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 חופשי סחר סכםה

 בין 

 ישראל מדינת ממשלת

 קנדה וממשלת

 

 מבוא

 

 נחושות: בהיותן "הצדדים", להלן: )"קנדה"( קנדה וממשלת )"ישראל"( ישראל מדינת ממשלת

 ;כלכלי פיתוח ולקדם ביניהן הכלכליים היחסים את להדק

 ;עמיהן בין פעולה ושיתוף ידידות של המיוחדים הקשרים את לחזק

 מיבינלאו פעולה לשיתוף זרז וליצור והאזורי העולמי הסחר של הרמוניים והרחבה חלפיתו לתרום

 ;יותר רחב

 הסחר ארגון את המכונן מרקש הסכם פי על מהן אחת כל של וההתחייבויות הזכויות על לבנות

 הפעול שיתוף מכשירי או ,צדדיים-דו ,צדדיים-רב והסכמים ,1994 באפריל 15-ב שנעשה ,העולמי

 ;להם צדדים ששתיהן ,אחרים

 תוך הדדיים יתרונות ובעלי שקופים ,ברורים כללים ולקבוע שלהם לטובין ובטוח מורחב שוק ליצור

 ;שלהן לסחר צפויה סביבה לטפח מנת על הוגנת לתחרות בתנאים נאותה התחשבות

 סחר; בפני מכשולים לצמצם

 ;עסקי לתכנון צפויה מסחרית מסגרת לקדם

 ;העולמיים בשווקים שלהם הפירמות של התחרותיות את לשפר
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 להשתתף יכולתם חיזוק ע"י ובינוניים קטנים מיזמים של ובפיתוח בצמיחה לתמוך לבקש

 מהן; וליהנות זה הסכם שיוצר בהזדמנויות

 והשימור הסביבה על ההגנה הגברת עם אחד בקנה העולה באופן ל"מהנ אחד כל על להתחייב

 .סביבה בענייני הפעולה שיתוף וחיזוק ,סביבתיים ותקנות חוקים אכיפת ,הקיימא הבר והפיתוח

 על ולבנות עבודה בענייני פעולה שיתוף לחזק ,עובדים של בסיסיות זכויות ולאכוף להגן

 ;עבודה בנושאי שלהן הבינלאומיות ההתחייבויות

 קידום ע"י מהן הנאתן ואת זה הסכם שיוצר להזדמנויות נשים של גישתן את להגביר לבקש

 הבינלאומי; ובסחר שלהן בכלכלות המלאה השתתפותן בפני מגבלות והסרת משותפות לויותפעי

 נהגים ולקדם תאגידית חברתית אחריות של ועקרונות מידה אמות מרצונם לכבד מיזמים לעודד

 ;תקינים

 וכן ;החיים רמת את ולשפר העוני את להפחית מנת על רחב כלכלי פיתוח לקדם

 ;הציבור רווחת על להגן גמישותן את זה הסכם עם אחד בקנה העולה באופן לשמר

 כן: כמו

 חיזוק למטרות שלהן התרבות מדיניות את וליישם לפתח ,לשמר זכות יש שלמדינות בכך בהכירן

 של ובגיוון בזהות תרבותיים ושירותים טובין שממלאים החיוני בתפקיד בהתחשב ,התרבותי המגוון

 ;יחידים של ובחייהם חברות

 ;פעולה ושיתוף השקעה לקידום מסגרת יצורל בבקשן

 יליד באה שהיא כפי צדדית-הרב הסחר מערכת בחיזוק קנדהו ישראל  של ההדדי באינטרס בהיזכרן

 ;WTO-ב ביטוי

 משותפת, כלכלית ועדה המכונן 1976 בספטמבר 27-ב הבנות במזכר התקשרו הצדדים כי בהיזכרן

 ;1993 באוגוסט 5-ב בו שהתקשרו כלכלי הפעול שיתוף בדבר הבנות מזכר לפי נמשך אשר
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 עיףלס בהתאם חופשי סחר אזור כונן ,1997 בינואר 1-ב לתוקף נכנס אשר זה הסכם כי גם בהיזכרן

XXIV 1994 של GATT; וכן 

 םאחרי לתחומים ביניהן הכלכליים היחסים להרחבת אחרות אפשרויות לבחון נכונותן על בהצהירן

 ;זה הסכם ידי על מכוסים שאינם

 :לאמור הסכימו
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 1 פרק

 כלליות והגדרות מבוא הוראות

 

 מבוא הוראות – א' חלק

 

 החופשי הסחר אזור הקמת :1.1 סעיף

 סחר אזור בזה מקימים GATT 1994-ל XXIV לסעיף בהתאם ,זה להסכם הצדדים

 .חופשי

 

 יעד :1.2 סעיף

 סחר בפני וליםמכש  לבטל הוא ,בהוראותיו הרחבה ביתר כמפורט ,זה הסכם של יעדו

 תהוגנ תחרות של תנאים בכך ולקדם ,תנועתם על ולהקל ,הצדדים של ארצותיהם שטחי בין בטובין

 .החופשי הסחר באזור להשקעה הזדמנויות משמעותית במידה ולהגביר

 

 אחרים להסכמים קשר :1.3 סעיף

 WTO הסכם לפי זה כלפי זה הקיימות והתחייבויותיהם זכויותיהם את מאשרים הצדדים .1

 .להם צדדים הם הצדדים ששני ,אחרים והסכמים

 הסכם יגבר ,1 בס"ק הנזכרים ההסכמים לבין זה הסכם בין כלשהי התאמה אי של במקרה  .2

 .זה בהסכם אחרות הוראות יש כן אם אלא ,זה

 

 ההתחייבויות היקף :1.4 סעיף

די ממשלות זכויותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים המתייחסות לציות להסכם זה על י

 .GATT 1994של  XXIV: 12י סעיף "אזוריות ומקומיות יוסדרו ע
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 קשר להסכמי סביבה ושימור: 1.5סעיף 

במקרה של אי התאמה בין התחייבות של צד לפי הסכם זה והתחייבות של אותו צד לפי 

 ההתחייבות המאוחרת יותר גוברת ובלבד שהאמצעי שננקט הוא חיוני, 1.5הסכם הרשום בנספח 

ית אפליה שרירות, כאשר שוררים אותם תנאים, לציות לאותה התחייבות ואינו מוחל באופן שיהווה

 .או הגבלה סמויה על סחר בינלאומי, או בלתי מוצדקת

 

 התייחסות להסכמים אחרים: 1.6סעיף 

י התייחסות הסכמים או מסמכים משפטיים אחרים "או משלב ע כאשר הסכם זה מתייחס  .1

והערות , הערות פרשנות, התייחסויות אלה כוללות הערות שוליים קשורות, חלקםבשלמותם או ב

 .שני הצדדים המחייבים את, הסבר

י התייחסות הסכמים או מסמכים משפטיים בינלאומיים אחרים "כאשר הסכם זה משלב ע . 2

י לפ ,התייחסות זו כוללת, להוציא כאשר ההתייחסות מאשרת זכויות קיימות, בשלמותם או בחלקם

ני להם או תיקון המחייב את ש גם הסכם מחליף או הסכם עתידי ששני הצדדים הם צדדים ,העניין

 .הצדדים

 

 הגדרות כלליות -' פרק ב

 

 הגדרות בעלות תחולה כללית: 1.7סעיף 

 :אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת, למטרות הסכם זה

קנדה וממשלת מדינת ישראל  הסכם בין ממשלתפירושו ה הסכם בדבר סיוע הדדי בענייני מכס

 ;2012בדצמבר  11-באוטאווה ב שנעשה ,בדבר סיוע הדדי בענייני מכס

 (;מועצה משותפת) 18.1פירושו המועצה המשותפת שהוקמה לפי סעיף  מועצה
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 (;מתאמים) 18.2פירושו המתאמים שנקבעו לפי סעיף  מתאמים

להסכם הכללי בדבר תעריפים וסחר  VIIהסכם בדבר יישום סעיף  פירושו ה הסכם הערכת המכס

 ;WTOלהסכם  1Aהכלול בנספח , 1994

 ;פירושו ימי לוחימים 

ובין , בין אם למטרות רווח ובין אם לא, פירושו כל גוף המוקם או מאורגן לפי חוק בר החלה מיזם

מיזם , בעלות יחיד, שותפות, נאמנות, לרבות תאגיד, אם בבעלות פרטית או בבעלות ממשלתית

 ;ף או התאגדות אחרתמשות

GATS  1הכלול בנספח   הסכם הכללי בדבר סחר בשירותיםהפירושוB  להסכםWTO; 

GATT 1994   1 הכלול בנספח , 1994 ההסכם הכללי בדבר תעריפים וסחרפירושוA  להסכם

WTO; 

ין או כל פריט טוב -GATT 1994פירושו מוצרים מקומיים כמובנם ב פריט טובין או טובין של צד

 ;ולרבות כל פריט טובין מקורי של אותו צד, שהצדדים רשאים להסכים עליו אחר

לרבות כללי , פירושו השיטה המתואמת לתיאור וסיווג מצרכים "("HS)השיטה המתואמת 

 ; משנה-והערות לכותרי ,הערות לפרקים, הערות לשערים, הפרשנות הכלליים שלה

המשמש , ספרות הראשונות של כל מספראו ארבע ה, כל מספר בן ארבע ספרותפירושו  כותר

 ;בשיטה המתואמת

, הגנו, פעולה מינהלית, החלטה, הליך, כלל, תקנה, מכסה כל אמצעי בין אם בצורה של חוק אמצעי

 ;או כל צורה אחרת

-רק בשנעשתה בניו יו, האמנה בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ פירושו  יורק אמנת ניו

 ;1958ביוני  10
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 (;כללי מקור) 3פירושו זכאי לפי כללי המקור המפורטים בפרק  ורימק

 ;פירושו אדם או מיזםאדם 

 ;SPSלהסכם ' לנספח א 1פירושו כל אמצעי הנזכר בסעיף  אמצעים סניטריים או פיתוסניטריים

 1Aהכלול בנספח , פירושו ההסכם בדבר החלת אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים SPSהסכם 

 ;WTOלהסכם 

המשמש , או שש הספרות הראשונות של כל מספר, כל מספר בן שש ספרותפירושו  משנה-ותרכ

 ; בשיטה המתואמת

 משנה של השיטה-כותר או כותר, פירושו הסיווג של פריט טובין או חומר תחת פרק סיווג מכס

 ;המתואמת

 ;ולוחותיו (מכסים ביטול) 2.1פירושו נספח  מכסים לוח ביטול

 ; אלקטרומגנטיים באמצעים אותות של והקליטה השידור ושופיר טלקומוניקציה

 :פירושושטח 

 ,ביחס לקנדה  (א)

לרבות כל האזורים שמעבר למים , השטח שעליו חלים דיני המכס שלה

בהתאם למשפט הבינלאומי ולחוק הפנימי , הטריטוריאליים של קנדה אשר בהם

הקרקע ולמשאבים -קנדה יכולה לממש זכויות ביחס לקרקעית הים ולתת, שלה

 ;הטבעיים שלהם

 , ביחס לישראל  (ב)

 ;השטח שבו מוחלים דיני המכס שלה

 חהכלול בנספ, ההסכם בדבר היבטים הקשורים לסחר של זכויות קניין רוחניפירושו  TRIPSהסכם 

1C   להסכםWTO; 

באפריל  15שנעשה ביום , הסכם מרקש המכונן את ארגון הסחר העולמי  פירושו WTOהסכם 

1994. 
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 1.5נספח 

 צדדיים-רב הסכמי סביבה

 

 :צדדיים  הם-הסכמי הסביבה הרב

נעשתה , בר האמנה בדבר סחר בינלאומי בזנים נכחדים של חיות וצמחי  (א)

 .1979ביוני  22כפי שתוקנה ביום , 1973 במארס 3-בוושינגטון ב

נעשה , פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים הפוגעים בשכבת האוזון ( ב)

כפי , 1990ביוני  29-כפי שתוקן ב, 1987בספטמבר  16ונטריאול ביום במ

כפי , 1997בספטמבר  17-כפי שתוקן ב, 1992בנובמבר  25-שתוקן ב

 .1999דצמבר  3-שתוקן ב

אמנת באזל בדבר הפיקוח על תנועות בין גבולות של פסולות מסוכנות  (ג)

 וכן; 1989 במארס 22-נעשתה בבאזל ב, וסילוקן

ת רוטרדם בדבר נוהל ההסכמה בידיעה מראש לגבי כימיקלים וחומרי אמנ (ד)

 10-נעשתה ברוטרדם ב, הדברה מסוכנים מסוימים בסחר הבינלאומי

 .1998בספטמבר 
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 2פרק 

 ביטול מכסים ועניינים קשורים

 

 ביטול מכסים: 2.1סעיף 

ם כלשהם או אף צד לא יהיה רשאי להעלות כל מכס קיי, למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה .1

 .2ק "או היטל כלשהו שיש לו השפעה שוות ערך על מוצר מקור שעליו חל ס, לאמץ מכס כלשהו

כל צד יפחית או יבטל את המכסים שלו על מוצרי מקור , למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה .2

 "(. לוח)" 2.1וללוח שלו לנספח  2.1בהתאם לנספח 

דפות מכס הרשומים בלוח שלו את הנמוך מבין צד יחיל על טובין מקוריים הכפופים להע .3

( MFN)המכסים הנובעים מהתעריף המחושב בהתאם ללוח שלו ולתעריף האומה המועדפת ביותר 

 .החל שלו

הצדדים יתייעצו כדי לדון בהאצה ובהרחבה של היקף ביטול המכסים על , לבקשת צד .4

 איץ או להרחיב את היקף הביטולהחלטה על ידי הצדדים במועצה המשותפת לה. מוצרים מקוריים

ית או ההרחבה של מכס על פריט טובין מקורי תגבר על כל תעריף מכס או קטגוריית הפחתה הדרגת

ם שנקבעו בהתאם ללוחות שלהם ביחס לאותו פריט טובין עם אישורה על ידי כל צד בהתאם לנהלי

 .המשפטיים בני ההחלה שלו

 :צד רשאי, למען הסר ספק .5

 ;מכס על פריט טובין שלגביו לא נתבעת העדפת מכס לפי הסכם זהלשנות  (א)

 או; צדדית-להעלות מכס לרמה הקבועה בלוח בעקבות הפחתה חד (ב)

 2י נספח "לקיים או להגדיל מכס כמאושר על ידי הגוף ליישוב מחלוקות המוקם ע (ג)

 .WTOאו כפי שאושר על ידי הסכם לפי הסכם  WTOלהסכם 
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 ם וניהול של מכסותיישו: 2.2סעיף 

 1994של  XIIIכל צד יישם וינהל את המכסות המפורטות בלוח שלו בהתאם לסעיף  .1

GATT ,1הכלול בנספח , הסכם בדבר נוהלי רישוי ייבואול, כולל הערות הפרשנות שלוA  להסכם

WTO. 

 .הצד המייבא ימסור מידע לגבי ניהול המכסות שלו לצד המייצא, לבקשת הצד המייצא .2

 

 תיקון ושינוי: מכסים: 2.3סעיף 

הנכנס שוב לשטח ארצו אחרי , יהיה מקורו אשר יהיה, צד לא יחיל מכס על פריט טובין .1

 בין אם ניתן היה, שמוצר זה יוצא משטח ארצו לשטח ארצו של הצד האחר לשם תיקון או שינוי

 .וובין אם לא, לבצע את התיקון או השינוי האמורים בשטח ארצו של אותו צד

המיובא באופן זמני משטח ארצו , יהיה מקורו אשר יהיה, צד לא יחיל מכס על פריט טובין .2

 .של הצד האחר לשם תיקון או שינוי

כדי , כפי שיתוקנו על ידי הצדדים מעת לעת, 2.3הצדדים יצייתו לדרישות הקבועות בנספח  .3

 .לאמת שהתיקון או השינוי בוצעו בשטח ארצו של אחד הצדדים

 

 הגדרות: 2.4עיף ס

 :למטרות פרק זה

רבות ל, כולל כל דמי מכס או מס ייבוא והיטל מכל סוג המוטלים בקשר לייבוא של פריט טובין מכס

 :אך אינו כולל כל, כל צורה של מס יתר או חיוב יתר בקשר לייבוא האמור

 GATT 1994של III :2היטל שווה ערך למס פנימי המוטל בהתאם לסעיף  (א)

, או לכל הוראה מקבילה של הסכם מחליף ששני הצדדים הם צדדים לו, בוכמפורט 

או ביחס לטובין , מתחרים ישירות או בני החלפה של הצד, ביחס לטובין דומים

 ;שמהם יוצר או הופק המוצר המיובא בשלמותו או בחלקו
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לרבות , WTO-היטל למניעת היצף או היטל משווה המוחל בהתאם להסכם ה (ב)

GATT 1994 ,וכן; בהתאם לחוק הפנימי של צד 

 .תשלום או היטל אחר בקשר לייבוא התואם עלות של שירותים שניתנו (ג)

ם בתאריך כניסתו לתוקף של הסכפירושו שיעור המכס בר ההחלה על ייבוא מהצד האחר  מכס קיים

 ;זה

המוצר או  אינו כולל פעולה או תהליך המשמידים את תכונותיו המהותיות של תיקון או שינוי

 .יוצרים מוצר חדש או שונה מסחרית
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 2.1נספח 

 ביטול מכס

 

 .סיווג הטובין על ידי צד יהיה זה המפורט במינוח המכס שלו בהתאם לשיטה המתואמת .1

בתאריך כניסתו לתוקף , כל צד יבטל, למעט כפי שנקבע אחרת בהסכם זה או בלוח של צד .2

, של השיטה המתואמת 97עד  1מפרקים , קורייםאת כל המכסים על טובין מ, של הסכם זה

 (.MFN)המאפשרים שיעור מכס של אומה מועדפת ביותר 

 :מכסים על טובין מקוריים מוחרגים מביטול מכס על ידי .3

 וכן; קנדה אם הם רשומים בלוח של קנדה (א)

 .של הלוח של ישראל' ישראל אם הם רשומים ברשימה א (ב)

מכסים על טובין מקוריים מקנדה יבוטלו או , ל הלוח של ישראלש' כפי שנקבע ברשימה ב .4

 :להלן( ב)-ו( א)ק "בהתאם להוראות הספציפיות הקבועות בס, לפי העניין, יופחתו

יבוטלו , מכסים על טובין מקוריים המיובאים תחת מכסה שנקבעה לפי הסכם זה (א)

ר טובין מקוריים ותעריף הבסיס של מכס עבו, בתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה

המיובא בחריגה מההיקפים השנתיים של מכסת המכס יופחתו באחוז המפורט אם 

 וכן; בר החלה

התעריף הבסיסי למכסים על טובין מקוריים יופחת באחוז המפורט בתאריך כניסתו  (ב)

או על פני מספר מוגדר של שנים החל מתאריך כניסתו לתוקף , לתוקף של הסכם זה

 .של הסכם זה

של הלוח ' כל כמות של טובין מקוריים המיובאים מקנדה תחת מכסה הרשומה ברשימה ב .5

כל מכסה שקבעה ישראל מחוץ , או תפחית את הכמות של, לא תובא בחשבון לקראת, של ישראל

 .להסכם זה
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של הלוח שלה על ' ישראל תחשב את ההיקף של כל מכסה הרשומה ברשימה ב, 1לשנה  .6

 .בינואר ותאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה 1מתאים לתקופה שבין ידי הפחתת הנפח ה

 .פירושו השנה שבה נכנס הסכם זה לתוקף 1שנה , לעניין נספח זה והלוח של ישראל .7

בינואר שאחרי תאריך כניסתו  1-מתחילה ב 2שנה , לעניין נספח זה והלוח של ישראל .8

 בינואר של כל שנה לאחר 1-ייכנס לתוקף בוכל שלב שנתי של הפחתת מכס , לתוקף של הסכם זה

 .מכן

התעריף הבסיסי לקביעת קטגוריית ההפחתה ההדרגתית של מכס לפריט יהיה תעריף המכס  .9

של הלוח ' הרשום כתעריף הבסיסי ברשימה ב, 2013באוקטובר  1-לאומה מועדפת ביותר החל ב

 .של ישראל

יות ההפחתה ההדרגתית יעוגלו כלפי מטה קטגור, 2.1לצורך ביטול המכסים בהתאם לסעיף  .10

, או אם שיעור המכס מבוטא ביחידות כספיות, לפחות לעשירית הקרובה ביותר לנקודה העשרונית

 .הקרובה ביותר של יחידת המטבע הרשמית של הצד( 0.001)לפחות לאלפית 

 :הצדדים מסכימים כי .11

 כןו; הלוח של קנדה הוא מהימן בשפות אנגלית וצרפתית (א)

 .הלוח של ישראל הוא מהימן בשפות אנגלית ועברית (ב)
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 2.1לוחות לנספח 

 לוח המכס של ישראל

 

