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 2.4 מס'                 שלא חל עליהן צו יבוא חופשי ארצותמיבוא טובין 
 
 כללי .1

( מתיר יבוא טובין ללא רישוי וללא תנאים, "הצו: ")להלן  2014-ד"עהתשצו יבוא חופשי,  1.1
 לצו החייבים רישיון יבוא או עמידה בתנאים.למעט טובין המפורטים בתוספות 

צו וראות הקובע כי הבצו  (3)6קיימות מדינות שהיבוא מהן לכל טובין חייב ברישוי. סעיף  1.2
 :יבוא טובין על ולוחילא 

 -( מארצות שאין לישראל עמן3)"

 יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין מישראל; (א)

( או המגבילות, M.F.N) הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" (ב)
לדעת השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש  או מכללא, יבוא טובין 

השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם  ;מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים
בהודעה ברשומות את הארצות כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו 

 לרבות נארזו או מוזגו." -כאמור; לעניין זה, "יוצרו" בארצות

  .והתעשייה כלכלהמנכ"ל משרד ה הוא" לעניין הסעיף האמור מי שהסמיכו לכך" 1.1

 מן יחסים דיפלומטיים ואשרהודעה בדבר ארצות שאין לישראל ע הוראה זו מתבססת על 1.4
מתפרסמת בילקוט הפרסומים וכן על הוראות שעה לצו יבוא חופשי המתפרסמות מעת 

בהוראת מנכ"ל זו לבין הפרסומים במקרה של סתירה בין האמור  תקנות.הבקובץ  לעת
 הוא הקובע. ברשומות, האמור ברשומות

 .)ב((3)6כאמור לפי סעיף ברשומות הודעה  מעת לעתמפרסם והתעשייה  הכלכלהמשרד  1.1

מכל כל דין או  1939אין בהוראה זו בכדי לגרוע מהוראות פקודת המסחר עם האויב,  1.1
 אחר. 

 מטרה .2

ואופן  1.2הייבוא מהמדינות האמורות בסעיף ההוראה באה להסדיר את מדיניות 
 .לרישיון ייבוא הגשת הבקשות

 הגדרות .1

בהוראת מנכ"ל זו, תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר 
 אחרת במפורש בגוף ההוראה:

 "גורם מקצועי רלוונטי" .1.1

הרלוונטי במשרד  המינהל המקצועיו וסחר מינהל ייבוא מינהל סחר חוץ, מינהל תעשיות,
 גורם מקצועי אחר.כל או ו/הכלכלה והתעשייה 

 "רישיון יבוא"  .1.2

 בוא טובין שניתן על ידי רשות מוסמכת;ירישיון לי

 ת מוסמכת" "רשו .1.1

 ;מי שהוסמך בידי השר שבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעונים רישיון יבוא
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דיפלומטיים שאין לישראל עמן יחסים  ארצותמטובין מדיניות ייבוא  .4
 והאוסרות יבוא טובין מישראל

  .4.4.-ו 4.3בסעיפים ייבוא הטובין מהמדינות האמורות ייעשה כאמור  .4.1

אשר אין לישראל עימן יחסים דיפלומטיים  ארצותמפורטות בטבלה להלן בטור א'  .4.2
 והאוסרות יבוא טובין מישראל.

ברשומות,  והתעשייה ובהתאם להודעה שפרסם מנכ"ל משרד הכלכלה לעיל על אף האמור .4.1
בטבלה בטור ב'  בכוכביתיראו כאילו חלות הוראות הצו העיקרי על הארצות המסומנות 

 .שלהלן

בהתאם לצו מתן  רישיון ייבואביבוא טובין מהן חייב  –מדינות שאינן מסומנות בכוכבית )*(  .4.4
  או לפי כל דין אחר.  1939רישיונות יבוא 

 

 טור ב' טור א'

