
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המסמך. מחייב נוסח ואינו ההוראה לקוראי כשירות הניתן בלבד מידע תמצית הנו זה נוסח

 .לציבור והמפורסמת התקפה המלאה ל"המנכ הוראת הנו המחייב

 צו עליהן חל שלא מארצות טובין יבוא: "2.4 ל"מנכ הוראת 

 "חופשי יבוא

 כללי .1
 לישראל אין עימן מדינות למעט העולם מדינות מרוב יבוא רישיון ללא ייבוא מתיר חופשי ייבוא צו .1.1

 הסחר בארגון חברות אינן או מישראל טובין יבוא המגבילות או והאוסרות דיפלומטיים יחסים
 .WTO-ה העולמי

יחד עם זאת, מעת לעת, מפרסם שר הכלכלה והתעשייה ברשומות הודעה בדבר מדינות שעל אף  .1.2
שהייבוא מהן אסור, ניתן לייבא מהן. הוראת המנכ"ל נועדה להסדיר את מדיניות הייבוא מהמדינות 

 המפורטות בהודעת השר.

 

 

 

 

 



: "תכנית כסף חכם"5.10מנכ"ל  הוראת 

. 

עיקרי ההוראה .2

חופשי יבוא צו עליהן חל שלא מארצות טובין יבואפרטי התקשרות עבור  .3
 .המוסמכת לרשות לייבוא ספציפית שאלה בכל לפנות מתבקשים היבואנים .3.1

3.2. יבואנים שרוצים להגיש בקשת רישיון יבוא, יגישו בקשתם באמצעות מערכת מסלול  - לחץ 

 . כאן. לשאלות בנושא תמיכה, ניתן לפנות למוקד התמיכה – 0722483425
3.3. לכל שאלה מקצועית בנוגע לנוסח הוראת מנכ"ל 2.4 ולנושאי מדיניות בלבד (ולא בקשות 

– יש לפנות ליחידה המקצועית באמצעות כתובת המייל:  רישיון ספציפיות)
  Ben.Haimi@economy.gov.il

"חופשי יבוא צו עליהן חל שלא מארצות טובין יבוא: "2.4 ל"מנכ הוראת

הגיש מי זכאי ל
 בקשה לרשיון

.יבואן רשוםכל 

מדינות שחל עליהן 
 צו יבוא חופשי

איחוד נסיכויות ערב, אינדונזיה, אפגניסטן, בחריין, בנגלדש, ברונאי, טוניסיה, כווית, 
, קובה, קמבודיה, מלזיה, מאלי, מרוקו, עומאן, ערב הסעודית, פקיסטן, צ'אד, קאטאר

 תימן, אזרבייג'אן, טורקמניסטן, טז'קיסטן ומזרח טימור.

מדיניות הייבוא מבנגלדש ופקיסטן עבור 
 טובין החייבים ברישוי

מדיניות הייבוא מאיחוד נסיכויות ערב, 
בחריין, כווית, עומאן, ערב הסעודית 
 וקאטאר עבור טובין החייבים ברישוי

טובין שהם טקסטיל כאמור בפרטי המכס 
חייבים  2.4המפורטים בהוראת מנכ"ל 

ברשיון מאת הרשות המוסמכת, מינהל 
 .תעשיות

טובין שהם פוליאתילן, פוליפרופילן, לוחות 
ויריעות מפלסטיק, פריטים מגבס כאמור 
בפרטי המכס המפורטים בהוראת מנכ"ל 

חייבים ברשיון מאת הרשות  2.4
ל סביבה ופיתוח בר המוסמכת, מינה

 קיימא.

החייבות  מדינות
ברישוי בהתאם לצו 
מתן רישיונות יבוא 

או לפי כל דין  1999
 אחר

אירן, אלג'ריה, לבנון, לוב, סודן, סוריה, עיראק וקוריאה הצפונית.

אופן הגשת הבקשה

סחר חוץ שיבחן היבטים הנוגעים ליחסי סחר החוץ של  בקשה ראשונה תוגש למינהל
 מדינת ישראל וכן את עמדת משרד האוצר ביחסלפקודת המסחר עם האוייב.

בקשה שנייה תוגש לרשות המוסמכת ותבחן ביחס להחלטה שהתקבלה בבקשה 
 הראשונה.
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