 'רשימה א

 פרט מכס 

ל "ג ומנכ"ק 250ג ואינו עולה על "ק 240שמשקלם הממוצע עולה על 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר כי הם מיועדים לגידול 

0102.29.20 

ל "ג ומנכ"ק 250ג ואינו עולה על "ק 240שמשקלם הממוצע עולה על 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר כי הם מיועדים לגידול 

0102.39.20 

 0102.39.90 אחרים 

ל "ג ומנכ"ק 250ג ואינו עולה על "ק 240שמשקלם הממוצע עולה על  

    משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר כי הם מיועדים לגידול    

0102.90.50 

 0102.90.80  אחרים   

 0103.91.90 אחרים    

 0103.92.00 ג או יותר            "ק 50שמשקלם 

 0104.10.90 אחרים   

 0104.20.90 אחרים   

 0105.13.10 א                    "ח כ"ש 12שערכם אינו עולה על 

 0105.14.10 א                    "ח כ"ש 12שערכם אינו עולה על 

 0105.15.10 א                    "ח כ"ש 12ינו עולה על שערכם א 

 Gallus Domesticus                     0105.94.00עופות בית מהמין 

 0105.99.00 אחרים   

 0204.10.10 טריים   

  

 0204.10.90 אחרים   

 0204.21.00 (               Half Carcass)וחצי גוף ( Carcass)גוף 

 0204.22.00 ם אחרים הכוללים עצם            נתחי

 0204.23.00 בלי עצם     

 0204.30.00              של טלאים קפואים          ( Half Carcass)וחצי גוף ( Carcass)גוף 

 0204.41.00    (                          Half Carcass)וחצי גוף ( Carcass)גוף 

 0204.42.00 עצם             נתחים אחרים הכוללים

 0204.43.00 בלי עצם     

 0207.11.00 טריים או צוננים                  , שאינם חתוכים לנתחים

 0207.12.00 קפואים             , שאינם חתוכים לנתחים

 0207.13.00 טריים או צוננים                 , נתחים ושיירים

 0207.14.00            קפואים , נתחים ושיירים
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 0207.24.00 טריים או צוננים                  , שאינם חתוכים לנתחים

 0207.25.00 קפואים             , שאינם חתוכים לנתחים

 0207.26.00 טריים או צוננים                 , נתחים ושיירים

 0207.27.00 קפואים            , נתחים ושיירים

 0207.41.00 טריים או צוננים                  , חתוכים לנתחיםשאינם 

 0207.42.00 קפואים             , שאינם חתוכים לנתחים

 0207.43.00 טריים או צוננים                , כבדים שומניים

 0207.44.00 טריים או צוננים            , אחרים

 0207.45.10 כבד   

 0207.45.90 אחרים    

 0207.51.00 טריים או צוננים                  , שאינם חתוכים לנתחים

 0207.53.00 טריים או צוננים                , כבדים שומניים

 0207.54.00 טריים או צוננים            , אחרים

 0207.55.10 כבד   

 0207.60.10 טריים או צוננים                , כבדים שומניים

 0207.60.20 טריים או צוננים             , אחרים

 0207.60.90 אחרים    

 0208.30.00 של יונקים עילאיים      

של (; Cetasea-יונקים ממשפחת ה)כלבי ים , דולפינים, של לוויתנים

-יונקים ממשפחת ה) Dugongs)וסוסי ים ( Manatees)פרות ים 

Sirenia ;)יונקים מתת משפחת ה)ניבתנים של אריות ים ו, של כלבי ים-

Pinnipedia                                                    )                                              

0208.40.00 

 0208.50.00 (                      לרבות נחשים וצבים)של זוחלים 

 0208.60.00             (         Camelidae)של גמלים וגמליים אחרים 

 0210.91.10 בשר ושיירי בשר          

 0210.91.90 אחרים   

 0210.92.10 בשר ושיירי בשר          

 0210.92.90 אחרים   

 0210.93.10 בשר ושיירי בשר          

 0210.93.90 אחרים   

 0301.11.90 אחרים   

 0301.19.90 אחרים   

 0301.91.90 אחרים   

 0301.93.90 אחרים   

 0301.94.90 אחרים   

 0301.95.90 אחרים   

 0301.99.90 אחרים   
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 ,Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss)טרוטה 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and 

Oncorhynchus chrysogaster)  

0302.11.00 

 0302.22.00 (               Plaice( )Pleuronectes Platessa)דג משה רבנו 

 0302.23.00 (         Solea Spp).סול 

 Psetta maxima, Scophthalmidae 0302.24.00)דג טיורבו 

 0302.29.00 אחרים    

 (Thunnus alalunga)או טונוס ארך סנפירים Albacore))טונוס גדול 

  

0302.31.00 

 0302.32.00   (Thunnus albacares)טונה צהובת סנפיר 

 0302.33.00 או פלמודה מפוספסת                  , קפצן

 Bigeye  (Thunnus obesus)                0302.34.00 טונה מסוג 

 Bluefin Tunas Southern                      0302.36.00 ,(Thunnus Maccoyll)טונה מסוג 

 0302.39.00 אחרים    

 0302.41.00             (           lupea Harengus, Clupea Pallasii( )Herrings)מליחים  

 Anchovies               0302.42.00) (.Engraulis spp) )עפין  

סרדינלה  (.Sardina pilchardus, Sardinops spp)סרדינים  

(Sardinella spp.) טים שפרו(Brisling Or Sparts(Sprattus 

Sprattus                                                          ) 

0302.43.00 

 Mackerel (Scomber Scombrus, Scomber)קוליס 

Australasicus, Scomber Japonicus)                                   

0302.44.00 

  Jack  (.Trachurus spp)מקרלים מסוג 

 And Horse Mackerel                      

0302.45.00 

 0302.46.00 (               Rachycentron Canadum) (Cobia)קוביה 

 Pollachius Virens( )Coalfish                0302.53.00)בקלה שחור 

 0302.55.00   (Theraga chalcogramma)פולכיוס  אלסקה 

 Micromesistius Poutassou ,Micromesistius (Blue)הים עיט 

Whtings) Australis                                   

0302.56.00 

ל משרד החקלאות אישר שהם דגים מסוגים שאינם "דגים אחרים שמנכ

                                                         גדלים או נידוגים בישראל או בים התיכון                          

0302.59.10 

 0302.59.90 אחרים    

 0302.71.00                (.Oreochromis spp)אמנון 

 0302.72.10 (Pangasius spp, Silrus spp, Ictalurus spp)שפמנון 

 0302.72.90 אחרים    

 ,Cyprinus carpio, Carassius carassius)קרפיון   

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

0302.73.00 
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Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)   

 0302.74.00             (.Anguilla spp)צלופחים  

 0302.79.10 (                Lates Niloticus)יאורן  

 0302.79.90               (.Channa spp)ראש נחש  

 0302.81.00 וכרישים אחרים              Dogfish))כריש כלבי 

 0302.82.00 (Rajidae) דגי סחוס 

 0302.83.00                (.Dicentrarchus spp)דן השן 

 0302.84.00                 (.Dicentrarchus spp)לברק 

 Diplodus Sargus                  0302.85.10))סרגוס 

 Sparus Auratus                   0302.85.20)יס דנ

 0302.85.90 אחרים    

 0302.89.10 (         Mugilidae)קיפון 

 Mullus Babatus);)מולית ( Epinehelus Aeneus( ;)לוקוס)דקר 

 Auxis Thazard ;greater amberjack (Seriola));)פלמודה

dumerili); white seabream (Diplodus sargus)                                                                                    

0302.89.20 

ל משרד הכלכלה והתעשייה "שמנכ, בלבד Salmo Truttaרק מהסוג 

                                                        אישר כי הם מיועדים לתעשיית עישון הדגים                         

0303.14.10 

 0303.14.90 אחרים    

 0304.31.00                (.Oreochromis spp)אמנון  

 0304.32.90 אחרים    

 Lates Niloticus                0304.33.00))יאורן  

 0304.39.10 של קרפיון    

 0304.39.90 אחרים    

, Salmo Trutta, Oncorhynchus Mykiss)טרוטה  

Oncorhynchus Clarkioncorhynchus Aguabonita, 

Oncorhynchus Gilae. Oncorhynchus Apache and 

Oncorhynchus Chrysogaster)                                                                                 

0304.42.00 

 0304.44.90 אחרים    

 0304.45.00 (             Xiphias Gladius)דג החרב 

 0305.10.00             המתאימים למאכל אדם              , של דגים, קיבר וגלולות , קמחים

 0305.31.90 אחרים   

 0305.39.90 אחרים   

, Salmo Trutta, Oncorhynchus Mykiss)טרוטה  

Oncorhynchus Clarkioncorhynchus Aguabonita, 

Oncorhynchus Gilae. Oncorhynchus Apache and 

Oncorhynchus Chrysogaster)                                                                           

0305.43.00 

 0305.44.00   ,(.Oreochromis spp)אמנון  
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 Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus)שפמנון 

spp.),   

 ,Cyprinus carpio, Carassius carassius)קרפיון 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla 

spp.),  

   ,(.Anguilla spp)צלופחים 

                                                                                                                                              (                 Channa Spp)וראשי נחש  (Lates niloticus)יאורן 

 0305.49.00 אחרים   

 0305.71.90 אחרים    

 0306.11.20 מעושנים    

 0306.14.10 מעושנים    

 0306.15.20 מעושנים    

 0306.19.10 מעושנים    

 0306.21.20 מעושנים    

 0306.24.10 מעושנים    

 0306.25.10 מעושנים    

 0306.26.10 מעושנים    

 0306.26.90 אחרים    

 0306.27.10 מעושנים    

 0306.27.90 אחרים    

 0306.29.11 מעושנים    

 0306.29.19 אחרים    

 0306.29.91 מעושנים    

 0307.19.10 מעושנות    

 0307.41.00 או צוננים            , טריים, חיים

 0307.49.10 מעושנים    

 0307.49.90 אחרים    

 0307.51.00 או צוננים            , טריים, חיים 

 0307.59.10 מעושנים    

 0307.59.90 אחרים    

 0307.60.10   או צוננים          , טריים, חיים

 0307.60.91 מעושנים    

 0307.79.10 מעושנות    

 0307.89.10 מעושנים    

 0307.99.10 מעושנים    

 0308.19.10 מעושנים    
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 0308.29.10 מעושנים    

 0308.30.10 מעושנים    

 0308.90.10 מעושנים    

 0401.10.00                  %      1שאינה עולה על , לפי משקל, בעלי תכולת שומן

 0401.20.00                          %       6אך אינה עולה על % 1העולה על , לפי משקל, בעלי תכולת שומן

 0401.40.00                            %     10אך אינו עולה על % 6העולה על , לפי משקל, בעלי תכולת שומן 

 0401.50.00 %                      10משקל העולה על  לפי, בעלי תכולת שומן

ל משרד הכלכלה והתעשייה שהם מיועדים לייצור "שלגביהם אישר מנכ

ט גלידות או תכשירי מזון שבגדר פר, מזון לבעלי חיים, ממתקים, שוקולד

19.01                                                                                   

0402.10.20 
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 0402.10.90 אחרים   

ל משרד הכלכלה והתעשייה שהם מיועדים לייצור "שלגביהם אישר מנכ

ט גלידות או תכשירי מזון שבגדר פר, מזון לבעלי חיים, ממתקים, שוקולד

19.01                                                                                   

0402.21.20 

 0402.21.90 אחרים    

 0402.29.00 אחרים    

 0402.91.00         שאינם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחרים                   

 0402.99.00 אחרים    

באבקה או בגרגירים או בצורה מוצקה אחרת המכילים שומני חלב 

                                                     לפי משקל      % 1.5בשיעור שאינו עולה על 

0403.10.11 

באבקה או בגרגירים או בצורה מוצקה אחרת המכילים שומני חלב 

                               לפי משקל                                  % 1.5בשיעור העולה על 

0403.10.12 

 0403.10.13                               לפי משקל      % 3ור שאינו עולה על המכילים שומני חלב בשיע, אחרים

 0403.10.19 אחרים    

ל משרד הכלכלה והתעשייה שהוא "בצורה מוצקה שלגביהם אישר מנכ

                                           מיועד לייצור שוקולד וממתקים                                    

0403.10.20 

 0403.10.30 משקה על בסיס יוגורט            

 0403.10.90 אחרים   

המכילים שומני חלב , באבקה או בגרגרים או בצורה מוצקה אחרת

                              לפי משקל                             % 1.5בשיעור שאינו עולה על 

0403.90.11 

המכילים שומני חלב , גרים או בצורה מוצקה אחרתבאבקה או בגר

                                               לפי משקל          % 1.5בשיעור העולה על 

0403.90.12 

 0403.90.13                               לפי משקל      % 3המכילים שומני חלב בשיעור שאינו עולה על , אחרים

 0403.90.19  אחרים   

 0403.90.90 אחרים    

 0404.10.90 אחרים   

 0404.90.00 אחרים    

 0405.10.39 אחרים    

 0405.10.99 אחרים   

 0405.20.00 ממרחי תוצרת חלב       

 Ghee                          0405.90.20חמאה נטולת מים או חמאה מהסוג 

 0405.90.90 אחרים    

 0406.10.10 מחלב צאן בשלמותה או בחלקה                   עשויה 

 0406.10.90 אחרים    
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ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר שהיא "בצורת אבקה שלגביה אישר מנכ

                            מיועדת לייצור מזון לבעלי חיים                                  

0406.20.20 

 0406.20.90 אחרים   

 0406.30.00 גבינה מעובדת שאינה מגוררת או שאינה אבקה                     

י "גבינה בעלת גידים כחולים וגבינה אחרת המכילה גידים מיוצרים ע

Penicillium Roqueforti                                              

0406.40.00 

 0406.90.20                (      חלומי)גבינה לבנה שעברה הרתחה 

 Jimeed                    0406.90.30))מיד 'גבינה מוקשה מיובשת מסוג ג

 0406.90.90 אחרים    

 Gallus Domesticus                      0407.21.00של עופות בית מהמין

 0407.29.00 אחרים   

 0407.90.00 אחרים   

 0408.11.00 מיובשים   

 0408.19.00 רים   אח

 0408.91.00 מיובשים   

 0408.99.00 אחרים   

 0410.00.00       פ                              "של, מוצרים מן החי הראויים למאכל

 0702.00.10 שישוחררו בחודשים יוני עד אוקטובר                           

 0702.00.90                   שישוחררו בחודשים נובמבר עד מאי         

 0704.10.00        כרובית וברוקולי עם ראש          

 0704.20.00 כרוב ניצנים         

 0704.90.10 כרוב סיני        

 0704.90.20 קולרבי     

 0704.90.30 כרוב לבן              , כרוב אדום

 0704.90.90 אחרים        

 0705.11.00 (                ראש חסה) Lettuceחסת כרוב 

 0705.19.00 אחרים   

 0705.29.00 אחרים   

 0706.10.10 שישוחררו בחודשים דצמבר עד מאי                           

 0706.10.90 שישוחררו בחודשים יוני עד נובמבר                           

 0706.90.10 שורשי סלריאק        

 0706.90.30 צנון וצנונית            

 0706.90.90 אחרים    

טריים או (, Gherkins)ומלפפונים מערביים ( Cucumbers)מלפפונים 

 צוננים                           

0707.00.00 

 0708.10.00 אפונים           

 0708.20.00 (.Vigna spp., Phaseolus spp)שעועיות 
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 0708.90.20 פול      
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 0708.90.90 אחרים    

 0709.20.10 אחרים  

 0709.20.90               שישוחררו בחודשים מאי עד ספטמבר                                 

 0709.30.00 חצילים            

 0709.40.00 מלבד סלריאק              , כרפס

 0709.51.10                   שישוחררו בחודשים מאי עד ספטמבר         

 0709.51.90 אחרים    

 0709.59.20 כמהין     

 0709.59.90 אחרים   

 Pimenta                            0709.60.00או מהמין  Capiscumפירות מהמין 

 0709.70.00 תרד ניו זילנדי ותרד גינה                                 , תרד

 0709.91.00 דורי         קינרס כ

 0709.92.00 זיתים    

 0709.93.10 קישואים     

 0709.93.90 אחרים    

 0709.99.20 תירס מתוק      

 0709.99.90 אחרים    

 0710.30.00                                 (תרד גינה) orache spinach -תרד ניו זילנדי ו. תרד

 0710.40.00 תירס מתוק         

 0710.80.10          פלפל או סלרי                            , כרוב, ברוקולי, כרובית

 0710.80.20 פטריות     

 0710.80.40 גזר    

 0711.20.00 זיתים    

 0711.40.00 מלפפונים ומלפפונים מערביים            

 Agaricus                 0711.51.00פטריות מסוג 

 0711.59.00 אחרים    

 Pimenta                                       0711.90.10או מהזן  Capiscumפימנטו מהזן  ;Piperפלפל מהזן  

 0711.90.20 כולל מיץ ורסק                   , עגבניות

 0711.90.30 תפוחי אדמה      

 0711.90.41 תירס מתוק      

 0711.90.42 בצלים    

 0711.90.49 אחרים    

 0712.90.10 שום    

 0714.20.00 בטטה        

 0714.30.00             (.Dioscorea spp)בטטה פראית 
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 0714.40.00             (.Colocasia spp)קולקס  

(Xantosoma Spp.) Yautia 0714.50.00 

 0714.90.00 אחרים   

 0801.21.00 בקליפותיהם      

 0801.22.00 מקולפים    

 0801.31.00 בקליפותיהם     

 0801.32.00 מקולפים    

 0802.11.90 אחרים    

 0802.12.90 אחרים    

 0802.21.00 בקליפותיהם     

 0802.22.90 אחרים    

 0802.31.00 בקליפותיהם     

 0802.32.00 מקולפים     

 0802.41.00 בקליפותיהם     

 0802.42.00 מקולפים    

 0802.51.00 בקליפותיהם     

 0802.52.00 מקולפים    

 0802.61.00 בקליפותיהם     

 0802.62.00 מקולפים    

 0802.70.00 (           Cola Spp)אגוזי קולה 

 0802.80.00 (     Areca)אגוזי בטל 

 0802.90.20 פקאן    

 0802.90.93 צנובר     

 0802.90.99 אחרים    

 0803.10.10 טריים   

 0803.10.90 מיובשים 

 0803.90.10 טריים   

 0803.90.90 מיובשים 

 0804.10.10 מעוכים    

 0804.10.90 אחרים    

 0804.20.11 שישוחררו מחודש מאי עד נובמבר                           

 0804.20.19                     שישוחררו מחודש דצמבר עד אפריל        

 0804.20.20 מיובשים 

 0804.30.10 טריים   

 0804.30.20 מיובשים   

 0804.40.10 טריים   

 0804.40.20 מיובשים   
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 0804.50.10 שישוחררו מחודש יוני עד דצמבר                            

 0804.50.20          שישוחררו מחודש ינואר עד מאי                  

 0804.50.90 מיובשים   

 0805.10.10 טריים   

 0805.10.20 מיובשים    

 0805.20.10 טריים   

 0805.20.20 מיובשים 

 0805.40.11 אשכוליות      

 0805.40.19 פומלות    

 0805.40.20 מיובשים 

 0805.50.10 טריים   

 0805.50.90 מיובשים   

 0805.90.11 קומקווט וליים                       , אתרוגים

 0805.90.19 אחרים    

 0805.90.20 מיובשים   

 0806.10.90 אחרים    

 0807.11.00 אבטיחים      

 0807.19.10 שישוחררו מחודש אוקטובר עד מאי                          

 0807.19.90            שישוחררו מחודש יוני עד ספטמבר                 

 0807.20.00 פאפיה         

 0808.40.00 חבושים    

 0809.10.10 שישוחררו מחודש אפריל עד אוגוסט                           

 0809.10.90 שישוחררו מחודש ספטמבר עד מארס                            

 0809.30.10                          אחרים שישוחררו מחודש אפריל עד נובמבר      

 0809.30.90 שישוחררו מחודש דצמבר עד מארס                            

 0809.40.10 שישוחררו מחודש מאי עד נובמבר                           

 0809.40.90 שישוחררו מחודש דצמבר עד אפריל                            

 0810.50.10              דש ספטמבר עד יוני                                   שישוחרר מחו

 0810.50.90 שישוחרר מחודש יולי עד אוגוסט                          

 0810.60.00 (    Durians)פירות דוריאן 

 0810.70.10 שישוחררו מחודש אוגוסט עד חודש מרס                           

 0810.70.90 שישוחררו מחודש אפריל עד חודש יולי                          

 0810.90.31 שישוחררו מחודש מארס עד יולי                          

 0810.90.39 לוקוואט

 0810.90.90 אחרים    

 0812.90.10 תות שדה       

 0812.90.90 אחרים    
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ג או יותרו באישור "ק 30ריזות המכילות בא %24,שרמת לחותם נמוכה מ 