 רישוי חובת שם המדינה

 להלן בדבר רשימת הטובין החייבים ברישוי( 7* )ראה סעיף  איחוד נסיכויות ערב

 * אינדונזיה

  אירן

  אלג'יריה

 * אפגניסטן

 להלן בדבר רשימת הטובין החייבים ברישוי( 7* )ראה סעיף  בחריין

 ברישוי( טובין החייביםהבדבר רשימת להלן  6* )ראה סעיף  בנגלדש

 * ברונאי

 * טוניסיה

 להלן בדבר רשימת הטובין החייבים ברישוי( 7* )ראה סעיף  כווית

  לבנון

  לוב

 * מלזיה

 * מאלי

 * מרוקו

  סודן

  סוריה

 להלן בדבר רשימת הטובין החייבים ברישוי( 7* )ראה סעיף  עומאן

  עיראק

 ברישוי(רשימת הטובין החייבים להלן בדבר  7* )ראה סעיף  ערב הסעודית

 טובין החייבים ברישוי(הלהלן בדבר רשימת  6* )ראה סעיף  פקיסטן

 * צ'אד

 להלן בדבר רשימת הטובין החייבים ברישוי( 7* )ראה סעיף  קאטאר

 * קובה

  קוריאה הצפונית

 * קמבודיה

 * תימן
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ישראל אינה קשורה עימן בהסכם  אשר ארצותמטובין מדיניות ייבוא  .1
( או המגבילות יבוא .M.F.Nהכולל סעיף אומה מועדפת ביותר ) בינלאומי

 טובין מישראל
 

 .5.3-ו 5.2ייבוא הטובין מהמדינות האמורות ייעשה כאמור בסעיפים   .1.1

 בינלאומיישראל אינה קשורה עימן בהסכם  אשר ארצותבטבלה להלן מפורטות בטור א'  .1.2
 יבוא טובין מישראל.( או המגבילות .M.F.Nאומה מועדפת ביותר )הכולל סעיף 

ברשומות,  והתעשייה ובהתאם להודעה שפרסם מנכ"ל משרד הכלכלהלעיל על אף האמור  .1.1
יראו כאילו חלות הוראות הצו העיקרי על הארצות המסומנות בכוכבית בטור ב' בטבלה. 

 בטבלה שלהלן.

 טור ב' טור א'

 חובת רישוי שם המדינה

 * אזרבייג'אן

 * טורקמניסטן

 * טז'קיסטן

 * מזרח טימור

 
 

 פקיסטן והטעונים רישיון יבוא בנגלדש וממ וביןטמדיניות ייבוא  .1
 

  ם ברישיון יבואיפקיסטן, חייבממבנגלדש וובין הבאים, המיובאים הט
 טור ב' טור א'

 הפרק או 
 פרט המכס                

 תיאור

  
 מולבניםבדים  52.08.2000

 צבועיםבדים  52.08.3000
 מחוטים בעלי גוונים שוניםבדים  52.08.4000

 מודפסיםבדים  52.08.5000
  

  
 מולבניםבדים  52.09.2000

 צבועיםבדים  52.09.3000
 מחוטים בעלי גוונים שוניםבדים  52.09.4000

  מודפסיםבדים  52.09.5000
  

  
 מולבניםבדים  52.10.2000

 צבועיםבדים  52.10.3000
 מחוטים בעלי גוונים שוניםבדים  52.10.4000

 מודפסיםבדים  52.10.5000
  
  

 מולבניםבדים  52.11.2000
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 צבועיםבדים  52.11.3000

 מחוטים בעלי גוונים שוניםבדים  52.11.4000
 מודפסיםבדים  52.11.5000

  
  

 מולבניםבדים  52.12.1200
 צבועיםבדים  52.12.1300

 גוונים שוניםמחוטים בעלי בדים  52.12.1400
 מודפסיםבדים  52.12.1500

 מולבניםבדים  52.12.2200
 צבועיםבדים  52.12.2300

 שונים מחוטים בעלי גווניםבדים  52.12.2400
 מודפסיםבדים  52.12.2500

  
  

