תיקון 

 , בעניין יבוא אישי.  2018 – ח()תיקון(, התשע"2הפקודה()מס' 

התיקון בתחום זה כולל הגדלת רשימת המוצרים הפטורים ביבוא אישי מכל רגולציה, ככל 

יחידות לסוג מוצר במשלוח. בנוסף לשינוי בכמות האמורה  5שכמות היבוא לא תעלה על 

שתגדיל את הגמישות של הצרכן, התווספו מוצרי צריכה רבים לרשימת הפטורה מרגולציה 

 רים שנוספו לרשימה הפטורה: בשלב היבוא. להלן דוגמא למוצ

 ( קונסולת משחקGaming 

console;) 

 גבר שמעמ 

 בנת 

 מצלמה אלחוטית 

 מדפסת 

 אבלטט 

 כף יד-מחשב 

 ( שעון יד אלחוטיsmart watch) 

 מקלדת אלחוטית 

 מקלט טלוויזיה 

 עכבר אלחוטי 

 סטרימר 

 

 התחבורה:מוצרים שבאחריות משרד  .2

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף  השינויים בצו יבוא חופשי בתחום זה מבוססים על

ייצור מוצרי תעבורה, ) צו  רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב , ועל2016–הרכב, התשע"ו

 2018–ע"ח(, התשייבואם והסחר בהם

עד למועד התקנת צו יבוא אישי משרד התחבורה נהג לאשר את כל המוצרים שבתחום 

סמכותו ביבוא אישי. התיקון של הצו יישם את מדיניות משרד התחבורה לפי יפטור חלק 

מהמוצרים מרגולציה ביבוא אישי. על אף שרוב המוצרים השכיחים ביבוא כגון קסדות 



 

וא ישתפר כי יקבע על ידי משרד התחבורה שתי היב –וכיסאות בטיחות יישארו מפוקחים 

רמות בדיקה. מוצרים שמסומנים על פי התקן הבינלאומי יבדקו במעמד השחרור על ידי 

משרד התחבורה ללא צורך בהגשת בקשה, רוב המוצרים השכיחים ביבוא אישי קיימים 

 סמכת.בקטגוריה זו. לצד זאת מוצרים שאינם מסומנים ידרשו להגיש בקשה למעבדה מו

 להלן דוגמא למוצרים שיהיו פטורים לאחר כניסת צו יבוא אישי לתוקף:

 מדחס למזגן 

 גבים מ 

 מאוור למזגן 

 כיסוי הגה 

 שמן מנוע 

 פתורים להרמת חלונותכ 

 אוורמ נוזל קירור

 

 :ללא פעולה מצד המייבא להלן דוגמא למוצרים ששחרורם יהיה כרוך בבדיקת סימון בלבד

 כיסאות בטיחות לתינוק

 נורות לרכב

 מסנן אויר

 מסנן שמן

קסדות לאופניים

 

 משרד הבריאות:

פקודת הרוקחים ]נוסח  2ג55סעיף התיקון בצו יבוא אישי בתחום התמרוקים מבוסס על 

 1981-חדש[, תשמ"א

בתחום התמרוקים מותר ליבוא את כל המוצרים ללא צורך באישור. שמירת המצב הקיים 

בצו כבר היום, מבחינת זהות המוצרים המותרים ביבוא אישי. יחד עם זאת הכלל הכמותי 

מאפשר גמישות רבה יותר למייבא, ותתרום לגידול בביקוש למוצרים ביבוא אישי דבר 

  שיגביר את התחרות בשוק ריכוזי זה

הנוהל(  –)להלן  05-008העדכון בצו יבוא אישי בתחום המזון מבוסס על נוהל שירות המזון 

שקבע את הכללים לפי פוטרים מוצרים מרגולציה ביבוא אישי. הנוהל משוקף בצו יבוא 

 ובתוספת החמישית לו.  בצו 4אישי בסעיף 



 

בוא אישי. המצב והוא משוקף בתוספת הרביעית לצו י 5.9.17הנוהל נכנס לתוקף ביום 

 . 4בתחום המזון נשמר בצו זה 5.9.17הרגולטורי שהונהג החל מיום 

 נשמר המצב הקיים לפיו בעת השחרור יידרש היבואן להגיש הצהרה  –בתחום התרופות 

 משרד החקלאות:

בתחום משרד החקלאות לא בוצע שינוי ביחס למצב קיים. הצו משקף תמונת מצב שקבועה 

בהחלטת הממשלה נקבע כי יבוצעו הקלות בתחום מזון לבעלי חיים. בנושא בצו יבוא חופשי. 

 זו הושגה הסכמה לגבי תיקון צו יבוא אישי. אך התיקון טרם יושם בצו.

 תחום התקינה 

גופי בתחום התקינה בוצעה הסדרה כללית והתווספו לפיקוח ביבוא אישי טובין כגון: 

ים חכמים(, תנורי חימום ביתיים המופעלים תאורה, כיריים גז, תקע ובתי תקע )כולל תקע

 בגז. 

 

 משמעות יישום הרגולציה החדשה הקבועה בצו יבוא אישי:

יישום השינויים האמורים בצו יבוא אישי יביאו לגידול בקצב הצמיחה של שוק יבוא אישי. 

. יחד עם זאת היקף היבוא האישי 25% -שיעור הצמיחה בשוק יבוא אישי היום עומד על כ

מסך סל צריכה של משק בית נחשב נמוך בהשוואה בינלאומית, משכך הציפיה שלנו כי 

. הכוונה של משרד 30% -הצמיחה של היבוא האישי לכ צעדים אלו יביאו להגברת קצב

הכלכלה לבחון קצב צמיחה זה מידי שנה ולוודא כי מדיניות הממשלה בתחום זה מיושמת 

 וכי עדכון הרגולציה אכן הביא להשגת היעד האמור

כגון  –ההנחה שלנו כי הרפורמה מביאה להקלות בתחומים הפוטנציאלים ביבוא אישי 

לקי חילוף לרכב וציוד לבית ומזון רגיל ותוספי תזונה ותמרוקים. קיימים מוצרי תקשורת וח

תחומים שהתחילו לצמוח לאחרונה כגון חלקי חילוף. יישום הצעד בעניין הגבלת זמן למתן 

אישור ליבוא אישי תביא לשיפור בשירות בתחום זה שתעודד את הביקוש לגדול. במהלך 

ה על מנת להבטיח קיום התוצאות הרצויות תתקיים בדיקה מקיפה בנושא ז 2019שנת 

 בעניין קיצור הזמן למתן אישורים

לצורך כך הקים משרד הכלכלה אתר שמאגד בתוכו את הרגולציה בנושא יבוא אישי. האתר 

ישמש פלטפורמה להנגשה נוחה של המידע הקיים בצו יבוא אישי ויהווה צעד משלים לצו 

                                                                    

4 008.pdf-https://www.health.gov.il/hozer/Food_05) 

https://www.health.gov.il/hozer/Food_05-008.pdf


 

ובעת כניסת הצו לתוקף האתר יעודכן בהתאם זה. האתר כבר עלה לאוויר כגרסת הרצה, 

 http://apps.moital.gov.il/PersonalImport  לתוכן הצו. להלן קישור לאתר:

 

http://apps.moital.gov.il/PersonalImport

	דברי הסבר לצו יבוא אישי