 ל משרד החקלאות    "מנכ

0813.20.10 

 0813.20.90 אחרים   

 0904.11.00 שאינם מרוסקים או טחונים               

 0904.12.00 מרוסקים או טחונים          

 0904.21.00 מיובשים אך אינם מרוסקים או טחונים                 

 0904.22.00 או טחוניםמרוסקים  

 0907.10.00 שאינם מרוסקים או טחונים               

 0907.20.00 מרוסקים או טחונים          

 0908.11.00 שאינם מרוסקים או טחונים               

 0908.12.00 מרוסקים או טחונים          

 0908.21.00 שאינם מרוסקים או טחונים               

 0908.22.00 רוסקים או טחונים          מ

 0908.31.00 שאינם מרוסקים או טחונים               

 0908.32.00 מרוסקים או טחונים          

 0909.61.90 אחרים    

 0909.62.90 אחרים    

 0910.11.10 שישוחררו בחודשים אוקטובר עד ינואר                            

 0910.11.90 אחרים   

 0910.12.00 מרוסקים או טחונים          

 0910.20.00 זעפרן    

 0910.30.00 כרכום          

 1108.12.99 אחרים   

 1108.14.00 עמילן קסווה             

 1108.20.00 אינולין    

 1202.30.90 אחרים    

 1202.41.00 בקליפותיהם      

 1202.42.90 אחרים    

 1206.00.90 אחרים    

 1207.21.00 זרעים    

 1207.29.00 אחרים   

 1207.60.00 (                    Carthamus Tinctorius)זרעי חריע 

 1207.70.00 זרעי מלון      

 1207.91.00 זרעי פרג      

 1207.99.00 אחרים    

 1208.90.10 מזרעי פרג        

 1209.91.20  זרעי דלעת        
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 1209.99.29 אשר ישוחררו במסגרת התוספת החמישית                            

 1212.29.19 אחרים    

 1212.91.00 סלק סוכר      

 1212.93.00 קני סוכר      

 1212.94.00 שורשי עולש       

, לא מומלחים, לא קלויים, בקליפתם  (Cucurbita pepol)זרעי דלעת

                        למאכל אדם                                    , רי יכולת נביטהחס

1212.99.60 

 1404.90.19 אחרים   

 1404.90.20 חינה    

 1504.10.90 אחרים    

 Sperm Oil      1504.30.40שמן מסוג 

 1504.30.90 אחרים    

 1508.10.00 שמן גלמי     

 1508.90.90 אחרים   

 1509.10.90 אחרים   

 1509.90.31                                           ג   "ק 850שישוחררו מחודש ינואר עד חודש ספטמבר באריזות העולות על 

 1509.90.39 אחרים    

 1509.90.90 אחרים   

 1510.00.30 למאכל    

 1510.00.90 אחרים   

 1511.10.20 אחרים   

 1511.90.90 אחרים   

 1512.11.11 שמן חמניות

 1512.19.21 שמן חמניות

 1512.21.90 אחרים   

 1512.29.90 אחרים   

 1513.11.90 אחרים   

 1513.19.90 אחרים   

 1513.21.20 אחרים   

 1513.29.90 אחרים   

 1514.91.90 אחרים   

 1514.99.90 אחרים   

 1515.30.00            שמן קיק ופיצוליו    

 1515.50.90 אחרים   

 1515.90.21 שמן של שקדים מתוקים            

או  08.02של אגוזים או של חרצנים וגלעיני פירות מכותרים , שמן אחר

12.12                                          

1515.90.22 
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 1515.90.30 אחרים    

 1516.10.11 למאכל    

 1516.10.19 חרים    א

 Sperm Oil      1516.10.92שמן מסוג 

 1516.10.93 מדגים או מיונקי ים                , אחר

 1517.90.21 המכילות שמן זית           

שמן , שמן זרעי כותנה, שמן חריע, שמן חמניות, המכילות שמן סויה

                     תירס או שמן לפתית                               

1517.90.22 

 1518.00.21 שמן קיק      

 1520.00.90 אחרים    

 1521.10.00 שעוות צמחים        

 1601.00.10 המכילים בשר עוף            

 1602.20.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.20.91 המכיל כבד עוף             

 1602.20.99 ם   אחרי

 1602.31.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.31.90 אחרים   

 1602.32.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.32.90 אחרים   

 1602.39.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.39.90 אחרים    

 1602.41.00 קותלי חזיר ונתחיהם           

 1602.42.00 כתפיים ונתחיהם              

 1602.49.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.49.90 אחרים    

 1602.50.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.50.91 בשר עוף                         ,לפי משקל% 20-המכיל יותר מ

 1602.90.10 תכשיר שעבר הומוגניזציה                         

 1602.90.90 אחרים   

של רכיכות או של , של דגים או של סרטנים, תמציות ומיצים של בשר

            חסרי חוליות אחרים החיים במים                                   

1603.00.00 

 1604.14.90 אחרים    

 1604.19.30                 מתובל או מעובד אחרים                , פילה קפוא של אמנון מצופה 

 1605.40.00 סרטנים אחרים          

 Oysters  1605.51.00 

 1605.54.00 דיונונים וקלמארי           

 1605.55.00 תמנונים    
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Clams, cockles and arkshells  1605.56.00 

 1605.57.00 אוזן ים    

 1605.58.00 שבלולים למעט שבלולי ים               

 1605.59.00 אחרים   

 1605.61.00 מלפפוני ים       

 1605.62.00 קיפודי ים      

 1605.63.00 מדוזות     

 1605.69.00 אחרים   

 1901.90.21 בצורת אבקה        

 1901.90.22 תחליפי גבינה          

 1901.90.29 אחרים    

 Agaricus                 2003.10.00פטריות מסוג 

 2003.90.10 כמהין     

 2003.90.90 אחרים    

 2004.10.10 מוצרים מקמח או מקיבר                  

 2004.90.10 מוצרים מקמח או מקיבר                   

 2004.90.93 תירס מתוק      

 2004.90.94 קטניות        

 2005.20.20 תכשיר שעבר הומוגניזציה            

 2005.40.90 אחרים   

 2005.59.90 אחרים   

 2005.60.00 אספרגוס     

 2005.70.10 ג או יותר                    "ק 50באריזות המכילות  

 2005.70.90 אחרים    

 2005.80.10 תירס גמדי        

 2005.80.90 אחרים    

 2005.99.30                      9920משנה -למעט שסיווגו בכותר, גזר

 2008.11.90 אחרים    

 2008.19.32 שקדים אחרים        

 2008.19.91 שקדים    

 2008.20.90 אחרים   

 2008.30.90 אחרים   

 2008.40.90 אחרים    

 2008.50.90 אחרים    

 2008.60.00 דובדבנים     

 2008.70.00 לרבות נקטרינות               , אפרסקים

 2008.80.20        אחוז בנפח                          2בתוספת כוהל בכמות העולה על 
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 2008.80.40 ג                    "ק 4.5באריזות מעל 
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 2008.80.90 אחרים    

 2008.91.00 לבבות דקלים      

 2009.11.19 אחרים   

 2009.11.20 אחרים          , מרוכזים

 2009.11.30 ג או יותר                   "ק 100באריזות המכילות 

 2009.11.40      ג או יותר                                "ק 100באריזות המכילות 

 2009.11.90     אחרים   , מיץ

 2009.12.10 ג או יותר                   "ק 100באריזות המכילות 

 2009.12.90 אחרים   

 2009.19.19 אחרים   

 2009.19.90 אחרים   

 2009.21.21 ג או יותר                   "ק 100באריזות המכילות 

 2009.21.29 אחרים   

 2009.21.31 תר                   ג או יו"ק 100באריזות המכילות 

 2009.21.33 אחרים   

 2009.29.12                                       50ג או יותר ומספר הבריקס עולה על "ק 230באריזות המכילות , פומלות

 2009.29.13 אשכוליות באריזות אחרות               

 2009.29.14 פומלות אחרות       

 2009.29.80 ת אחרות       פומלו

 2009.29.90 אחרים   

 2009.31.10 ג או יותר                   "ק 100באריזות המכילות 

 2009.31.90 אחרים   

 2009.39.19 אחרים   

 2009.39.90 אחרים   

 2009.61.00                  30אינו עולה על ( Brix Value)שערך הבריקס 

 2009.69.20                  67אינו עולה על ( Brix Value)שערך הבריקס 

 2009.69.90 אחרים    

 2009.71.10 ג או יותר                   "ק 100באריזות המכילות 

 2009.71.90 אחרים   

 2009.79.39 אחרים    

 2009.79.90 אחרים   

 2009.90.11 מרוכז        

 2009.90.19 אחרים   

 2009.90.20 מיצי עגבניות                   % 50כיל מעל המ

( Brix Value)מיצי הדרים או תפוחים שערך הבריקס % 50המכיל מעל 

                                              20עולה על 

2009.90.30 

 2009.90.90 אחרים    



2-A2-21 

 פרט מכס 

 2102.30.00 אבקות אפיה מעובדות            

 2105.00.11 שומן חלב                 % 3-פחות מהמכילה 

 2105.00.12               שומן חלב               % 7-שומן חלב או יותר אך פחות מ% 3המכילה 

 2105.00.13 או יותר שומן חלב                % 7המכילה 

 2105.00.90 אחרים    

 2106.90.10                             אבקות דומות אחרים     אבקות גלידה ו(, Jelly Powders)אבקות מקפא 

 2106.90.40 תחליפי שמנת ותערובות של שומנים עם סוכר                         

לרבות חומרים בעלי תכונות או , סכרין צורה אחרת מוכן לשימוש

 שימושים דומים בטבליות

2106.90.60 

 2106.90.91 ה שהיא                      המכילים תפוחי אדמה בכל צור

מחוזקים במינרלים או בוויטמינים של , מיצי פירות או ירקות מרוכזים

 אחוז ממשקלם 50-המכילים מוצקי חלב בשיעור של יותר ממוצרים 

2106.90.97 

 2204.30.00 תירוש ענבים אחרים         

 2205.10.00        ליטר או פחות            2בכלי קיבול המכילים 

 2205.90.00 אחרים   

 2306.30.00 של זרעי חמניות          

 2403.19.90 אחרים   

 2403.91.00 "                     משוחזר"או " שעבר הומוגניזציה"טבק 

 2403.99.10 טבק להרחה                   

 2403.99.90 אחרים   

 3501.90.90 אחרים    

 3502.11.00 ים    מיובש

 3502.19.00 אחרים            

 3502.20.00                                  לרבות תרכיזים של שני פרוטאינים של מי גבינה או יותר, אלבומין חלב



2-A2-22 

 'רשימה ב

 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

 0102.29.90  אחרים  0 1.15 600   

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0201.30.00-ו 0201.20.00

( Carcass)גוף  12 15 300  

 half)וחצי גוף 

carcass        ) 

0201.10.00 

עם פריטי מכס היקף מכסה שנתי מחולק 

 0201.30.00-ו 0201.10.00

נתחים אחרים  12 15 300  

  הכוללים עצם     

0201.20.00 



2-A2-23 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0201.20.00-ו 0201.10.00

 0201.30.00 בלי עצם    12 15 300  

מתעריף % 10הפחתה של  :מכס מחוץ למכסה

אך , ח"ש 6.30 שתוצאתה היא תעריף של, הבסיס

 27%-לא יותר מ

אך לא , 7 300 10

 30%-פחות מ

בשר  0

  עיזים                

0204.50.00 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0206.80.00 -ו 0206.10.90

 0206.10.10 טריים   50   200  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0206.80.00 -ו 0206.10.10

 0206.10.90 אחרים   50   200  



2-A2-24 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0206.10.90 -ו 0206.10.10

טריים או , אחרים 60   200  

  צוננים     

0206.80.00 

, 2שנה , 1כל אחת בשנה % 5חמש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה , 5ושנה  4שנה , 3שנה 

התעריף הנובע . מתעריף הבסיס% 25כוללת של 

 63.75%-אך לא יותר מ, ח"ש 312.75מכך הוא 

אך לא , 417   25

 85%-פחות מ

 0210.20.00  בשר בקר      0

 0301.92.90 אחרים   0 2.5   50  

טונה כחולת סנפירים  0 3 50    

של האוקינוס השקט 

 והאוקינוס האטלנטי

  (Thunnus 

thynnus, 

Thunnus 

orientalis)             

     

0302.35.00 



2-A2-25 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 16.67ת של שלוש הפחתו

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של  ,3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0302.89.90  אחרים  0 7.5   50

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של  ,3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 פוטיות  0 5   50

(Pleuronectidae, 

Bothidae, 

Cynoglossidae, 

Soleidae, 

Scophthalmidae 

and Citharidae) 

0304.43.00 



2-A2-26 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של  ,3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 שיבוט  0 5   50

 (Gadus morhua, 

Gadus ogac, 

Gadus 

macrocephalus) 

0304.44.10 

, 1כל אחת בשנה % 16.67 שלוש הפחתות של

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של  ,3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

חייק   0 5   50

(Merluccius 

spp., Urophycis 

spp.) 

0304.44.20 

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

של   0 11   50

   (Mugilidae)וןקיפ

0304.49.10 



2-A2-27 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0304.49.20  (Red fish)וורדון  0 5   50

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 יס מתעריף הבס% 50

-של דגים מכותרי 0 5   50

, 0302.30.00משנה 

0302.40.00 ,

0302.52.00 ,

0302.53.00 ,

-ו 0302.74.00

0302.81.00                

0304.49.30 



2-A2-28 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0304.49.90  אחרים  0 11   50

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0305.20.20 אחרים   8     50

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0305.32.90 אחרים   8     50



2-A2-29 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 16.67הפחתות של  שלוש

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0305.51.30 אחרים   8     50

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0305.59.30 אחרים   8     50

שנתי מחולק עם פריט מכס היקף מכסה 

0306.17.80 

 0306.16.80  אחרים  26   150 25

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0306.16.80 

 0306.17.80  אחרים  26   150 25

שתוצאתה , מתעריף הבסיס% 50הפחתה של 

 25%-אך לא יותר מ, ח"ש 1.8תעריף של

אך לא , 3.6   50

 50%-פחות מ

 0407.19.00 אחרים   0



2-A2-30 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

אך לא , 11.86 50   

-פחות מ

255% 

באריזות שמשקלן  0

ג "ק 1.5עולה על 

 50ואינו עולה על 

  ג                 "ק

0409.00.20 

שתוצאתה , מתעריף הבסיס% 30הפחתה של 

 178.5%-אך לא יותר מ, ח"ש 7.9תעריף של 

אך לא , 11.29   30

-פחות מ

255% 

באריזות שמשקלן  0

 50עולה על 

        ג   "ק

0409.00.30 

אך לא , 17.25 100    

-פחות מ

255% 

 0409.00.90 אחרים   0

 0603.11.00 ורדים   10   10    



2-A2-31 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

שישוחררו בחודשים  97   1400    

יוני עד 

  ספטמבר             

0701.10.10 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0701.90.29-ו, 0701.90.21, 0701.90.11

אך לא , 1.92 1400  

-פחות מ

230% 

באריזות שמשקלן  0

 ג           "ק 750עולה על 

0701.90.11 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0701.90.29-ו, 0701.90.21, 0701.90.11

אך לא , 1.92 1400  

-פחות מ

230% 

 0701.90.19  אחרים  0

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0701.90.29-ו, 0701.90.21, 0701.90.11

אך לא , 1.66 1400  

-פחות מ

234% 

באריזות שמשקלן  0

 ג           "ק 750עולה על 

0701.90.21 



2-A2-32 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0701.90.21-ו, 0701.90.19, 0701.90.11

אך לא , 1.66 1400  

-פחות מ

634% 

 0701.90.29  אחרים  0

ריט מכס היקף מכסה שנתי מחולק עם פ

0703.10.10  

מתעריף % 10הפחתה של : מכס מחוץ למכסה

אך , ח"ש 1.05שתוצאתה היא תעריף של , הבסיס

 268.2%-לא יותר מ

אך לא , 1.17 300 10

-פחות מ

298% 

שישוחררו בחודשים  0

   ינואר עד אפריל            

0703.10.10 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0703.10.10  

מתעריף % 10הפחתה של : וץ למכסהמכס מח

אך , ח"ש 0.73שתוצאתה היא תעריף של , הבסיס

 268.2%-לא יותר מ

אך לא , 0.81 300 10

-פחות מ

298% 

 0703.10.90  אחרים  0



2-A2-33 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0703.20.90 

אך לא , 10.49 125  

-פחות מ

340% 

 0703.20.30  שיני שום    0

 י מחולק עם פריט מכסהיקף מכסה שנת

0703.20.30  

אך לא , 7.66 125  

-פחות מ

340% 

 0703.20.90  אחרים  0

ושנה  1בשנה  כל אחת% 10שתי הפחתות של 

 20% שתוצאתן היא הפחתה כוללת של,2

 מתעריף הבסיס

כרשה וירקות  75     20

 שומיים אחרים          

0703.90.00 

ס היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכ

 0710.29.90 -ו, 0710.22.00, 0710.21.00

 0710.10.00 תפוחי אדמה    12   550  



2-A2-34 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0710.29.90 -ו, 0710.22.00, 0710.21.00

 0710.21.00  אפונים         12   550  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0710.29.90 -ו, 0710.21.00, 0710.21.00

 Vigna)שעועית  12   550  

spp. Phaseolus 

spp.)  

0710.22.00 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 0710.29.90 -ו, 0710.21.00, 0710.21.00

 0710.29.90  אחרים  20   550  

תערובת של  12   150    

  ירקות     

0710.90.00 

מתעריף % 20הפחתה של : מכס מחוץ למכסה

-אך לא יותר מ, ח"ש 0.9שתוצאתה , הבסיס

112% 

אך לא , 1.13 400 20

-פחות מ

140% 

 0713.20.00  חימצות             0



2-A2-35 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0806.20.90 

אך לא , 7 300  

-פחות מ

340% 

באריזות העולות על  0

שלגביהם , ג"ק 200

ל משרד "אישר מנכ

החקלאות שהם 

מיועדים לעיבוד 

ור ולייצ

צימוקים                   

                           

0806.20.30 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0806.20.30 

אך לא , 7 300  

-פחות מ

340% 

 0806.20.90  אחרים  0



2-A2-36 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

אך לא , 1.99 900    

-פחות מ

553% 

 0808.10.00  תפוחים  0

אך לא , 2.21 400    

-פחות מ

438% 

 0808.30.00  אגסים  0

, 2שנה , 1כל אחת בשנה % 6חמש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה , 5ושנה  4שנה , 3שנה 

התעריף הנובע . מתעריף הבסיס% 30כוללת של 

 56.7%-אך לא יותר מ, ח"ש 2.78מכך הוא 

אך לא , 3.97   30

 81%-פחות מ

שישוחררו מחודש  0

אפריל עד 

  יולי            

0809.21.10 



2-A2-37 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 2שנה , 1כל אחת בשנה % 6הפחתות של  חמש

שתוצאתן היא הפחתה , 5ושנה  4שנה , 3שנה 

התעריף הנובע . מתעריף הבסיס% 30כוללת של 

 56.7%-אך לא יותר מ, ח"ש 1.31מכך הוא 

אך לא , 1.87   30

 81%-פחות מ

שישוחררו מחודש  0

   אוגוסט עד מארס            

0809.21.90 

שנה , 1כל אחת בשנה % 7.5ארבע הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת , 4שנה , 3שנה , 2

התעריף הנובע מכך . מתעריף הבסיס% 30של 

 56.7%-אך לא יותר מ, ח"ש 2.78הוא 

אך לא , 3.97   30

 81%-פחות מ

שישוחררו מחודש  0

אפריל עד 

  יולי            

0809.29.10 



2-A2-38 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

שנה , 1כל אחת בשנה % 7.5ארבע הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת , 4שנה , 3שנה , 2

התעריף הנובע מכך . מתעריף הבסיס% 30של 

 56.7%-אך לא יותר מ, ח"ש 1.31הוא 

אך לא , 1.87   30

 81%-פחות מ

שישוחררו מחודש  0

   אוגוסט עד מארס            

0809.29.90 

, 2שנה , 1כל אחת בשנה % 6חמש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה , 5ושנה  4שנה , 3שנה 

התעריף הנובע . מתעריף הבסיס% 30כוללת של 

 65.8%-אך לא יותר מ, ח"ש 3.17מכך הוא 

אך לא , 4.53   30

 94%-פחות מ

שישוחררו מחודש  0

אוקטובר עד 

  מאי            

0810.10.10 



2-A2-39 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 2שנה , 1כל אחת בשנה % 6חמש הפחתות של 

חתה שתוצאתן היא הפ, 5ושנה  4שנה , 3שנה 

התעריף הנובע . מתעריף הבסיס% 30כוללת של 

 65.8%-אך לא יותר מ, ח"ש 3.17מכך הוא 

אך לא , 4.53   30

 94%-פחות מ

שישוחררו מחודש  0

יוני עד 

  ספטמבר             

0810.10.90 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0810.30.00 

אוכמניות , פטל 20   200  

מסוג 

,Blackberries 

( Mulberries)ות ת

ודובדבן 

  לוגן             

0810.20.00 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

0810.20.00 

 -דומדמניות ו 20   200  

currants שחורות ,

לבנות או אדומות 

 וחזרזרים

0810.30.00 



2-A2-40 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

שלגביהם אישר  12     50

ל משרד "מנכ

הכלכלה והתעשייה 

כי הם מיועדים 

לייצור 

(         מותנה)יוגורט

                             