 מצעי מיטה אחרים מודפסים 63.02.2000
 מצעי מיטה אחרים 63.02.3000

 מצעי מיטה 63.02.9000
  

מערכות הכוללות בד ארוג וחוטים, אם כוללות אביזרים או לא, כדי  6308
שיעשו מהם מרבדים, שטיחי קיר, מפות או מפות שולחן רקומות, או 

 דומים, הנתונות באריזות למכירה קמעונאית. לפריטי טקסטי
 
 

מאיחוד נסיכויות ערב, בחריין, כווית, עומאן, ערב  טוביןמדיניות ייבוא  .7
 יבוא והטעונים רישיון  קאטארוהסעודית 

 
 

 טור ב' טור א'
 הפרק או 

 פרט המכס         
 תיאור

39.01/1000 
39.02/1000 
39.20/1000 

 
68.09/1100 

 
68.09/1900 

 

 0.94 -פוליאתילן בעל משקל סגולי פחות מכמפורט בפרט המכס: 
 פוליפרופילן כמפורט בפרט המכס: 
קרומים, רדידים ופסים אחרים, לוחות, יריעות, כמפורט בפרט המכס: 

 מפלסטיק בלתי תאי, שאינם מחוזקים, אינם מרובדים
לוחות,  –פריטים מגבס או הרכבים המבוססים על גבס כמפורט בפרט המכס: 

 יריעות, אריחים ופריטים דומים, לא מקושטים
לוחות,  –פריטים מגבס או הרכבים המבוססים על גבס כמפורט בפרט המכס: 

 יריעות, אריחים ופריטים דומים, לא מקושטים
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 לקבלת רישיון בבקשה הטיפול הליך .8

 הגשת הבקשה .8.1

, הטובין יבואלפני ביצוע פעולת המוסמכת, לרשות בכתב מבקש רישיון יגיש בקשה  .8.1.1

 :מעיד עלההורתה עליו המוסמכת שהרשות  (1)נספח  לפי טופס

 ;תעודת עוסק מורשההתאגדות/ תעודתיצרף  –אופי התאגדות היבואן  .8.1.1.1

 ;בהתאם לתעריף המכסהמיובאים )קרי, פרט המכס(  הטוביןסיווג  .8.1.1.2

 תיאור הטובין; .8.1.1.3

 ייעוד הטובין; .8.1.1.4

 שם וכתובת היצרן; .8.1.1.5

 אופן קבלת הטובין; .8.1.1.6

 ארץ הייצור; .8.1.1.7

 ארץ הקנייה; .8.1.1.8

 ארץ הייצוא )ככל שמדובר בייבוא לשם יצוא(; .8.1.1.9

 טובין יבואלקבלת רישיון למטעמו מבקש הרישיון יציין באם מדובר בבקשה ראשונה  .8.1.2
 .ממדינה מסוימת מסוימים

בכפוף להצגת ההיתרים הנדרשים לפי כל יובהר כי, הגשת בקשת הרישיון תעשה  .8.1.3
המסמכים הדרושים . המבקש נדרש לבחון מול הרשות המוסמכת הרלוונטית מה דין

 ייבוא. בקשה לקבלת רישיוןהגשת לצורך 

כל המסמכים הדרושים לקבלת  ומיום שהוגשו,, אך ורק אם הוגשו בחןהבקשה תי .8.1.4
 רישיון הייבוא.

 בחינת הבקשה .8.2

תשיב הרשות הייתה הבקשה חסרה או שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים,  .8.2.1
. בקשה שלא ימי עבודה 60בתוך  בדרישה להשלימה המוסמכת את הבקשה

הטיפול בעניינו יסתיים, ואולם אין מניעה כי היבואן יגיש בקשה , הושלמה כנדרש
 חדשה באותו עניין. 