0811.10.10 

, 1כל אחת בשנה % 16.67שלוש הפחתות של 

שתוצאתן היא הפחתה כוללת של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס % 50

 0811.10.90  אחרים  12     50

 0812.10.00 דובדבנים    8   50    



2-A2-41 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

0813.30.00 ,0813.40.00 ,0813.50.12 ,

 0813.50.20 -ו, 0813.50.19

 0813.10.00 מישמש    8   1000  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

0813.10.00 ,0813.40.00 ,0813.50.12 ,

 0813.50.20 -ו, 0813.50.19

 0813.30.00  תפוחים  12   1000  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

0813.10.00 ,0813.30.00 ,0813.50.12 ,

 0813.50.20 -ו, 0813.50.19

 0813.40.00  פירות אחרים   8   1000  



2-A2-42 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

0813.10.00 ,0813.30.00 ,0813.40.00 ,

 0813.50.20 -ו, 0813.50.19

אך לא , 16 1000  

 82%-פחות מ

או % 50המכילות  0

  יותר שקדים       

0813.50.12 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

0813.10.00 ,0813.30.00 ,0813.40.00 ,

 0813.50.20 -ו, 0813.50.12

אך לא , 16 1000  

 46%-פחות מ

 0813.50.19  אחרים  0

ף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס היק

0813.10.00 ,0813.30.00 ,0813.40.00 ,

 0813.50.19 -ו, 0813.50.12

אך לא , 7 1000  

 51%-פחות מ

תערובות של פירות  0

 מיובשים       

0813.50.20 

 0910.99.90  אחרים  8     50  



2-A2-43 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

אך לא , 2.3 100    

-פחות מ

114% 

 1005.90.10  מסוג פופקורן     0

 1101.00.90  אחרים  12   10000 50  

 1507.10.10  למאכל  7     40  

 1507.10.90 אחרים   8     40  

 1507.90.10  למאכל  7     40  

 1507.90.90 אחרים   8     40  

 1512.11.90 אחרים   8     40  

 1512.19.90 אחרים   8     40  

 1514.11.10  למאכל  7     40  

 1514.11.90 אחרים   8     40  

 1514.19.10  למאכל  7     40  

 1514.19.90 אחרים   8     40  

 1514.91.11 שמן לפתית    7     40  



2-A2-44 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

 1514.99.11 שמן לפתית    7     40  

, 1כל אחת בשנה % 33.33שלוש הפחתות של 

% 100שתוצאתן היא הפחתה של , 3ושנה  2שנה 

  מתעריף הבסיס 

שאינם בכלי קיבול  12     100

 אטומי אוויר       

1605.21.00 

, 1כל אחת בשנה % 33.33שלוש הפחתות של 

% 100שתוצאתן היא הפחתה של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס  

 1605.29.00 אחרים   12     100

, 1כל אחת בשנה % 33.33שלוש הפחתות של 

% 100שתוצאתן היא הפחתה של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס  

, צדפות מתולמות 12     100

 queen  כולל

scallops 

1605.52.00 



2-A2-45 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

, 1כל אחת בשנה % 33.33שלוש הפחתות של 

% 100שתוצאתן היא הפחתה של , 3ושנה  2שנה 

 מתעריף הבסיס  

 1605.53.00  מולים  12     100

שתוצאתה , מתעריף הבסיס% 60הפחתה של 

-אך לא יותר מ, ח"ש of 2.4% + 0.13תעריף

44.8% 

אך לא , 0.32   60

-פחות מ

112% 

המכילים ביצים  6

או % 10בשיעור של

יותר לפי משקל או 

% 1.5-לא פחות מ

שומני חלב ולא 

% 2.5פחות מ 

                   חלבוני חלב                

1905.90.91 



2-A2-46 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

שתוצאתה , מתעריף הבסיס% 60הפחתה של 

 44.8%-ך לא יותר מא, ח"ש 0.13תעריף של 

אך לא , 0.32   60

-פחות מ

112% 

המכילים , אחרים 0

קמח שאינו חיטה 

בכמות העולה על 

ממשקל הקמח % 15

       הכולל                     

1905.90.92 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 2002.90.90-ו, 2002.90.20, 2002.90.13

אך לא פחות , 12   425  

 ח"ש 1.07-מ

מיועדים לייצור 

            (             מותנה)קטשופ 

2002.90.13 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 2002.90.90-ו, 2002.90.20, 2002.90.13

אך לא פחות , 12   425  

 ח"ש 1.07-מ

 2002.90.19  אחרים 



2-A2-47 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 2002.90.90-ו, 2002.90.20, 2002.90.13

 2002.90.20 בצורת אבקה      8   425  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

 2002.90.90-ו, 2002.90.20, 2002.90.13

אך לא פחות , 12   425  

 ח"ש 1.07-מ

 2002.90.90  אחרים 

אך לא פחות , 50   100    

 ח"ש 2.6-מ

 2004.10.90  אחרים 

צאתה שתו, מתעריף הבסיס% 40הפחתה של 

 ח "ש 0.78-אך לא פחות מ, ח"ש 7.2תעריף של 

אך לא פחות , 12     40

 ח"ש 1.3-מ

 2004.90.99 אחרים    



2-A2-48 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

שתוצאתה , מתעריף הבסיס% 15הפחתה של 

 ח"ש 2.21 -אך לא פחות מ, ח"ש 10.2תעריף של 

אך לא פחות , 12     15

 ח"ש 2.6-מ

 2005.20.90  אחרים 

 2005.51.00   קלופה  , שעועית 12     50  

מפירות המפורטים  8     50  

לכללים  2בכלל 

הנוספים של פרק 

20                 

2008.97.10 

 2008.99.19  אחרים  8     50  

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריט מכס 

2009.50.80 

באריזות המכילות  20   190  

 ג או יותר          "ק 100

2009.50.20 

מחולק עם פריט מכס  היקף מכסה שנתי

2009.50.20 

 2009.50.80 אחרים   30   190  



2-A2-49 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

תכשירים המכילים  40     25 

  פולן       

2106.90.94 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

  2204.29.00-ו, 2204.21.00, 2204.10.00

 12%: מכס מחוץ למכסה

  60000 l   12 , אך לא פחות

 ח"ש 3.75-מ

יין נתזים 

(Sparkling 

wine        ) 

2204.10.00 

היקף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס 

  2204.29.00-ו, 2204.21.00, 2204.10.00

אך לא  l/ח "ש %1.35 + 12: מכס מחוץ למכסה

 50%-יותר מ

  60000 l 1.47 12 , אך לא פחות

 ח"ש 5.28-מ

בכלי קיבול המכילים 

ליטר או  2

  פחות        

2204.21.00 



2-A2-50 

   תעריף בסיס   

אחוז ההפחתה  הערות

מתעריף 

 **הבסיס

גובה המכסה השנתית 

משקל )הפטורה ממכס 

אלא אם כן , טו בטוןנ

 ( צוין אחרת

תעריף 

 (₪)ליחידה 

 פרט מכס תיאור (%)אחוז  

ף מכסה שנתי מחולק עם פריטי מכס היק

  2204.29.00-ו, 2204.21.00, 2204.10.00

אך לא  l/ח "ש %1.35 + 12: מכס מחוץ למכסה

 50%-יותר מ

  60000 l 1.47 12 , אך לא פחות

 ח"ש 5.28-מ

 2204.29.00 אחרים  

כוספה ושיירים  7.5     62  

אם , מוצקים אחרים

טחונים או בצורת 

, גלולות או לא

מתקבלים ממיצוי ה

שמנים של פולי 

  סויה                      

          

2304.00.00 

 3502.90.00 אחרים   10   100 30  

  



2-A2-51 

 (ביטול מכסים ועניינים קשורים) 2לפרק  2.1לנספח  6בכפוף לסעיף  *

 .ובאים בחריגה מהיקף המכסה השנתיאחוז ההפחתה מתעריף הבסיס יחול על טובין המי, לפריטי תעריף שלגביהם קיימת מכסה **

 



3-52 

 2.3נספח 

 דרישות בנוגע לאימות תיקונים ושינויים

 

עם ייבואו מחדש לשטח ארצו של צד של פריט טובין אשר יוצא לשטח ארצו של הצד 

 :יגיש יבואן, האחר לשם תיקון או שינוי

תיאור ובהם , חשבונית או הצהרה בכתב מהאדם שביצע את התיקון או את השינוי (א)

 וכן; מפורט של התיקון או השינוי וערכו 

 .ראיה לייצוא פריט הטובין לשטח ארצו של הצד האחר (ב)

  



3-53 

 3פרק 

 כללי מקור

 

 דרישות כלליות: 3.1סעיף 

, בשטח אחד הצדדים או שניהם, מקורו של פריט טובין הוא אצל צד אם, למטרות הסכם זה .1

 :הוא

 ;3.3בסעיף  הושג או יוצר בשלמותו כהגדרתו ( א)

 או; יוצר אך ורק מחומרים מקוריים ( ב)

 .3.4עבר ייצור מספיק כמוגדר בסעיף  ( ג)

התנאים לרכישת מעמד מקור המפורטים בפרק , 3.2.3-ו 3.2.2להוציא לפי הוראות סעיפים  .2

 .זה חייבים להתמלא ללא הפרעה בשטח אחד הצדדים או שניהם

 

 צבירה: 3.2סעיף 

 :עמד המקור של פריט טוביןלמטרות קביעת מ .1

 ;פריט טובין שמקורו בשטח אחד הצדדים או שניהם נחשב בשטח צד כמקורי ( א)

 .יצואן רשאי להביא בחשבון ייצור שנעשה על חומר שאינו מקורי אצל הצד האחר (ב)

אם לכל צד יש הסכם סחר חופשי המכונן או מוביל לכינון אזור סחר חופשי , 3 ק"בכפוף לס .2

שטחה של אותה מדינה שאיננה צד ייראה כמהווה חלק משטח אזור , תה מדינה שאיננה צדעם או

 .הסחר החופשי שהוקם לפי הסכם זה למטרות הקביעה אם פריט טובין הוא מקורי לפי הסכם זה

 .בהסכמה של הצדדים על התנאים בני ההחלה 2 ק"צד ייתן תוקף לס .3
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 למותםטובין מושגים או מיוצרים בש: 3.3סעיף 

הטובין הבאים ייראו כמושגים או מיוצרים בשלמותם בשטח אחד , 3.1למטרות סעיף 

 :הצדדים או שניהם

דומם אחר שהוצא או נלקח בשטח אחד  או פריט טובין שהוא משאב טבע מינרלי ( א)

 ;הצדדים או שניהם

 ;צמח או פריט טובין אחר שנאסף או לוקט בשטח אחד הצדדים או שניהם, ירק (ב)

 ;בעל חיים חי שנולד וגדל בשטח אחד הצדדים או שניהם ( ג)

 ;פריט טובין הושג מבעל חיים חי בשטח אחד הצדדים או שניהם ( ד)

המתנהלים בשטח אחד  דיג או חקלאות ימית, לכידה, פריט טובין המושג מציד ( ה)

 ;הצדדים או שניהם

 שיט הרשום או י כלי"ע רכיכות או בעלי חיים ימיים אחרים שהוצאו מהים, דגים ( ו)

 ;מתועד אצל צד ומניף את דגלו

(, ו)ק "ס-פריט טובין המיוצר על סיפון ספינת בית חרושת מפריט טובין הנזכר בתת ( ז)

 ;מתועדת אצל צד ומניפה את דגלו ובלבד שספינת בית חרושת כאמור רשומה או

י צד או "שנלקח ע, יםרכיכות או בעלי חיים ימיים אחר, להוציא דגים, פריט טובין ( ח)

, אדם של צד  מקרקעית הים או מתחת לקרקעית הים מעבר למים טריטוריאליים

 ;ובלבד שלצד או לאדם של הצד זכויות לנצל את קרקעית הים

(i ) ובלבד שפריט הטובין הושג על ידי צד או אדם , פריט טובין שנלקח מהחלל החיצון

 ;של צד ואינו עובר ייצור מחוץ לשטחו של צד

 :פסולת וגרוטאות הנובעים ( י)

 (i ) או; אחד הצדדים או שניהם מייצור בשטח 

  



3-55 

(ii ) ובלבד, מפריט טובין משומש שנאסף בשטח אחד הצדדים או שניהם 

 ;שפריט טובין כאמור מתאים רק לאחזור של חומר גלם

חומר מאוחזר שנאסף לשימוש בייצור של פריט טובין ממוחזר בשטח אחד  ( יא)

 וכן; ים או שניהםהצדד

פריט טובין המיוצר בשטח אחד הצדדים או שניהם באופן בלעדי מטובין הנזכרים  (יב)

 .בכל שלב של הייצור, או מנגזרותיהם(, יא)עד ( א)ק "ס-בתת

 

 ייצור מספיק: 3.4סעיף 

פריט טובין שאינו מתקבל או מיוצר בשלמותו באופן , 3.1 לעניין סעיף, 3.6בכפוף לסעיף  .1

 3.4די מחומרים מקוריים נחשב כאילו עבר ייצור מספיק כאשר התנאים המפורטים בנספח בלע

 .מתמלאים

פריט טובין שאינו עומד , של השיטה המתואמת 63עד  61להוציא פריט טובין מפרקים  .2

הלא מקוריים הניתנים לפי השיטה  כיוון שהן פריט הטובין והן החומרים 3.4בדרישות נספח 

או כותר שאינו מחולק , משנה-ים המשמשים בייצור מסווגים תחת אותו כותרהמתואמת כחלק

 :ובלבד, נחשב כאילו עבר ייצור מספיק, משנה-חלוקה נוספת לכותרי

 ;שהוא מיוצר בשלמותו בשטח אחד הצדדים או שניהם ( א)

-שערך החומרים שאינם מקוריים הניתנים כחלקים המסווגים תחת אותו כותר ( ב)

 65אינו עולה על , משנה-ותר שאינו מחולק חלוקה נוספת לכותריאו כ, משנה

 וכן; אחוזים מערך העיסקה של פריט הטובין

 .שפריט הטובין עומד בכל הדרישות בנות ההחלה האחרות של פרק זה ( ג)

פריט טובין שהוא התוצאה נחשב כמקורי ולא , אם חומר שאינו מקורי עובר ייצור מספיק .3

ריט מר שאינו מקורי הכלול בו כאשר פריט טובין זה משמש בייצור עתידי של פיילקח בחשבון החו

 .טובין אחר
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 מקוריים לטובין( דה מינימיס) כלל מזעור: 3.5סעיף 

פריט טובין הוא מקורי  בשטח צד , 2 ק"ולמעט כפי שנקבע בס, 3.4.1על אף הוראות סעיף  .1

בייצורו שאינם עוברים שינוי בר החלה ערך החומרים שאינם מקוריים בהם נעשה שימוש  אם

קה אחוזים מערך העיס 10-הוא לא יותר מ, 3.4בכלל לפריט הטובין בנספח  כמפורט, בסיווג מכס

 .כל הדרישות בנות ההחלה האחרות של פרק זה ובלבד שפריט הטובין עונה על, של הטובין

של השיטה המתואמת  63ד ע 50לא יחול על חומר שאינו מקורי לפי הוראות פרקים  1 ק"ס  .2

 .של השיטה המתואמת 63עד  50המשמש בייצור פריט טובין לפי הוראות פרקים 

 

 פעולות  עיבוד מזעריות: 3.6סעיף 

הפעולות הבאות נחשבות עיבוד מזערי ואינן מספיקות להענקת מעמד של פריט טובין 

 :ובין אם לאו 3.4בין אם מולאו דרישות סעיף , מקורי

במים או בכל חומר אחר שאינו משנה מהותית את המאפיינים של  פשוטדילול  ( א)

 ;פריט הטובין

 ;צבע או כל ציפוי אחר, גריז, לרבות הסרת חלודה, ניקוי ( ב)

צבע , מעטה מגן, לרבות כל חומר סיכה, כל ציפוי משמר או  דקורטיבי מריחה של ( ג)

 ;או ציפוי מתכתי, משמר או  דקורטיבי

 ;ף או חיתוך של כמויות קטנות של חומר עודףשיו, קיצוץ ( ד)

אחסון או  ,תיוג או תיוג מחדש של פריט טובין להובלה, אריזה מחדש, אריזה (ה)

 וכן;  מכירה

 .כביסה או חיטוי, רחיצה, תיקונים או שינויים ( ו)
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 מוצרים וחומרים בני החלפה: 3.7סעיף 

 :מקוריהקביעה אם פריט טובין הוא פריט טובין  למטרות .1

אם חומרים מקוריים וחומרים שאינם מקוריים שהם חומרים בני החלפה משמשים  ( א)

לבחירת , ניתן את הקביעה אם החומרים הם חומרים מקוריים, בייצור פריט טובין

בדרך  או מקובלת, המוכרת לעשות בהתאם לשיטת ניהול מלאי, יצרן פריט הטובין

 וכן; מתקיים הייצור ם של הצד שאצלועקרונות החשבונאות המקובלי י"ע, אחרת

אם טובין מקוריים ושאינם מקוריים שהם טובין בני החלפה משולבים או מעורבים  ( ב)

את הקביעה אם , פיזית במלאי בשטח צד ומיוצאים באותה צורה אל הצד האחר

לעשות , לבחירת יצרן פריט הטובין, ניתן פריט טובין מקורי פריט הטובין הוא

עקרונות  י"ע, בדרך אחרת או מקובלת, המוכרת ת ניהול מלאיבהתאם לשיט

 .פריט הטובין החשבונאות המקובלים של הצד שממנו מיוצא

על שיטת ניהול המלאי להיות מסוגלת להבטיח כי מספר הטובין הנחשבים למקוריים יהיה  .2

 זהה לזה שהיה במקרה שהחומרים בני ההחלפה או הטובין בני ההחלפה היו מופרדים

 .פיזית

 

 רכיבים נייטראליים: 3.8סעיף 

 לא יהיה צורך לקבוע את מקורם של האמורים, על מנת לקבוע אם פריט טובין הוא מקורי

 :להלן

 ;דלק ואנרגיה ( א)

 ;מבלטים ותבניות, כלים ( ב)

 ;חלקי חילוף וחומרים המשמשים בתחזוקת ציוד ובניינים ( ג)

ם וחומרים אחרים המשמשים בייצור או חומרים מורכבי, גריז, חומרי סיכה ( ד)

 ;המשמשים בהפעלת ציוד ובניינים

 ;ציוד ואספקה לבטיחות, ביגוד, נעליים, משקפיים, כפפות ( ה)
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 ;מתקנים ואספקה המשמשים לניסוי  או לבדיקה של הטובין האחרים, ציוד ( ו)

 וכן; זרזים וממיסים ( ז)

ט הטובין אבל ניתן להוכיח באופן סביר כל הטובין האחרים שאינם משולבים בפרי ( ח)

 .שהשימוש בהם  בייצור פריט הטובין הוא חלק מהייצור

 

 יחידת התאמה: 3.9סעיף 

 :למטרות פרק זה

 ;מספר סיווג המכס של פריט טובין או חומר מסוים ייקבע לפי השיטה המתואמת ( א)

מסווג  ,ביםאם פריט טובין המורכב מקבוצה או מהרכבה של פריטים או רכי ( ב)

המכלול יהווה את , בהתאם לתנאי השיטה המתואמת לפי הוראת תעריף יחידה

 וכן; המסוים פריט הטובין

אם משלוח מורכב ממספר טובין זהים המסווגים תחת אותה הוראת תעריף של  ( ג)

 .כל פריט טובין ייחשב בנפרד, השיטה המתואמת

 

 רים וכלי קיבול לאריזה אריזה וחומ, חלפים וכלים, אביזרים: 3.10סעיף 

רים את החומרים הבאים ייראו כחומ, לעניין קביעה אם פריט טובין הוא פריט טובין מקורי

 :מקוריים ללא קשר למקום שבו החומרים מיוצרים

, חלפים וכלים הנמסרים עם פריט הטובין המהווה חלק מהאבזרים, אבזרים (א)

החלפים , ד שהאבזריםובלב, החלפים והכלים התקניים של פריט הטובין

, או הכלים אינם מופיעים בחשבונית נפרדת מזו של פריט הטובין

החלפים והכלים הם נהוגים לפריט , ושהכמויות והערך של האבזרים

 ;הטובין
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, חומרים וכלי קיבול לאריזה שבהם פריט הטובין ארוז למכירה קמעונאית (ב)

י השיטה המתואמת ובלבד שהחומרים וכלי הקיבול לאריזה מסווגים לפ

 וכן; יחד עם פריט הטובין הארוז בהם

 .ארוז בהם למשלוח חומרים וכלי קיבול לאריזה שפריט הטובין ( ג)

 

 טובין מקוריים שהוחזרו : 3.11סעיף 

, אם פריט טובין מקורי שיוצא מישראל או מקנדה למדינה שאיננה צד מוחזר לצד המייצא .1

 :ניתן להוכיח לשביעות רצונן של רשויות המכס כיאלא אם כן , מקורי-הוא ייראה כלא

 וכן; פריט הטובין המוחזר זהה לזה שיוצא ( א)

הוא לא עבר כל פעולה מעבר לדרוש כדי לשמר אותו במצב טוב בהיותו באותה  ( ב)

 .מדינה שאיננה צד או במהלך הייצוא

יבחנו האם , הלא יאוחר מחמש שנים אחרי תאריך כניסתו לתוקף של הסכם ז, הצדדים .2

ד ובאילו תנאים פריט טובין מקורי העובר ייצור נוסף בשטח מדינה שאיננה צד ומוחזר לשטח צ

 .רשאי להחזיק במעמד המקור שלו

 

 משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד : 3.12סעיף 

ו פריט טובין מקורי המיוצא משטח צד יקיים את מעמד המקור של, 2 ק"למעט לפי הוראות ס .1

 :רק אם

 ;פריט הטובין נשלח ישירות משטח צד אחד אל שטח הצד האחר ( א)
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 ובלבד, פריט טובין נשלח דרך שטח מדינה שאיננה צד ( ב)

(i ) אותה  שפריט הטובין אינו עובר ייצור נוסף או כל פעולה אחרת בשטח

טעינה מחדש או כל , פיצול מטענים, למעט פריקה, מדינה שאיננה צד

פריט  ת הנדרשת כדי לשמר אותו במצב טוב או כדי להוביל אתפעולה אחר

 וכן ,הטובין לשטח הצד

(ii )  פריט הטובין נשאר תחת פיקוח מכס בשטח כל מדינה שאיננה צד אשר

 או; דרכה מובל פריט הטובין אל שטחו של צד

 גישה של ולסוגיות אחרות מקור לכללי עבודה קבוצת) 5.12.4בכפוף לסעיף  ( ג)

, 63עד  50ולהוציא ביחס לפריט טובין הרשום בפרקים ( למכס הקשורה יםלשווק

פריט הטובין נשלח דרך שטח מדינה שאיננה צד אשר כל צד התקשר אתה בנפרד 

 :וכן, 3.12בהסכם סחר חופשי כמפורט בנספח 

(i ) או, מדינה שאיננה צד אינו עובר ייצור נוסף למעט עיבוד מזערי בשטח 

(ii ) ש בשטח אותה מדינה שאיננה צד בזיקה לאותו מוצר אינו ייצור המתרח

 .אחוזים 10-מעלה את ערך העיסקה של הטובין ביותר מ

 לשווקים גישה של ולסוגיות אחרות מקור לכללי עבודה קבוצת) 5.12.5בכפוף לסעיף  .2

 אם נשלח דרך שטחה של, הצדדים רשאים להחליט לזהות פריט טובין מקורי אשר(, למכס הקשורה

נה רשאי לעבור יותר מעיבוד מזערי בשטחה של אותה מדי, 3.12מדינה שאיננה צד כמפורט בנספח 

טחה שאיננה צד אם פריט הטובין עומד בתנאים שיקבעו הצדדים לגבי ייצור אותו פריט טובין  בש

 .של אותה מדינה שאיננה צד
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 קורייםהמיועדים לטובין מ במדינה שאיננה צד חומרים שמקורם: 3.13סעיף 

עם אותה  GATT 1994-ל xxivאם כל צד התקשר בנפרד בהסכם סחר חופשי לפי סעיף 

אם יובא לשטח של אחד הצדדים לפי , פריט טובין אשר, 1997בינואר  1לפני  1מדינה שאיננה צד

נחשב לפריט , היה זכאי להעדפות מכס לפי ההסכם, הסכם סחר חופשי כאמור עם מדינה שאיננה צד

י לפי פרק זה כאשר הוא מיובא לשטח הצד ומשמש כחומר בייצור פריט טובין אחר טובין מקור

 .בשטח אותו צד אחר

 

 הגדרות: 3.14סעיף 

 :למטרות פרק זה

ים שאיננה כוללת פעולה או תהליך המשמידים את המאפיינ, שאיננה תיקון, פירושו התאמה שינוי

 ;ו שונה מסחריתהמהותיים של פריט טובין או יוצרים פריט טובין חדש א

ים ימיים חסרי חוליות אחר, סרטנים, רכיכות, כולל דגים, פירושו גידול יצורים ימיים חקלאות ימית

, זחליםדגיגים ו ,דגיגונים, מחומרי הזרעה מקוריים או לא מקוריים כגון ביצים, וצמחי מים אחרים

 ;על ידי התערבות בתהליכי הגידול או הצמיחה לשם הגברת הייצור

 פירושו טובין או חומרים הניתנים להחלפה למטרות מסחריות עם ן או חומרים בני החלפהטובי

 ;ואשר מאפייניהם זהים במהותם, לפי המקרה, טובין  או חומרים אחרים

, פירושו העקרונות המשמשים בשטחו של כל צד ביחס לתיעוד הכנסה כללי החשבונאות המקובלים

לה א כללים; ת הכרוכים בגילוי מידע ובהכנת דוחות כספייםנכסים וההתחייבויו, הוצאות, עלויות

הנהגים והנהלים המשמשים כרגיל , כמו התקנים, יכולים להיות הנחיות רחבות להחלה כללית

 ;בחשבונאות

 ;חראכולל כל חומר המשמש בייצור של פריט טובין , פירושו תוצאה של תהליך הייצור פריט טובין

 או פריט טובין אחר המשמש בייצור של פריט, חלק, רכיב, גלם חומר, פירושו כל מרכיב חומר

 ;טובין

  

                                                           
 . אמריקה של הברית ארצות פירושו 3.13 סעיף למטרות צד שאיננה מדינה 1
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פי פרק לפירושו חומר או פריט טובין שאינו זכאי להכרה כמקורי  חומר או פריט טובין שאינו מקורי

 ;זה

, דולגי, כרייה, לרבות פעולות כגון הצמחה, פירושו אדם המבצע כל סוג של ייצור או עיבוד יצרן

 ;הרכבה או פירוק של פריט טובין, ציד, לכידה, דיג, קציר

, דיג, קציר, גידול, כרייה, לרבות פעולות כגון הצמחה, פירושו כל סוג של ייצור או עיבוד ייצור

 ;הרכבה או פירוק של פריט טובין, ציד, לכידה

פירושו חומר שהוא תוצאה של פירוק פריט טובין משומש הכשיר רק לאחזור  חומר מאוחזר

 ;כאמור

 :מיוצר מחדש פירושו פריט טובין פריט טובין

בדיקה או תהליכים , ניקוי, המורכב כולו או חלקו חומר מאוחזר שעבר עיבוד (א)

 וכן; אחרים לשיפור יכולת עבודתו

 ;לפריט טובין חדש מאותו סוג בעלי ביצועים זהים או דומים  (ב)

ל כולל החלפה או שיפוץ ש, יט אחרמתקן חשמלי או פר, מכשיר, פירושו התאמה של מכונה תיקון

 ;חלקים לשם החזרת הפריט למצב הפעולה המקורי שלו

ליצרן פריט הטובין במקום  של פריט הטובין פירושו המחיר ששולם או שיש לשלם ערך עיסקה

 בין אם חומרים כאמור הם מקוריים, שבו התקיים הייצור האחרון ויכלול את ערך כל החומרים

ו אאם אין מחיר ששולם בפועל או אין חיוב לתשלום או אם המחיר ששולם . ףבאופן ישיר או עקי

 :ערך העיסקה של הטובין, החייב בתשלום אינו כולל את ערך כל החומרים

, יכלול את ערך כל החומרים ואת עלות הייצור המושקעים בייצור פריט הטובין ( א)

 וכן; חשבונאות מקובלים מחושב בהתאם לעקרונות

י לכלול סכומי הוצאות כלליות ורווח ליצרן  שניתן לייחס באופן סביר לפריט עשו ( ב)

 .הטובין

ך אם ער. כאשר פריט הטובין המושג מיוצא, שייתכן ויוחזר או, יוחרג כל מיסוי פנימי המוחזר

 כגון, העיסקה של פריט הטובין כולל עלויות שנצמחו אחרי שפריט טובין עזב את מקום הייצור

 וכן ;עלויות אלה יוחרגו, טיפול או ביטוח, פריקה, טעינה, העלויות הובל
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כפי שנקבע , אל שטח צד פירושו ערך המכס של החומר בעת ייבואו ערך של חומר שאינו מקורי

ערך החומר שאינו מקורי יכלול כל עלות שנצמחה בהובלת החומר . בהתאם להסכם הערכת המכס

אם ערך המכס אינו ידוע או לא ניתן . טיפול או ביטוח, הפריק, טעינה, כגון הובלה, למקום הייבוא

ערך החומרים שאינם מקוריים יהיה המחיר בר הקביעה הראשון המשולם תמורת , לקביעה

 .החומרים בישראל או בקנדה
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 3.4נספח 

 כללי מקור ספציפיים למוצרים

 

 הערת פרשנות כללית -'חלק א

 :בנספח זה למטרות פירושם של כללי המקור המופיעים .1

, כותר מסוים החלים על, או קבוצה ספציפית של כללי מקור ,כלל המקור הספציפי (א)

, מוגדרים בצמוד לאותו כותר ,או קבוצה של כותרים או כותרי משנה, כותר משנה

 .או אותה קבוצה של כותרים או כותרי משנה, אותו כותר משנה

חלים , המפורט בכלל המקור הספציפי או כל תנאי אחר, דרישה לשינוי בסיווג מכס ( ב)

 :רק על חומרים בלתי מקוריים

 פירושו שינוי" אחר משנה-כותר מכל שינוי" או" אחר כותרת מכל שינוי" הביטוי ( ג)

, מקום שבר החלה, כולל, המתואמת השיטה של אחר (משנה -או כותר) כותר מכל

( המשנה-כותרי או) קבוצת הכותרים אחר בתוך (משנה -או כותר) כותר מכל

 ;שעליהם חל כלל המקור

 מחוץ משנה-כותר מכל שינוי" או" זו לקבוצה מחוץ כותר מכל שינוי" הביטוי ( ד)

, המתואמת השיטה של אחר (משנה -או כותר) כותר מכל פירושו שינוי" זו לקבוצה

-כותרי או) קבוצת הכותרים אחר בתוך (משנה -או כותר) כותר מכל להוציא

 ;חל הכלל שעליהם( המשנה

-מתוך כותר שינוי", "זו משנה מתוך שינוי", "זה כותר מתוך שינוי" הביטויים (ה)

-אחד מכותרי מתוך כל שינוי", "אחד מכותרים אלה מתוך כל שינוי", "משנה זה

-כותר או כותר מאותו אחרים חומר או פריט טובין מכל פירושו שינוי" משנה אלה

 ;המתואמת השיטה של משנה
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כולל , חומר כל לכלול עשוי שייצור פירושו " מכס בסיווג שינוי נדרש לא" הביטוי (ו)        

 בכל  המסווג חומר, משנה כמו פריט הטובין הסופי -כותר באותו  המסווג חומר

 או בכל כותר המסווג חומר, משנה אחר באותו כותר כמו פריט הטובין הסופי-כותר

 ;אחר פרק

 [X]אינו עולה על [ הוראת מכס]ם שאינם מקוריים מובלבד שערך החומרי" הביטוי ( ז)

 שאינם החומרים ערך שרק פירושו"  אחוז מערך העיסקה של פריט הטובין

 ערך חישוב מובא בחשבון בעת המקור הוראת המכס המפורטת בכלל של מקוריים

 שאינם חומרים מירבי של לערך לא ניתן לחרוג מהאחוז. מקוריים שאינם החומרים

דה מינימיס לטובין  כלל) 3.5 י שימוש בסעיף"המקור ע מפורט בכללה מקוריים

 (;מקוריים

[ הוראת מכס]ובלבד שערך החומרים שאינם מקוריים המסווגים באותה " הביטוי ( ח)

אחוז מערך העיסקה של פריט  [X]כמו פריט הטובין הסופי  אינו עולה על 

הוראת ]סווגים באותה המ מקוריים שאינם החומרים ערך שרק פירושו"  הטובין

 חישוב מובא בחשבון בעת, המקור כמפורט בכלל, כמו פריט הטובין הסופי[ מכס

 חומרים מירבי של לערך לא ניתן לחרוג מהאחוז. מקוריים שאינם החומרים ערך

דה מינימיס  כלל) 3.5 י שימוש בסעיף"המקור ע המפורט בכלל מקוריים שאינם

 וכן (;לטובין מקוריים

אחוז מערך העיסקה של  [X]ובלבד שערך החומרים שאינם מקוריים אינו עולה על " ויהביט( ט)

 ערך חישוב מובאים בחשבון בעת מקוריים החומרים שאינם שכל פירושו"  פריט הטובין

 םמקוריי שאינם חומרים לערך מירבי של לא ניתן לחרוג מהאחוז. מקוריים שאינם החומרים

 .דה מינימיס לטובין מקוריים כלל) 3.5 בסעיףי שימוש "המקור ע המפורט בכלל

 ייצור של המינימלית הכמות את מייצג זה המפורט בנספח למוצר ספציפי מקור כלל .2

 מעמד כדי שפריט הטובין שהוא התוצאה ישיג מקוריים שאינם חומרים שביצועו נדרש על

ף הוא טובין יעניק אכלל המקור לאותו פריט  ידי על כמות ייצור גדולה יותר מהנדרש. מקור

 .מקור מעמד
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 .משומשים טובין על גם יחולו זה המפורטים בנספח למוצר הספציפיים המקור כללי .3

 :למטרות נספח זה .4

 ;פרק של השיטה המתואמתפירושו פרק 

המשמש , או ארבע הספרות הראשונות של כל מספר, כל מספר בן ארבע ספרותפירושו  כותר

 ;בשיטה המתואמת

 ;ירושו חלק של השיטה המתואמתפ חלק

המשמש , או שש הספרות הראשונות של כל מספר, כל מספר בן שש ספרותפירושו  משנה-כותר

 וכן ; בשיטה המתואמת

 .השיטה המתואמתכותר או כותר משנה של , פירושו פרק הוראת תעריף

 

 הוראות ספציפיות לכללי מקור -'חלק ב

 

HS2012  

 מן החימוצרים ; בעלי חיים I חלק

  

 שינוי מכל פרק אחר 01.06 - 01.01.

  

 ראויים למאכל, בשר ושיירי בשר 2פרק 

 שינוי מכל פרק אחר 02.10 - 02.01

  

 רכיכות וחסרי חוליות אחרים החיים במים, דגים וסרטנים 3פרק 

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 03.08 - 03.01
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מוצרים מן החי ראויים ; ידבש טבע; ביצי עופות; מוצרי חלב 4 פרק

 .פ"של, למאכל

משנה -להוציא תכשירי חלב מכותר, שינוי מכל פרק אחר 04.06 - 04.01

אחוז  50-המכילים מוצקי חלב בשיעור של יותר מ 1901.90

 או; ממשקלם

 .שינוי מכל פרק אחר 04.10 - 04.07

  

 פ"של, מוצרים שמקורם מן החי 5 פרק

 .משנה אחר-ל כותרשינוי מכ 05.11 - 05.01

  

 מוצרים מן הצומח II חלק

  

, טובין חקלאיים ומוצרי גננות המגודלים בשטחו של צד :הערה

, ייראו כאילו מקורם בשטח אותו צד אפילו אם גודלו מזרעים

ייחורים או נצרים או חלקי צמחים , שורשים שתילים, פקעות

 .המיובאים ממקור שאיננו צד להסכם חיים אחרים

  

: שורשים ודומיהם, פקעות: עצים וצמחים אחרים חיים 6 פרק

 פרחים קטופים ועלווה לקישוט

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 06.04 - 06.01

  

 הראויים למאכל, שורשים ופקעות מסוימים, ירקות 7 פרק

 .שינוי מכל פרק אחר 07.09 - 07.01

 .שינוי מכל פרק אחר 0710.80 - 0710.10

 או; שינוי מכל פרק אחר 0710.90

ובלבד שערך החומרים שאינם , משנה אחר-שינוי מכל כותר 

אחוז מערך העיסקה של  45אינו עולה על  7מקוריים מפרק 

 .פריט הטובין
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 .שינוי מכל פרק אחר 07.11

 .שינוי מכל פרק אחר 0712.39 - 0712.20

 או; שינוי לתערובות של ירקות מכל פרק אחר 0712.90

משנה זה או -ינוי לתערובות ירקות מירקות יחידים מכותרש 

ובלבד שערך החומרים שאינם מקוריים , משנה אחר-כל כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  45אינו עולה על  7מפרק 

 או; הטובין

 .שינוי לכל פריט טובין אחר מכל כותר אחר 

 .שינוי מכל פרק אחר 07.14 - 07.13

קליפות של פרי הדר ושל ; יים למאכלראו, פירות ואגוזים 

 מלונים 

  

 .שינוי מכל פרק אחר 8 פרק

  

 .שינוי מכל פרק אחר 08.12 - 08.01

  

 או; שינוי מכל פרק אחר 0813.40 - 0813.10

 .שינוי מכל כותר אחר 08.14

  

 מתה ותבלינים, תה, קפה 9 פרק

משנה -נה אלה או כל כותרמש-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 0910.99 - 0901.11

  .אחר

  

 דגנים  10 פרק

 .שינוי מכל פרק אחר 10.08 - 10.01
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; אינולין; עמילנים; לתת; מוצרים של תעשיית הטחינה 11 פרק

 גלוטן החיטה

 .שינוי מכל פרק אחר 11.09 - 11.01

  

זרעים ופירות , גרעינים; זרעי שמנים ופירות מפיקי שמן 12 פרק

 קש ומספוא; צמחים תעשייתיים או רפואיים ;שונים

 .שינוי מכל כותר אחר 12.10 - 12.01

 .שינוי מתוך כותר זה או כל כותר אחר 12.11

 .שינוי מכל כותר אחר 12.14 - 12.12

  

 שרפים והפרשות ותמציות צמחיות אחרות, גומי; לכה 13 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר 13.02 - 13.01

  

 פ"של, מן הצומח מוצרים; מרים צמחיים לקליעהחו 14 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר 14.04 - 14.01

  

; או מן הצומח ומוצרים מביקועם שומנים ושמנים מן החי III חלק

או מן  שעוות מן החי; שומנים רוויים למאכל מעובדים

 הצומח

  

; או מן הצומח ומוצרים מביקועם שומנים ושמנים מן החי 15 פרק

או מן  שעוות מן החי; מנים ראויים למאכל מעובדיםשו

 הצומח

  

 .שינוי מכל פרק אחר 15.22 - 15.01
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טבק ; כהלים וחומץ; משקאות; תכשירי מזון מעובדים  IV חלק

 ותחליפי טבק מעובדים

  

מרכיכות או מחסרי , או מסרטנים, מדגים, תכשירים מבשר 16 פרק

 חוליות אחרים החיים במים

 .שינוי מכל פרק אחר 16.05 - 16.01

  

 סוכר לסוגיו וממתקי סוכר 17 פרק

 .שינוי מכל פרק אחר 1701.14 - 1701.12

 .משנה אחר מחוץ לקבוצה זו-שינוי מכל כותר  1701.99 - 1701.91

 .שינוי מכל פרק אחר  1702.20 - 1702.11

 .שינוי מכל כותר אחר  1702.30

 .חרשינוי מכל פרק א  1702.40

 .שינוי מכל כותר אחר  1702.50

 .שינוי מכל פרק אחר  1702.90 - 1702.60

 .שינוי מכל כותר אחר 17.04 - 17.03

  

 קקאו ותכשירי קקאו 18 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 18.06 - 18.01

  

 מוצרי מאפה; מעמילן או מחלב, מקמח, מוצרים מדגנים 19 פרק

  

 .ל כותר אחרשינוי מכ 1901.10
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שינוי לתערובות ובצקים המכילים שומן חמאה בשיעור של  1901.20

שאינם מועמדים למכירה , אחוז ממשקלם 25-יותר מ

; 04.06 עד 04.01 כותר להוציא, אחר כותר מכל, קמעונאית

 או

 .שינוי לכל פריט טובין אחר מכל כותר אחר 

 אחוז 50 בשיעור חלב מוצקי מכילים חלב לתכשירי שינוי 1901.90

; 04.06 עד 04.01 כותר להוציא, אחר כותר מכל, ממשקלם

 או

 .שינוי לכל פריט טובין אחר מכל כותר אחר 

 .שינוי מכל כותר אחר 19.05 - 19.02

  