תסווג הרשות המוסמכת את  ,8.2.1משהוגשה הבקשה המלאה, כאמור בסעיף  .8.2.2
 :כדלקמן ותפעל קשה נוספתבהבקשה באם מדובר בבקשה ראשונה או ב

 ראשונה בקשה .8.2.2.1

סחר חוץ  הרשות המוסמכת תעביר את הבקשה למינהל .8.2.2.1.1
, בין היתר, היבטים בחןיאשר והתעשייה  במשרד הכלכלה

הנוגעים ליחסי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות אחרות 
לרבות התרת היבוא מישראל לאותה מדינה. בנוסף, יבחן 

באם ישנן השלכות על מול משרד החוץ מינהל סחר חוץ 
 מדיניות החוץ של ישראל ויבחן מול משרד האוצר עמדתו בכל

יודיע על מינהל סחר חוץ  הנוגע לפקודת המסחר עם האויב.
ובלבד שהתקבלה עמדת  ימי עבודה 15תוך  עמדתו

 .המשרדים הממשלתיים לעיל
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גורמים תעביר את הבקשה ל, הרשות המוסמכתבד ובד,  .8.2.2.1.2
ההשפעה  אתייבחנו, בין היתר, אשר  המקצועיים הרלוונטיים

מקומית ויודיעו על עמדתם תוך התעשייה המחייה והיוקר  על
 ימי עבודה. 15

לאחר ו םהרלוונטיי הגורמים המקצועייםהתייעצות עם לאחר  .8.2.2.1.3
ששקלה את עמדות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, אם 

 רישיון.ה ןהחלטה בדבר מתהרשות המוסמכת תקבל  ניתנו,

 בקשה נוספת .8.2.2.2

בקשה לקבלת רישיון שאינה הבקשה הראשונה, בעניין מוצר מסוים 
ממדינה מסוימת, ההחלטה בעניינה תתקבל על ידי הרשות המוסמכת 

  .טה שהתקבלה בעניין הבקשה הראשונההחלל בשים לב גם

 .החליטה הרשות המוסמכת לתת רישיון ייבוא תיתן הודעה לגורמים המקצועיים .8.2.3

 אישור הבקשה .8.1

קבלת  ימי עבודה מיום 30תשיב למבקש רישיון בתוך המוסמכת הרשות  ,כללכ .8.3.1
 .8.1.4המסמכים, כאמור בסעיף 

הרשות המוסמכת תשיב למבקש רישיון , קשה שאינה ראשונהשמדובר בבכ ,ללככ .8.3.2
 .8.1.4, כאמור בסעיף ימי עבודה מיום קבלת הבקשה 15בתוך 

ימי  15-ב ובהוראה זהרשות המוסמכת רשאית להאריך את התקופות הקבועות  .8.3.3
 עבודה נוספים בכל פעם, מטעמים שירשמו.

 .למבקש רישיון הייבואישלח  –אושרה הבקשה  .8.3.4

 תשלח הודעה מנומקת למבקש. –נדחתה הבקשה  .8.3.5

 

 ביטול או התליית רישיון הייבוא .9

להתנות בו  בלי לגרוע משאר סמכויותיה על פי כל דין, רשאית הרשות לסרב לתת רישיון או .9.1
 .תנאים

 :רשאית, להתלות או לבטל את הרישיון לאחר שניתן בהתקיים אחד מאלההרשות  .9.2

 ;הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי .9.2.1

 ;הופר תנאי מתנאי הרישיון .9.2.2

 .בעל הרישיון עבר על הוראה מהוראות צו זה או הוראות לפי פקודת המכס .9.2.3

אחד לפי  ר מרישיוןניתן להתלות או לבטל רישיונות נוספים שבידי בעל רישיון המחזיק ביות .9.1
  הוראה זו.
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 להיתח .11

והיא מחליפה את הוראת  31/12/2019ועד לתאריך  1/1/2018הוראה זו מתאריך  תוקף
 . 7/1/2016  -ו 31/12/2014מתאריך  2.4מנכ"ל מס' 

 
 

 שי רינסקי
 

 

 המנהל הכללי

 
 
 

 "ט שבט תשע"חי   ירושלים, 

 2118פברואר ב 14              

 

 