מאגוזים או מחלקים אחרים של , מפירות, תכשירים מירקות 20 פרק

 צמחים

 .שינוי מכל כותר אחר 20.08 - 20.01

 .שינוי מכל כותר אחר 2009.89 - 2009.11

  או; שינוי מכל כותר אחר 2009.90

 שאינם החומרים שערך ובלבד, אחר משנה-כותר מכל שינוי 

 מערך אחוז 45 על עולה אינו 20.09 מכותר מקור חומרי

 .הטובין פריט של העיסקה

  

 תכשירים ראויים למאכל  שונים 21 פרק

 .משנה אחר-כל כותרשינוי מ 2103.90 - 2101.11

  

 .שינוי מכל כותר אחר 21.04

  

או  04.06עד  04.01להוציא מכותר , שינוי מכל כותר אחר 21.05

המכילים מוצקי חלב  1901.90משנה -תכשירי חלב מכותר

 או; אחוז ממשקלם 50-בשיעור של יותר מ
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אחוז  50שינוי לתכשירים המכילים מוצקי חלב בשיעור  21.06

 04.06עד  04.01להוציא מכותר  , מכל כותר אחר, ממשקלם

המכילים מוצקי חלב  1901.90משנה -או תכשירי חלב מכותר

 או; אחוז ממשקלם 50-בשיעור של יותר מ

 .שינוי לכל פריט טובין אחר מכל כותר אחר 

 כהלים לשתייה וחומץ, משקאות 22 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר 22.01

 .תר אחרשינוי מכל כו 2202.10

להוציא , שינוי למשקאות המכילים חלב מכל כותר אחר 2202.90

משנה -או תכשירי חלב מכותר 05.06עד  04.01מכותר 

אחוז  50-המכילים מוצקי חלב בשיעור של יותר מ 1901.90

 או; ממשקלם

 .משנה אחר-שינוי לכל פריט טובין אחר מכל כותר 

 .שינוי מכל כותר אחר 22.06 - 22.03

 ..22.08עד  22.03 להוציא מכותר, שינוי מכל כותר אחר 22.08 - 22.07

 .שינוי מכל כותר אחר 22.09

  

 מזון מוכן לבעלי חיים; שאריות ופסולת של תעשיות המזון 23 פרק

  

 .שינוי מכל כותר אחר 23.08 - 23.01

להוציא ממזון כלבים או , משנה אחר-שינוי מכל כותר 2309.10

 .2309.90משנה -תרחתולים מכו

שינוי לתכשירים המשמשים להכנת מזון לבעלי חיים  2309.90

 ,אחוז ממשקלם 50-המכילים מוצקי חלב בשיעור של יותר מ

-או תכשירי חלב מכותר 05.06עד  04.01להוציא מכותר 

 50-המכילים מוצקי חלב בשיעור של יותר מ 1901.90משנה 

 או; אחוז ממשקלם

 .בין אחר מכל כותר אחרשינוי לכל פריט טו 
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 טבק ותחליפי טבק מעובדים 24 פרק

   

 .שינוי מכל כותר אחר 24.03 - 24.01

  

  מוצרים מינרליים  V חלק

  

 סיד ומלט, חומרי גבס; אדמות ואבן; גפרית; מלח  25פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  25.30 - 25.01

  

 סיגים ואפר, עפרות  26פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  26.21 - 26.01

  

; שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם, דלקים מינרליים  27פרק

 שעוות מינרליות , חומרים ביטומניים

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 2716.00 - 2701.11

 .אחר

  

 להן התעשיות הקשורות מוצרים של התעשיות הכימיות או  VI חלק

  

תרכובות אורגניות ואנאורגניות של ; כימיקלים אנאורגנייים  28פרק 

של יסודות ; של מתכות של אדמות נדירות; מתכות יקרות

 . אקטיביים או של איזוטופים-רדיו

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי  2853.00 - 2801.10

 .אחר

  

 כימיקלים אורגניים  29 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 2942.00 - 2901.10

 .אחר
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 מוצרים פרמצבטיים  30 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 3006.92 - 3001.20

 .אחר

  

 דשנים  31 פרק

משנה -ל כותרמשנה אלה או כ-שינוי מתוך כל אחד מכותרי  3105.90 - 3101.10

 .אחר

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 3215.90 - 3201.10

 .אחר

  

קוסמטיקה , פרפורמריה תכשירי; שמני תמצית ורזינואידים  33 פרק

 או טיפוח

 .שינוי מכל כותר אחר  33.07 - 33.01

  

תכשירי  ,תכשירי הדחה, גורמים אורגניים פעילי שטח, סבון  34 פרק

תכשירי הברקה , שעוות מעובדות, שעוות מלאכותיות, סיכה

שעוות , "עיסות כיור, נרות ופריטים דומים, או מירוק

 .ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטר" דנטליות

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 34.07 - 34.01

  

דבקים ; עמילנים שלאחר שינוי; חמרים אלבומינואידיים  35 פרק

(glues ;)אנזימים 

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  35.01

 .משנה אחר מחוץ לקבוצה זו-שינוי מכל כותר 3502.19 - 3502.11

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  3502.90 - 3502.20
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 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  35.07 - 35.03

  

-תסגסוגות מהירו; גפרורים; מוצרים פירוטכניים; חמרי נפץ  36 פרק

 תכשירים דליקים מסוימים; התלקחות

 .שינוי מכל כותר אחר  36.06 - 36.01

  

 טובין פוטוגרפיים או סינמטוגרפיים  37 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  37.07 - 37.01

  

 מוצרים כימיים שונים  38 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  38.26 - 38.01

  

 גומי ופריטים ממנו  ;פלסטיק ופריטים ממנו VII חלק

  

 פלסטיק ופריטים ממנו  39 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  39.14 - 39.01

 .שינוי מכל כותר אחר  39.26 - 39.15

  

 גומי ופריטים ממנו  40 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 40.17 - 40.01
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פריטים עורות פרווה ו, עור מעובד, שלחים וגלדים גלמיים VIII חלק

ארנקי יד ומכלים , לנסיעה טובין; מוצרי אוכף ורתימה; מהם

חוץ מבלוטות )פריטים ממעיים של בעלי חיים ; דומים

 ( תולעת המשי

  

 ועור( חוץ מעורות פרווה) שלחים וגלדים גלמיים  41 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 41.15 - 41.01

  

, חפצי נסיעה; ף ורתימהמוצרי אוכ; פריטים מעור מעובד 42 פרק

פריטים ממעיים של בעלי חיים ; ארנקי יד ומכלים דומים

 (חוץ מבלוטות תולעת המשי)

 .שינוי מכל כותר אחר  42.06 - 42.01

  

 עורות פרווה ופרווה מלאכותית ומוצריהם  43 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר 43.04 - 43.01

  

מוצרים ; ופריטים משעםשעם ; פחם עץ; עץ ופריטים מעץ IX חלק

מוצרי נצרים ; מאספרטו או מחומרי קליעה אחרים, מקש

 וקליעה 

  

 פחם עץ; עץ ופריטים מעץ  44 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  44.21 - 44.01

  

 שעם ופריטים משעם 45 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  45.04 - 45.01
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מוצרי ; י קליעה אחריםמאספרטו או מחומר, מוצרים מקש  46 פרק

 נצרים וקליעה

 .שינוי מכל כותר אחר 46.02 - 46.01

  

נייר או קרטון ; פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר X חלק

 נייר וקרטון ופריטים מהם; למחזור( פסולת וגרוטאות)

  

נייר או קרטון ; פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר  47 פרק

 מחזורל( פסולת וגרוטאות)

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  47.07 - 47.01

  

 מנייר או מקרטון, פריטים מפולפת נייר ;נייר וקרטון  48 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  48.23 - 48.01

  

תמונות ומוצרים אחרים של , עיתונים, ספרים מודפסים  49 פרק

 כתבי הדפסה ותוכניות, כתבי יד; תעשיית דפוס

 .שינוי מכל כותר אחר  49.11 - 49.01

  

 טקסטיל ומוצרי טקסטיל XI חלק

  

 משי 50 פרק

 .שינוי מכל פרק אחר 50.03 - 50.01

 .שינוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זו 50.06 - 50.04
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  או; שינוי מכל כותר אחר 50.07

  

משיער , חוט ובד ארוג; שיער בעלי חיים עדין או גס, צמר 51 פרק

 סוס

 .שינוי מכל פרק אחר 51.05 - 51.01

 .שינוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זו 51.10 - 51.06

  או; שינוי מכל כותר אחר 51.13 - 51.11

, נצבע או הודפס greige ובלבד שאריג greigeשינוי מאריג  

 .ועבר גימור מלא בשטח אחד הצדדים או שניהם

  

 כותנה 52 פרק

 .ק אחרשינוי מכל פר 52.03 - 52.01

 .שינוי מכל כותר אחר 52.06 - 52.04

 ..52.06עד  52.04 להוציא מכותר, שינוי מכל כותר אחר 52.07

  או; שינוי מכל כותר אחר 52.12 - 52.08

, נצבע או הודפס  greigeובלבד שאריג greigeשינוי מאריג  

 .ועבר גימור מלא בשטח אחד הצדדים או שניהם

  

חוט נייר ובדים ארוגים ; ליים צמחיים אחריםסיבים טקסטי 53 פרק

 מחוט נייר

 .שינוי מכל פרק אחר 53.05 - 53.01

 .שינוי מכל כותר אחר 53.08 - 53.06

  



3-A4-16 

  או; שינוי מכל כותר אחר 53.11 - 53.09

, נצבע או הודפס  greigeובלבד שאריג greigeשינוי מאריג  

 .ועבר גימור מלא בשטח אחד הצדדים או שניהם

  

סטריפ ודומיו מחומרי טקסטיל ; נימים מעשה ידי אדם 54 פרק

 מעשה ידי אדם

 .שינוי מכל כותר אחר 54.06 - 54.01

  או; שינוי מכל כותר אחר 54.08 - 54.07

, נצבע או הודפס greige ובלבד שאריג greige שינוי מאריג 

 .ועבר גימור מלא בשטח אחד הצדדים או שניהם

  

 י יסוד מעשה ידי אדםסיב 55 פרק

 .שינוי מכל פרק אחר 55.07 - 55.01

 .שינוי מכל כותר אחר 55.11 - 55.08

  או; שינוי מכל כותר אחר 55.16 - 55.12

, נצבע או הודפס  greigeובלבד שאריג greige שינוי מאריג 

 .ועבר גימור מלא בשטח אחד הצדדים או שניהם

  

 ,פתילים; חוטים מיוחדים; גיםלבד ובדים לא ארו, מוך 56 פרק

 חבלים וכבלים ופריטים מהם

 .שינוי מכל כותר אחר 56.06 - 56.01
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, חבלים וכבלים שאינם מצופים או קלועים, שינוי לפתילים 56.07

מכל , ואינם מכוסים או מצופים בשרוול גומי או פלסטיק

 54.01, 52.06עד  52.04להוציא חוט מכותרים , כותר אחר

 או; 55.10עד  55.06 58, 54.05עד 

  

 .שינוי לכל פריט טובין מכל כותר אחר 

  

 .שינוי מכל כותר אחר 56.08

  

עד  51.06להוציא חוט מכותרים , שינוי מכל כותר אחר 56.09

עד  55.09או  , 54.05עד  54.01, 52.06עד  52.04, 51.10

55.10; 

  

 חריםשטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים א 57 פרק

 .שינוי מכל פרק אחר 57.05 - 57.01

  

; תחרה; בדי טקסטיל מצויצים; בדים ארוגים מיוחדים 58 פרק

 ריקמה; עיטורים; מרבדי קיר

 .שינוי מכל כותר אחר 58.11 - 58.01

  

; מצופים מכוסים או מרובדים, אריגי טקסטיל מוספגים 59 פרק

 יתייםפריטי טקסטיל מהסוג המתאים לשימושים תעשי

 .שינוי מכל כותר אחר 59.11 - 59.01

  

 אריגים סרוגים או צנורים 60 פרק

  

 .שינוי מכל כותר אחר 60.06 - 60.01

  

, בגומי מכוסה או מרובד ,מצופה, מוספג שינוי לאריג 

, מאריג אחר שבתוך אותו כותר, חומרים אחרים 8פלסטיק או

(, coating)הציפוי ( impregnation, )ובלבד שההספגה

 20יהוו לפחות  (lamination)הריבוד  ,((coveringהכיסוי 

 או; אחוז מהמשקל הכללי של האריג
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, נצבע או הודפס  greigeובלבד שאריג greigeשינוי מאריג  

 .ועבר גימור מלא בשטח אחד הצדדים או שניהם

  

 סרוגים או צנורים, פריטי לבוש ואביזרי הלבשה 61 פרק

 :למטרות פרק זה  :הערה

 :משמעו תפירה ביחד או חיבור אחר של" חיבור מהותי" 

 ;או; כל חלקי הבגד העיקריים של פריט טובין מפרק זה( א 

שישה או יותר חלקי בגד עיקריים של פריט טובין מפרק ( ב 

 .זה

משמעם רכיבים אינטגרליים של " חלקים עיקריים של בגד" 

, חגורות, חפתים, מו צווארוניםהבגד אך לא כוללים חלקים כ

 . או דומיהם, אביזרים, ריפודים, ביטנאות, כיסים

  

-שינוי לחלקי בגד של פרק זה מכל פרק אחר למעט מכותר 61.17 - 61.01

 ;6307.90משנה 

 או; שינוי לכל פריט טובין אחר מכל פרק אחר 

בין אם קיים שינוי , שינוי לכל פריט טובין אחר מחלקי בגד 

ובתנאי שהשינוי הנו תוצאה של , כל פרק אחר ובין אם לאומ

 .חיבור מהותי

  

 שאינם סרוגים או צנורים, פריטי לבוש ואביזרי הלבשה 62 פרק

 :למטרות פרק זה  הערה
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רכיבים אינטגרליים של  פירושו" חלקים עיקריים של בגד" 

, חגורות, חפתים, הבגד אך לא כוללים חלקים כמו צווארונים

 . או דומיהם, אביזרים, ריפודים, בטנאות, כיסים

-שינוי לחלקי בגד של פרק זה מכל פרק אחר למעט מכותר 62.17 - 62.01

 .6307.90משנה 

 או; שינוי לכל פריט טובין אחר מכל פרק אחר 

למעט חלקי בגד מחלקי בגד , שינוי לכל מוצר של פרק זה 

ובלבד , פרק אחר גם אם קיים שינוי או לאו מכל, של פרק זה

 ".חיבור מהותי"שהשינוי הנו תוצאה של 

  

בגדים ; מערכות; פריטי טקסטיל אחרים שהוכנו לשימוש 63 פרק

 סמרטוטים; משומשים ופריטי טקסטיל משומשים

 החל הכלל, זה של פריט טובין מפרק המקור קביעת לעניין : הערה

 מספר את שמקובע הרכיב על רק על אותו פריט טובין יחול

לעמוד  חייב פריט הטובין ורכיב כאמור  של המכס סיווג

בכלל לגבי אותו פריט  הקבועות שינוי התעריף ברישות

 .טובין

 52.08, 51.13 עד 51.11 מכותר להוציא, אחר פרק מכל שינוי  63.01-63.05

, 55.16 עד 55.12, 54.08, 54.07, 53.11, 53.10, 52.12 עד

 ;60.06 עד 60.01 או, 59.03, 58.02, 58.01

, 53.10, 52.12 עד 52.08, 51.13 עד 51.11 שינוי מכותר 

, 58.02, 58.01, 55.16 עד 55.12, 54.08, 54.07, 53.11

ובלבד שהשינוי כולל הדפסה או , 60.06 עד 60.01 או, 59.03

, כיווץ, הלבנה: צביעה ושתיים או יותר מהפעולות הבאות

, הכבדה, ייה קבועההקש, קיטור, כיסוי בסיבים, ביאוש

 ;הטבעה קבועה או מתן צורה מימית לבד

מכל כותר  6301.10משנה -שינוי לשמיכות חשמליות מכותר 

 ;אחר

 52.08, 51.13 עד 51.11 מכותר להוציא, אחר פרק מכל שינוי 

, 55.16 עד 55.12, 54.08, 54.07, 53.11, 53.10, 52.12 עד

 ;60.06 עד 60.01 או, 59.03, 58.02, 58.01
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 או מכל כותר 63.04דימוי כריות מכותר , שינוי לכיסוי כריות 

 .אחר

, מכל כותר אחר (quilted goods)שינוי לטובין מתופרים  

ובלבד שהשינוי כולל את הגזירה של החלק העליון והחלק 

( quilted)התחתון של האריג וחיבור של המוצר המתופר 

 ;או

ים אלה מכל כותר אחר של כותר שינוי לפריט טובין אחר 

יצירת , ובלבד שהשינוי כולל לפחות גזירה מכל הצדדים

של כל הצדדים הגזורים וכמות משמעותית ( מכפלת)אימרה 

 .של תפירה או פעולות חיבור אחרות

או צורתו )ובלבד שפריט הטובין חתוך , שינוי מכל כותר אחר 63.06

חד או ותפור או מורכב אחרת בשטח צד א( מעוצבת בסריגה

 .שני הצדדים

, 51.13 עד 51.11 אריג מכותר להוציא, אחר כותר מכל שינוי 6307.10

 עד 55.12, 54.08, 54.07, 53.11, 53.10, 52.12 עד 52.08

 60.06 עד 60.01 או, 59.03, 58.02, 58.01, 55.16

 .שינוי מכל כותר אחר 6307.20

או צורתו )חתוך  ובלבד שפריט הטובין, שינוי מכל כותר אחר 6307.90

ותפור או מורכב אחרת בשטח צד אחד או ( מעוצבת בסריגה

 .שני הצדדים

ובלבד שהאריג או החוט עומדים , שינוי מכל כותר אחר 63.08

בכלל המקור שהיה בר החלה לו האריג או החוט היו 

 .מסווגים לבד

  או; שינוי מכל כותר אחר 63.09

נאספו ונארזו  שהטוביןובלבד , לא נדרש שינוי בסיווג מכס 

 .למשלוח באחרונה בשטח צד

ובלבד שהשינוי , שינוי לסמרטוטים חדשים מכל פרק אחר 63.10

 ;כרוך ביותר מאשר תהליכי גזירה והכלבה

 או ; שינוי לטובין שאינם סמרטוטים חדשים מכל כותר אחר 
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ובלבד שהטובין שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג מכס 

נאספו ונארזו למשלוח באחרונה בשטח  סמרטוטים חדשים

 .צד

  

, מקלות הליכה, שמשיות, מטריות, כיסוי ראש, מנעלים XII חלק

נוצות ; שוטי רכיבה וחלקיהם, שוטים, מקלות ישיבה

; פרחים מלאכותיים; מעובדות ופריטים המיוצרים עמן

 פריטים משיער אדם 

  

 ם אלהחלקי פריטי; קרסוליות וכדומה, מנעלים  64 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  64.06 - 64.01

  

 כיסויי ראש וחלקיהם  65 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  65.07 - 65.01

  

, שוטים, מקלות ישיבה, מקלות הליכה, שמשיות, מטריות  66 פרק

 וחלקיהם, שוטי רכיבה

 .שינוי מכל כותר אחר  66.03 - 66.01

  

; ים ופריטים עשויים מנוצות או מפלומהנוצות ופלומה מעובד  67 פרק

 פריטים משיער אדם; פרחים מלאכותיים

 .שינוי מכל כותר אחר  67.04 - 67.01

  

מנציץ או מחומרים , מאסבסט, ממלט, מגבס, פריטים מאבן XIII חלק

 זכוכית ומוצרי זכוכית , מוצרי קרמיקה; דומים

  

מנציץ או מחומרים  ,מאסבסט, ממלט, מגבס, פריטים מאבן  68 פרק

 דומים

 .שינוי מכל כותר אחר 68.15 - 68.01
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 מוצרי קרמיקה  69 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  69.14 - 69.01

  

 זכוכית ומוצרי זכוכית  70 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  70.20 - 70.01

  

, צהאבנים יקרות או יקרות למח, פנינים טבעיות או מתורבתות XIV חלק

; מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן, מתכות יקרות

 מטבעות; חיקויי תכשיטים

  

, אבנים יקרות או יקרות למחצה, פנינים טבעיות או מתורבתות  71 פרק

; מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן, מתכות יקרות

 מטבעות ; חיקויי תכשיטים

 .חרמשנה א-שינוי מכל כותר 71.18 - 71.01

  

 מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטות XV חלק

  

 ברזל ופלדה  72 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  72.07 - 72.01

 .שינוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זו  72.16 - 72.08

 .שינוי מכל כותר אחר 72.18 - 72.17

 .שינוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זו  72.20 - 72.19

 .נוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זושי  72.22 - 72.21

 .שינוי מכל כותר אחר 72.24 - 72.23

 .שינוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זו  72.26 - 72.25

 .שינוי מכל כותר מחוץ לקבוצה זו  72.28 - 72.27
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 .שינוי מכל כותר אחר  72.29

  

   73 פרק

 פריטים מברזל ומפלדה 73.03 - 73.01

 . ר אחרשינוי מכל כות 73.04

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 73.14 - 73.05

 . שינוי מכל כותר אחר  73.15

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  73.20 - 73.16

 .שינוי מכל כותר אחר 73.21

 .שינוי מכל כותר אחר  73.23 - 73.22

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 73.24

 .שינוי מכל כותר אחר  73.25-73.26

  

 נחושת ופריטים ממנה  74 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  74.19 - 74.01

  

 ניקל ופריטים ממנו  75 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  75.08 - 75.01

  

 חמרן ופריטים ממנו  76 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 76.16 - 76.01

  

  עופרת ופריטים ממנה 78 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-מתוך כל אחד מכותרישינוי   7806.00 - 7801.10

 .אחר
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  אבץ ופריטים ממנו  79 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי  7907.00 - 7901.11

 .אחר

  

  בדיל ופריטים ממנו  80 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי  8007.00 - 8001.10

 .ראח

  

 פריטים מהם; צרמטים; אחרות מתכות פשוטות  81 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 8113.00 - 8101.10

 .אחר

  

; כפות ומזלגות ממתכת פשוטה, כלי חיתוך, מכשירים, כלים  82 פרק

 .חלקיהם ממתכת פשוטה

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  8215.99 - 8201.10

  

 פריטים שונים ממתכת פשוטה  83 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  83.11 - 83.01

  

; חלקים ממנו; ציוד חשמלי; מכונות ומכשירים חשמליים XVI חלק

, לקול( Reproducers)ומפיקים ( Recorders)מקליטים 

וחלקים , מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה

 .ם אלהואביזרים של פריטי

  

 חלקיהם; מכונות ומכשירים מיכניים, דוודים, כורים גרעיניים  84 פרק

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.05 - 84.01
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ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

עיסקה של פריט אחוז מערך ה 50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

  

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8406.82 - 8406.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-שנה זה או כל כותרמ-שינוי מתוך כותר 8406.90

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.08 - 84.07

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

משנה -משנה אלה או כל כותר-וך כל אחד מכותרישינוי מת 8409.99 - 8409.10

 .אחר

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8410.13 - 8410.11

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8410.90

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.14 - 84.11
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 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8415.83 - 8415.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50עולה על הסופי אינו 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8415.90

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

ז מערך העיסקה של פריט אחו 50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8418.91 - 8418.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-ותרשינוי מתוך כ 8418.99

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.20 - 84.19

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-וי מכל כותרשינ 8421.39 - 8421.11

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

8421.91  

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 
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 או; משנה אחר-מכל כותר שינוי 8421.99

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8422.40 - 8422.11

ובלבד שערך החומרים שאינם  ,לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8422.90

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.49 - 84.23

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר  8450.20 - 8450.11

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -תרמקוריים המסווגים באותו כו

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8450.90

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8451.80 - 8451.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -כותר מקוריים המסווגים באותו

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8451.90
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 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר  84.70 - 84.52

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -תו כותרמקוריים המסווגים באו

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8471.70 - 8471.30

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8471.80

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8471.90

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

רך העיסקה של פריט אחוז מע 50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.72

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

משנה -משנה אלה או כל כותר-מכותרישינוי מתוך כל אחד  8473.50 - 8473.10

 .אחר

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 84.87 - 84.74

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין
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; חלקים ממנו; ציוד חשמלי; ומכשירים חשמלייםמכונות   85 פרק

, לקול( reproducers)ומפיקים ( recorders)מקליטים 

וחלקים , מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה

 ואביזרים של פריטים אלה

 דרך מדינה ישיר ומשלוח שטעון) 3.12 סעיף הוראות אף על : הערה

 אחד מכותרי המשנה כל פריט טובין של הוראות(, צד שאיננה

 המוכר  לפי 8542.39 עד 8542.31-ו 8541.60 עד 8541.10

 טובין כפריט אלה משנה כותרי על החלים שלהלן הכללים

 ,הצדדים שני של לשטח מחוץ נוסף ייצור לעבור רשאי מקורי

 בשטח שמקורו כמוצר ייחשב, צד לשטח הוא מיובא וכאשר

-לכותר גרם לשינוי לא כאמור נוסף שייצור ובלבד, אותו צד

-ו 8541.60 עד 8541.10 המשנה כותרי לקבוצת מחוץ משנה

 .8542.39 עד 8542.31

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 85.03 - 85.01

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8504.34 - 8504.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 8504.90 - 8504.40

 .אחר

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 85.15 - 85.05

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .ןהטובי
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 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8516.50 - 8516.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 
משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 
 .הטובין

 .נה אחרמש-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8516.60

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8516.80 - 8516.71

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 
משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 
 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8516.90

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר  8517.69 - 8517.11

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 
משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 
 .הטובין

 .משנה אחר-כותרמשנה זה או כל -שינוי מתוך כותר 8517.70

  

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8518.29 - 8518.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 
משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 
 .הטובין

 .משנה אחר-או כל כותרמשנה זה -שינוי מתוך כותר 8518.30
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 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8518.90 - 8518.40

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-רשינוי מכל כות 85.24 - 85.19

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8525.60 - 8525.50

ערך החומרים שאינם ובלבד ש, לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8525.80

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 85.27 - 85.26

רך החומרים שאינם ובלבד שע, לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 8528.73 - 8528.41

 .אחר

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8529.10

ובלבד שערך החומרים שאינם , מכסלא נדרש שינוי בסיווג ה 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 .משנה אחר-משנה זה או כל כותר-שינוי מתוך כותר 8529.90
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 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 85.39 - 85.30

ובלבד שערך החומרים שאינם , המכסלא נדרש שינוי בסיווג  

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 8540.89 - 8540.11

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -תו כותרמקוריים המסווגים באו

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי 8540.99 - 8540.91

 .אחר

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר 85.48 - 85.41

ך החומרים שאינם ובלבד שער, לא נדרש שינוי בסיווג המכס 8540.99 - 8540.91

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

  

 להובלה  כלי שייט וציוד הקשור, כלי טייס, כלי רכב XVII חלק

  

מיקבעים ; ציוד נע וחלקיהם, קטרים או קטרי רכבת קלה  86 פרק

ציוד איתות ; וחלקיהם, מסילות ברזלומיתאמים לפסי 

 מכל הסוגים( מכני-לרבות אלקטרו)מיכני , לתנועה

 .שינוי מכל כותר אחר  86.06 - 86.01

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 86.07-86.09

  

, ציוד נע למסילות רכבת או רכבת קלה שאינם , כלי רכב  87 פרק

 וחלקיהם ואבזריהם

 .כותר אחר שינוי מכל  87.02 - 87.01
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 .87.06 להוציא מכותר, שינוי מכל כותר אחר  87.04 - 87.03

 .שינוי מכל כותר אחר 87.07 - 87.05

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 87.09 - 87.08

 .שינוי מכל כותר אחר 87.15 - 87.10

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 87.16 - 87.16

  

 וחלקיהם, חלליות, כלי טייס  88 פרק

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר  88.05 - 88.01

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  65הסופי אינו עולה על 

 .הטובין

  

 סירות ומבנים צפים, אניות  89 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  89.08 - 89.01

  

, סינמטוגרפיים, פוטוגרפיים, מכשירים וכלים אופטיים XVIII חלק

; בדיקה או דיוק, מכשירי וכלי מדידה, רפואיים או כירורגיים

 חלקיהם ואביזריהם; כלי נגינה; שעונים

  

, סינמטוגרפיים, פוטוגרפיים, מכשירים וכלים אופטיים  90 פרק

; בדיקה או דיוק, מכשירי וכלי מדידה, רפואיים או כירורגיים

 חלקיהם ואביזריהם

 או; משנה אחר-שינוי מכל כותר  90.33 - 90.01

ובלבד שערך החומרים שאינם , לא נדרש שינוי בסיווג המכס 

משנה כמו פריט הטובין -מקוריים המסווגים באותו כותר

אחוז מערך העיסקה של פריט  50הסופי אינו עולה על 

 .הטובין
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 יד וחלקיהם-שעונים ושעוני 91 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר  91.14 - 91.01

  

 חלקים ואבזרים של פריטים כאמור; כלי נגינה  92 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 92.09 - 92.01

  

 חלקיהם ואביזריהם; נשק ותחמושת XIXחלק 

  

 חלקיהם ואביזריהם ; נשק ותחמושת  93 פרק

 .שינוי מכל כותר אחר  93.07 - 93.01

  

 פריטים מיוצרים שונים  XX חלק

  

כרים וחפצי , תומכים למזרן, מזרנים, כלי מיטה; רהיטים  94 פרק

; פ"מנורות ומיתאמי תאורה של; ריהוט ממולאים דומים

 .מבנים טרומיים; שם מוארים וכדומה-שלטי, שלטים מוארים

 .משנה אחר-ותרשינוי מכל כ  94.06 - 94.01

  

 חלקיהם ואביזריהם; משחקים וצרכי ספורט, צעצועים  95 פרק

משנה -משנה אלה או כל כותר-שינוי מתוך כל אחד מכותרי  9508.90 - 9503.00

 .אחר

  

 פריטים מיוצרים שונים  96 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 96.13 - 96.01
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 של או עץ של מבלוקים תמקטרו ולראשי למקטרות שינוי  96.14

 .אחר משנה-כותר כל או גס באופן המעוצבים שורש

 .משנה אחר-שינוי לכל פריט טובין אחר מכל כותר 

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 96.19 - 96.15

  

 פריטי אספנות ועתיקות, יצירות אומנות XXI חלק

  

 פריטי אספנות ועתיקות, יצירות אומנות  97 פרק

 .משנה אחר-שינוי מכל כותר 97.06 - 97.01
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 3.12נספח 

 3.12לסעיף  2-ו( ג) 1 ק"צדדים המפורטים בס-לא

 

הצדדים הבאים שכל צד התקשר עמם בנפרד -יחולו רק על הלא 12לסעיף  2-ו( ג) 1 ק"ס .1

 :בהסכם סחר חופשי

 ;המדינות החברות באיגוד הסחר החופשי האירופי (א)

 ;2יהמדינות החברות באיחוד האירופ (ב)

 ;הממלכה ההאשמית של ירדן (ג)

 ;מקסיקו (ד)

 .ארצות הברית של אמריקה (ה)

-כך שתכלול לא 1 ק"ניתן לתקן את רשימת המדינות שאינן צדדים בס ,בהסכמת הצדדים .2

 .שכל צד התקשר עמם בנפרד בהסכם סחר חופשי צדדים אחרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2  הוראה זו תחול על המדינות החברות באיחוד האירופי בתאריך כניסתו לתוקף של הסכם הכלכלה והסחר המקיף קנדה-האיחוד האירופי 
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 4פרק 

 טיפול לאומי וגישה לשוק לטובין

 

 מיטיפול לאו -חלק א' 

 

 : טיפול לאומי4.1סעיף 

 GATT 1994של  IIIכל צד יעניק טיפול לאומי לטובין של הצד האחר בהתאם לסעיף  .1

 המשולב בתוך הסכם זה והופך לחלק ממנו.

 .4.1אינו חל על האמצעים המפורטים בנספח  1ס"ק  .2

 

 אמצעים שאינם מכס -חלק ב' 

 

 : הגבלות ייבוא וייצוא4.2סעיף 

קבע אחרת בהסכם זה, צד לא יאמץ ולא יקיים כל איסור או הגבלה על ייבואו למעט אם נ .1

עד של פריט טובין כלשהו של הצד האחר או על ייצוא או מכירה לייצוא של כל פריט טובין המיו

, המשולב בתוך הסכם זה GATT 1994של  XIלשטחו של הצד האחר, למעט בהתאם לסעיף 

 והופך לחלק ממנו.

המשולבות בהסכם  GATT 1994 ומאשרים שהזכויות וההתחייבויות לפי הצדדים שבים .2

רה כל והופכות לחלק ממנו  אוסרות על דרישות מחירי ייצוא בכל הנסיבות שבהן אסו 1זה ע"י ס"ק 

צורה אחרת של הגבלה, ועל דרישות מחירי ייבוא, למעט לפי המותר באכיפתם של צווים 

 ניעת היצף.והתחייבויות בענייני היטל משווה ומ
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אם צד מאמץ או מקיים איסור או הגבלה על ייבוא או ייצוא של פריט טובין ממדינה  .3

 שאיננה צד, או אליה, אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמונע מאותו צד:

להגביל או לאסור את הייבוא משטח הצד האחר של פריט טובין כאמור של אותה  )א( 

 מדינה שאיננה צד להסכם; או

וש כתנאי לייצוא פריט הטובין כאמור של הצד לשטחו של הצד האחר, שפריט לדר )ב(

 הטובין לא ייוצא מחדש אל אותה מדינה שאיננה צד להסכם, באופן ישיר או עקיף,

 בלי שיצרכו אותו בשטח הצד האחר.

אם צד מאמץ או מקיים איסור או הגבלה על ייבוא פריט טובין ממדינה שאיננה צד,  .4

 עצו, לבקשת הצד האחר, במגמה למנוע התערבות לא נאותה בהסדרי מחירים, שיווקהצדדים יתיי

 והפצה אצל הצד האחר או עיוות שלהם.

 .4.1לא יחולו על האמצעים הקבועים בנספח  4עד  1ס"ק  .5

 

 : אגרות שימוש במכס ותשלומים דומים4.3סעיף 

חר, פריט טובין של הצד הא צד לא יאמץ ולא יקיים תשלום או היטל על, או בזיקה, לייבוא .1

 , המשולב בתוך הסכם זה.GATT 1994של  VIIIאלא בהתאם לסעיף 

ס"ק )א( או )ב( להגדרת -אינו מונע מצד להטיל מכס או היטל המפורטים בתת 1ס"ק  .2

 )הגדרות(. 2.4"מכס" בסעיף 

 

 : אלכוהול מזוקק4.4סעיף 

ובא משטח הצד האחר לשם צד לא יאמץ ולא יקיים אמצעי הדורש שאלכוהול מזוקק המי

 ביקבוק יימהל באלכוהול מזוקק של הצד.

 

 : הערכת מכס4.5סעיף 

צדדי -הסכם הערכת המכס מסדיר את כללי הערכת המכס שמחילים הצדדים על הסחר הדו

 ביניהם.
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 ות: פעולות חירום עולמי4.6סעיף 

או של  GATT1994 -ל XIXהצדדים שומרים על זכויותיהם והתחייבויותיהם לפי סעיף  .1

דה כל הסכם מגן אחר על פיו , למעט אלה הנוגעות לפיצוי או לגמול החרגה מפעולות חירום במי

רום שהזכויות או ההתחייבויות האמורות אינן עולות בקנה אחד עם סעיף זה. צד הנוקט פעולת חי

 יט טוביןאו כל הסכם מגן על פיו, יחריג מהפעולה ייבוא של פר GATT 1994 -ל XIXלפי סעיף 

 מהצד האחר אלא אם כן:

 הייבוא מהצד האחר מהווה חלק מהותי מסך כל הייבוא; וכן )א( 

הייבוא מהצד האחר תורם באופן משמעותי לנזק החמור, או לאיום בו, הנגרם ע"י  )ב(

 הייבוא.

 בקביעה האם: .2

אופן הייבוא מהצד האחר מהווה חלק מהותי מסך כל הייבוא, ייבוא זה לא ייחשב ב )א(

רגיל כמהווה חלק מהותי מסך כל הייבוא אם הצד האחר איננו אחד מחמשת 

הספקים הבכירים של פריט טובין הכפוף להליך, במדידה במונחים של חלק ייבוא 

 במשך תקופת שלוש השנים האחרונה; וכן

הייבוא מהצד האחר תורם באופן משמעותי לנזק החמור, או לאיום בו, הרשות  )ב(

מכת תשקול גורמים כגון השינוי בחלקו היחסי של הייבוא מהצד החוקרת המוס

האחר, ואת הרמה והשינוי ברמה של הייבוא מהצד האחר. מבחינה זו, ייבוא מהצד 

האחר לא ייחשב באופן רגיל כתורם באופן משמעותי לנזק חמור או איום בנזק 

הגידול חמור, אם שיעור העלייה בייבוא מהצד האחר במשך התקופה שבה התרחש 

הפוגע בייבוא נמוך במידה ניכרת משיעור הגידול בסך כל הייבוא מכל המקורות 

 באותה תקופה.
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, תהיה הזכות 1לצד הנוקט פעולת חירום המחריגה פריט טובין מהצד האחר בהתאם לס"ק  .3

לכלול בהמשך את פריט הטובין באותה פעולה במקרה שהרשות החוקרת המוסמכת קובעת 

 ואו של פריט טובין זה מהצד האחר מערער את יעילות הפעולה.שהעלייה בייב

צד ימסור, ללא דיחוי, הודעה בכתב לצד האחר על פתיחה בהליך שתוצאתו עשויה להיות  .4

 .3או  1פעולת חירום לפי ס"ק 

 :3או  1צד לא יטיל הגבלות על פריט טובין בפעולת חירום לפי ס"ק  .5

למועצה, ובלי מתן הזדמנות נאותה להתייעצויות בלי מסירת הודעה מראש בכתב  )א(

עם הצד האחר, שכנגד פריט טובין שלו מוצע לנקוט פעולה, זמן רב ככל שמעשי 

 לפני נקיטת הפעולה; וכן

שתוצאתן תהיה הפחתה בייבוא אותו פריט הטובין מהצד האחר אל מתחת למגמת  )ב(

הבסיס המייצגת  הייבוא של אותו פריט טובין מאותו צד אחר, במשך תקופת

 האחרונה תוך התחשבות בגידול סביר.

רשאי להעניק לצד שנגד פריט הטובין שלו  3או  1הצד הנוקט פעולת חירום בהתאם לס"ק  .6

ננקטת הפעולה פיצוי מוסכם הדדית של ליברליזציה בסחר בצורת הקלות שיש להן השפעות 

ים הנוספים הצפויים כתוצאה מסחריות שוות ערך במהותן או שוות ערך לערכם של התשלומ

מהפעולה. אם אין הצדדים מסוגלים להסכים על פיצוי, הצד שנגד פריט הטובין שלו ננקטת 

 הפעולה רשאי לנקוט פעולה בעלת השפעות מסחריות שוות ערך במהותן לפעולה הננקטת לפי ס"ק

 .3או  1

 

 : מסי ייצוא4.7סעיף 

אחר כלשהו על ייצוא של פריט טובין כלשהו צד לא יאמץ ולא יקיים מכס, מס או היטל  .1

לשטח הצד האחר, אלא אם כן אותו מכס, מס או היטל אחר כאמור מאומצים או מקוימים לגבי 

 אותו פריט טובין, כאשר הוא מיועד לצריכה מקומית.
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 .4.1אינו חל על האמצעים המפורטים בנספח  1ס"ק  .2

 

 ועדה לסחר בטובין -חלק ג' 

 

 דה לסחר בטובין: וע4.8סעיף 

הצדדים מקימים בזאת ועדה לסחר בטובין )ועדה(, המורכבת מנציגים הנוגעים בדבר של  .1

 כל צד.

הוועדה תתכנס לבקשת צד או לבקשת המועצה לדון בכל עניין המתעורר לפי פרק זה, פרק  .2

 8.8 לסעיף 4)ביטול מכסים ונושאים קשורים(, וכל עניין אחר המובא בפני הוועדה בהתאם לס"ק  2

וף )ג 7.8)מחסומים טכניים בפני הסחר( או סעיף  8)נקודות קשר וועדה לסחר בטובין( של פרק 

 )אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים(. 7פיקוח( של פרק 

 :1תפקידי הוועדה יכללו .3

קידום הסחר בטובין בין הצדדים, כולל באמצעות התייעצויות בדבר זירוז ביטול  )א(

 הסכם זה ונושאים אחרים כפי שמתאים;המכסים לפי 

טיפול מהיר בעניינים המשפיעים על הסחר בטובין בין הצדדים, לרבות אלה  )ב(

 הקשורים להחלת אמצעים שאינם מכסים, והבאת עניינים כאמור לדיון במועצה;

, או לכל 2בפני המועצה על שינוי או על הוספה לפרקים הנזכרים בס"ק המלצה  )ג(

 ת של הסכם זה הקשורה לשיטה המתואמת; וכןהוראה אחר

דיון בכל עניין אחר, שצד מפנה אליה הנוגע ליישום ולניהול ע"י הצדדים של כל  )ד(

 .2הוראה שנקבעה בפרקים הנזכרים בס"ק 

  

                                                           
המוסמכות  )אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים(, הוועדה תמלא את תפקידיה בהתייעצויות עם הרשויות 7לעניינים המתעוררים לפי פרק  1

 הנזכרות באותו פרק.
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הצדדים מקימים בזאת ועדת משנה לסחר בטובין חקלאיים המורכבת מנציגים הנוגעים  .4

 בדבר של כל צד אשר:

ימים ביחס  90ס לבקשת צד בהקדם האפשרי ביחס לטובין מתכלים, ובתוך תתכנ )א(

 לטובין חקלאיים אחרים;

תשמש לצדדים פורום לדיון בסוגיות המכוסות ע"י הסכם זה הקשורות לטובין  )ב(

 ;2חקלאיים המכוסים על ידי הסכם זה

 וכן ס"ק )ב( שבו לא הצליח להגיע להסכמה;-תפנה לוועדה כל עניין לפי תת )ג( 

 תדווח לוועדה לדיון על כל הסכם המושג לפי ס"ק זה. )ד(

להסכם בדבר חקלאות,  1" פירושו מוצר הרשום בנספח פריט טובין חקלאילמטרות סעיף זה, "

 .WTOלהסכם  1Aהכלול בנספח 

לבקשת צד, הצדדים יכנסו מפגש של הפקידים הנוגעים בדבר שלהם כדי לטפל בסוגיות  .5

 ובין דרך נמלי הכניסה של צד.הקשורות לתנועת ט

הצדדים רשאים להחליט לקיים כל מפגש הנזכר בסעיף זה באופן אישי או בשימוש בכל  .6

 האמצעים הזמינים.

                                                           
 ן חקלאייםסחר בטוביועדת המשנה ל ויישובן(, ופיתוסניטריות סניטריות סוגיות )מניעת 7.7כאשר נידונה סוגיה, כולל בהתאם לסעיף  2

 תשתדל להימנע מכפל מאמץ.
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 4.1נספח 

 )מסי ייצוא( 4.7-)מגבלות ייבוא וייצוא( ו 4.2)טיפול לאומי(,  4.1חריגים לסעיפים 

 

 אמצעים קנדיים -חלק א' 

 

 לים על:)מסי ייצוא( אינם ח 4.7-)מגבלות ייבוא וייצוא( ו 4.2מי(, )טיפול לאו 4.1סעיפים 

 אמצעי, ובכלל זה המשך, חידוש או תיקון של אותו אמצעי, ביחס לאמור להלן: )א(

(i) ,ייצוא בולי עץ מכל המינים 

(ii) ,ייצוא דגים לא מעובדים בהתאם לחקיקה מחוזית בת החלה 

(iii) 9897.00.00של שורות המכס  ייבוא הטובין מהוראות האסורות ,

 ,הנזכרות בלוח תעריף המכס 9899.00.00-ו 9898.00.00

(S.C. 1997, c. 36)            ,כפי שתוקן 

(iv)  בלוח  2207.10.90מסי בלו קנדיים על כוהל טהור, כמפורט בפריט מכס

 GATT 1994 -ההקלות של קנדה המצורף כנספח לפרוטוקול מרקש ל

, כפי 22, ג.2002, 2001ייצור לפי הוראות חוק הבלו, (, המשמש בV)לוח 

 שתוקן,

(v) השימוש באוניות בסחר החופים של קנדה, או 

(vi) מכירה והפצה פנימית של יין ואלכוהול מזוקק; וכן 

במחלוקת בין הצדדים  WTOפעולה המותרת על ידי הגוף ליישוב מחלוקות של  )ב(

 .WTOלפי הסכם 
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 לייםאמצעים ישרא -חלק ב' 

 

 לים על:)מסי ייצוא( אינם ח 4.7-)מגבלות ייבוא וייצוא( ו 4.2)טיפול לאומי(,  4.1סעיפים 

אמצעי, ובכלל זה המשך, חידוש מהיר או תיקון של אותו אמצעי, ביחס לאמור  )א(

 להלן:

(i)  אמצעי פיקוח והיטלים שמקיימת ישראל על ייצוא פסולת מתכת

 או וגרוטאות;

(ii) וכןשאינו כשר;  ישראלי, ייבוא בשרבכפוף לחוק ה 

במחלוקת בין הצדדים  WTOפעולה המותרת על ידי הגוף ליישוב מחלוקות של  )ב(

 .WTOלפי הסכם 
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 5פרק 

 נהלי מכס

 

 אישור המקור -חלק א'

 

 : תעודת מקור5.1סעיף 

של צד לשטחו  תעודת מקור למטרות אישור שפריט טובין המיוצא משטחו הצדדים ינהיגו .1

 של הצד האחר זכאי להיחשב כפריט טובין מקורי, ולאחר מכן יוכלו לשנות את התעודה בהסכמה

 הדדית.

כל צד רשאי לדרוש שתעודת מקור לפריט טובין המיובא לתוך שטחו תושלם, לבחירת  .2

 היצואן, בשפה רשמית של צד.

 כל צד: .3

על ידי הצד שלשטחו מיובא פריט  ידרוש כי על מנת שתעודת מקור תיחשב לתקפה )א(

טובין, אשר ביחס אליו מוגשת תביעה לטיפול מכס מועדף, תעודת המקור תושלם 

ותיחתם על ידי היצואן של אותו פריט הטובין בשטחו של הצד אשר ממנו מיוצא 

 פריט הטובין; וכן

ובלבד, מקום שיצואן בשטחו אינו היצרן של פריט הטובין, יתאפשר ליצואן  )ב(

 השלים תעודת מקור  ולחתום עליה על בסיס:ל

(i)ידיעתו באשר לזכאותו של פריט הטובין להיחשב כפריט טובין מקורי; או 

(ii) הסתמכותו הסבירה על הצהרה בכתב של היצרן שפריט הטובין זכאי להיחשב

 לפריט טובין מקורי.

שטחו של הצד האחר כל צד יקבע כי תעודת מקור אשר הושלמה ונחתמה על ידי היצואן ב .4

 תחול, לבחירתו של אותו יצואן, על:

 ייבוא יחיד של פריט טובין לשטחו של אותו צד; או  )א(
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פעמי של טובין זהים לשטחו של אותו צד, המתרחש בתוך פרק זמן -ייבוא רב )ב(

 חודשים, המפורט בתעודה על ידי היצואן. 12מוגדר, שאינו עולה על  

 

 ביחס לייבוא : התחייבויות5.2סעיף 

למעט כפי שנקבע אחרת בפרק זה, כל צד ידרוש מיבואן בשטחו התובע טיפול מכס מועדף  .1

 לפריט טובין המיובא לשטחו משטחו של הצד האחר:

להגיש הצהרה בכתב, בהתבסס על תעודת מקור תקפה, שפריט הטובין זכאי  )א(

 להיחשב כפריט טובין מקורי;

 ו בעת עשיית ההצהרה; שתעודת המקור תהיה ברשות )ב(

 לספק, לבקשת מינהל המכס  של אותו צד: )ג(

(i) ,עותק של תעודת המקור 

(ii)  ראיה תיעודית, כגון שטרי מטען או תעודות מסע, שבהם יצוין נתיב

ההובלה וכל נקודות המשלוח והשטעון לפני הייבוא של פריט הטובין 

 לשטחו, וכן

(iii) טען דרך שטחה של מדינה שאיננה צד כאשר פריט הטובין נשלח או משו

)ב( )משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה  3.12.1להסכם, הנזכרת בסעיף 

שאיננה צד(, עותק של מסמכי פיקוח מינהל המכס המציינים, לשביעות 

רצונן של רשויות המכס, כי פריט הטובין נשאר תחת פיקוח מינהל המכס  

 מור; וכןבהיותו בשטחה של אותה מדינה שאיננה צד כא

לערוך ללא דיחוי הצהרה מתוקנת ולשלם  כל היטל המתחייב כאשר ליבואן יש  )ד(

 סיבה להאמין שתעודת המקור שעליה התבססה הצהרה המכילה מידע שאינו נכון.
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כל צד יקבע כי מקום שיבואן בשטחו ידרוש טיפול מכס מועדף לפריט טובין המיובא   .2

ינו יכול למנוע טיפול מכס מועדף לפריט הטובין, אם היבואן אלשטחו משטח הצד האחר, אותו צד 

 מסוגל למלא אחר דרישה כלשהי לפי פרק זה.

כל צד יקבע, מקום שפריט טובין היה זכאי להיחשב לפריט טובין מקורי כשיובא לשטחו  .3

 דשל אותו צד אבל ליבואן הטובין לא הייתה תעודת מקור תקפה לגבי פריט הטובין האמור במוע

י ייבואו, כי יבואן פריט הטובין יהיה רשאי, בתוך פרק זמן של לא פחות משלושה חודשים אחר

התאריך שבו יובא פריט הטובין, להגיש בקשה להחזר של כל המיסים העודפים ששולמו כתוצאה 

 מכך שפריט הטובין לא קיבל טיפול מכס מועדף, בתנאי שהיבואן:

בעת ייבוא פריט הטובין כי פריט הטובין האמור אם נדרש על ידי אותו צד, הצהיר  )א(

 יהיה זכאי להיחשב לפריט טובין מקורי; וכן

 יציג: )ב(

(i)  הצהרה בכתב שפריט הטובין היה זכאי להיחשב כפריט טובין מקור בעת

 הייבוא,

(ii) עותק של תעודת המקור, וכן 

(iii) י לדרוש.כל תיעוד אחר הקשור לייבוא פריט הטובין ככל שאותו צד עשו 

 

 : התחייבויות בנוגע לייצוא5.3סעיף 

 כל צד יקבע כי: .1

לבקשת מינהל המכס שלו, יצואן בשטחו ימציא עותק של תעודת המקור  למינהל  )א(

 המכס  הזה; וכן

שיצואן בשטח ארצו אשר השלים תעודת מקור וחתם עליה, ואשר יש לו סיבה  )ב(

, יודיע מיד ללא דיחוי בכתב לכל להאמין כי התעודה מכילה מידע שאינו נכון

האנשים  שהיצואן נתן להם את תעודת המקור על כל שינוי העשוי להשפיע על 

 דיוקה או תוקפה של  התעודה.
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 כל צד: .2

יקבע כי לאישור כוזב שניתן על ידי היצואן בשטח ארצו, כי מוצר המיועד לייצוא  )א(

תהיינה השלכות משפטיות לשטחו של הצד האחר כשיר להיחשב למוצר מקור, 

זהות, בשינויים המתאימים, לאלו החלות על יבואן בשטח ארצו ביחס לעבירה על 

 חוקי המכס שלו בנוגע להצהרה או מצג כוזב; וכן

רשאי להחיל אמצעים המוצדקים ע"י הנסיבות אם יצואן בשטחו אינו ממלא אחר  )ב(

 דרישה כלשהי של פרק זה.

 

 : חריגים5.4סעיף 

 קבע  כי תעודת מקור לא תידרש במקרים אלה:כל צד י

דולרים קנדיים או  1,600ייבוא מסחרי של פריט טובין אשר ערכו אינו עולה על  )א(

סכום שווה ערך בשקלים ישראליים חדשים )ש"ח( או סכום גבוה יותר ככל שהוא 

עשוי לקבוע, אלא שהוא רשאי לדרוש כי החשבונית הנלווית לייבוא תכלול הצהרה 

ל היצואן של פריט הטובין המאשרת כי פריט הטובין זכאי להיחשב כפריט טובין ש

 מקורי; או

ייבוא של פריט טובין שלגביו הצד, שאל שטחו מיובא פריט הטובין, ויתר על  )ב(

 הדרישה לתעודת מקור;

 ילובתנאי שהייבוא אינו מהווה חלק מסדרה של עסקאות ייבוא, אשר אפשר באופן סביר לראותן כא

 נעשו או הוסדרו למטרת התחמקות מדרישות האישור של פרק זה.
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 ניהול ואכיפה -חלק ב' 

 

 : רישומים5.5סעיף 

 כל צד יקבע כי:

יצואן בשטחו המשלים תעודת מקור וחותם עליה חייב לשמור בשטחו, למשך  )א(

חמש שנים אחרי התאריך שבו נחתמה תעודת המקור או לפרק זמן ארוך יותר 

י לקבוע, את כל הרישומים הקשורים למקור פריט הטובין שעבורו נתבע שהצד עשו

 טיפול מכס מועדף בשטחו של הצד האחר, לרבות רישומים הקשורים:

(i)  לרכש של פריט הטובין המיוצא משטחו, וכן לעלותו, ערכו והתשלום

 בעדו.

(ii)  לקביעת המקור, לרכש, לעלות, לערך ולתשלום עבור חומרים, לרבות

 רים ניטראליים, המשמשים ביצור פריט הטובין המיוצא משטחו, וכן חומ

(iii) לייצורו של פריט הטובין בצורה שבה פריט הטובין מיוצא משטחו; וכן 

יבואן התובע טיפול מכס מועדף לפריט טובין המיובא לשטחו של הצד חייב  )ב(

ובין או לשמור באותו שטח ארץ, למשך חמש שנים אחרי תאריך ייבוא פריט הט

לפרק זמן ארוך יותר ככל שהצד עשוי לקבוע, כל תיעוד, לרבות עותק של תעודת 

 המקור, שהצד עשוי לדרוש ביחס לייבוא  פריט הטובין.
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 : אימות מקור5.6סעיף 

לצרכי הקביעה אם פריט טובין המיובא לשטחו של הצד משטחו של הצד האחר זכאי  .1

 צד, באמצעות מינהל המכס שלו, לבצע אימות מקור בכפוףלהיחשב כפריט טובין מקורי, רשאי ה

 , באמצעות:2לס"ק 

שאלונים בכתב ליצואן או ליצרן בשטחו של הצד האחר, לצרכי השגת המידע שעל  )א(

 הושלמה ונחתמה; 5.1פיו תעודת המקור הנזכרת בסעיף 

ן ביקורים בחצריו של יצרן או של יצואן בשטחו של  הצד האחר למטרות עיו )ב(

וכדי לפקח על המתקנים ששמשו לייצור פריט  5.5ברישומים הנזכרים בסעיף 

 הטובין; או

 נהלים אחרים כפי שהצדדים עשויים להחליט. )ג(

על אף האמור בכל אמנה, הסכם או מזכרי הבנה אחרים בין הצדדים כפי שעולה מסעיף   .2

יערך , צריך לה1קור הנזכר בס"ק , צד מודיע לצד האחר כי אימות המ10, אם, בהתאם לס"ק 5.11.3

וח על ידי מינהל המכס  שלו מטעם הצד האחר, אימות כאמור יתבצע, בכפוף לנהלים, לתנאים ולל

 .5.11, בהתאם לאמות מידה לאימות ולמסגרת שנקבעה בסעיף 5.6הזמנים המפורטים בנספח 

מציע את עריכת )ב(, מינהל המכס  של הצד ה 1לפני עריכת ביקור אימות הנזכר בס"ק  .3

צד , מינהל המכס של הצד הפועל מטעמו של ה2הביקור, או אם מתקיימות הנסיבות  העולות בס"ק 

 ימים  לפני תאריך 30האחר, לפי המקרה, ימסור הודעה בכתב על הכוונה לערוך ביקור לפחות 

ואן ותו יצהביקור המוצע, ליצואן או ליצרן שבחצריו ייערך ביקור, ויקבל את הסכמתו בכתב של א

 או יצרן לביקור האמור.

 חייבת לכלול: 3ההודעה הנזכרת בס"ק  .4

את זהותו של מינהל המכס  המוציא את ההודעה, ומקום שהנסיבות הנזכרות בס"ק  )א(

 קיימות, את זהותו של מינהל המכס  שמטעמו נשלחת ההודעה; 2

 את שמו של היצואן או היצרן שבחצריו ייערך ביקור; )ב(
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 ת התאריך והמקום של ביקור האימות המוצע;א )ג(

את היעד של ביקור האימות המוצע והיקפו, לרבות אזכור מפורש של פריט הטובין  )ד(

 שהוא נושא האימות;

 את שמותיהם ותאריהם של הפקידים המבצעים את ביקור האימות; וכן )ה(

 את הסמכות החוקית לביקור האימות. )ו(

עומד להתבצע על ידי מינהל המכס של הצד שאל שטחו  1"ק אם אימות מקור הנזכר בס .5

 יובא פריט טובין, מינהל המכס של אותו צד:

 במקרה של שאלון בכתב, ימסור עותק של השאלון; או )א(

ימים קודם לעריכת הביקור, ימסור עותק  30 -במקרה של ביקור אימות, לא פחות מ )ב(

 ; 3מההודעה בכתב הנזכרת בס"ק 

 ס של הצד שמשטחו יוצא פריט הטובין.למינהל המכ

אם יצואן או יצרן אינו נענה לשאלון בכתב או אינו נותן את הסכמתו בכתב לביקור אימות  .6

פי לידי היצואן או היצרן, ל 3ימים ממסירת השאלון או ההודעה הנזכרים בס"ק  30המוצע בתוך 

 5.5שה לרישומים הנזכרים בסעיף המקרה, או אינו מספק מידע מספיק בתשובה לשאלון או מונע גי

 בזמן עריכת הביקור, הצד שאל שטחו יובא פריט הטובין רשאי למנוע טיפול מכס מועדף לפריט

 טובין שהיה הנושא לאימות מקור.

 

, מרשות המכס של 5כל צד יקבע כי, אם מינהל המכס שלו מקבל הודעה, בהתאם לס"ק  .7

יקור אימות מטעמו של הצד האחר, בהתאם לנספח הצד האחר, או מתקשרים אליו לשם עריכת ב

את  ימים מקבלת ההודעה או מתאריך יצירת הקשר, לפי המקרה, לדחות 15, הוא רשאי, בתוך 5.6.1

ר, ימים מתאריך הקבלה או יצירת הקשר כאמו 60ביקור האימות המוצע לפרק זמן שאינו עולה על 

 או לפרק זמן ארוך יותר ככל שיסכימו הצדדים.  
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)ב( או אם יש  1כל צד יקבע כי, אם מינהל המכס שלו עורך ביקור אימות בהתאם לס"ק  .8

ם דרישה לעריכת ביקור אימות מטעמו על ידי מינהל המכס  של הצד שמשטחו יוצאו הטובין בהתא

יפים , היצואן או היצרן שהטובין שלו הנם הנושא לביקור האימות, רשאים למנות  שני משק2לס"ק 

 וכחים בזמן הביקור, ובלבד:שיהיו נ

 שהמשקיפים לא ישתתפו אלא כמשקיפים בלבד; וכן )א(

שכישלון במינוי משקיפים על ידי היצואן או היצרן לא יגרום לדחיית ביקור  )ב(

 האימות.

, 2או  1מינהל המכס  של צד שלשטחו יובא פריט הטובין, ולא משנה באיזה אופן, לפי ס"ק  .9

ם איצואן או ליצרן, שפריט הטובין שלו הוא נושא האימות, קביעה בכתב נערך האימות, ימסור ל

פריט הטובין זכאי להיחשב כפריט טובין מקורי, לרבות הממצאים העובדתיים והבסיס המשפטי 

 שלפיהם נעשתה הקביעה.

 1, יודיע לצד האחר אם יש דרישה שאימות מקור הנזכר בס"ק 1997בינואר  1כל צד, לפני  10

 טחו על ידי:יתבצע בש

 מינהל המכס  של הצד האחר; או )א(

 מינהל המכס שלו מטעם הצד האחר. )ב(

 60, כל צד רשאי, בכל עת אחרי כניסת ההסכם לתוקף, בהודעה מראש של 10על אף ס"ק  .11

 ימים מראש לצד האחר, לשנות את האופן שבו נדרש ביצוע אימות מקור בשטחו מהאופן המפורט 

 )ב( או להיפך, לפי המקרה. 10ופן המפורט בס"ק )א( לא 10ס"ק -בתת

 

 : סודיות5.7סעיף 

כל צד ישמור, בהתאם לדין שלו, על סודיותו של מידע עסקי סודי שנאסף בהתאם לפרק זה  .1

ויגן על המידע האמור מפני חשיפה העלולה לסכן את מעמדם התחרותי  של בני האדם המספקים 

 את המידע.

י שאסף צד בהתאם לפרק זה ניתן לחשוף רק בהתאם להסכם בדבר את המידע העסקי הסוד .2

 סיוע הדדי בענייני מכס.
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 : פסיקות מוקדמות5.8סעיף 

כל צד, באמצעות מינהל המכס  שלו, יקבע הוראות בדבר הוצאת פסיקות מוקדמות בכתב,  .1

יצרן ליצואן או ללפני ייבואו של פריט טובין לשטחו של אותו צד, ליבואן בשטחו של אותו צד או 

ל שבשטחו של הצד האחר, על בסיס העובדות והנסיבות המוצגות על ידי היבואן, יצואן או יצרן 

 פריט הטובין, בנוגע לשאלה אם פריט הטובין זכאי להיחשב כפריט טובין מקורי לפי הדרישות

 )כללי מקור(. 3שבפרק 

 כל צד יקבע כי מינהל המכס  שלו: .2

שלב במהלך בחינת של הבקשה לפסיקה מוקדמת , לבקש מידע יהיה רשאי בכל   )א(

 נוסף מהאדם המבקש את הקביעה; וכן

אחרי שקיבל את כל המידע הנחוץ מהאדם המבקש פסיקה מקדימה, יוציא את  )ב(

 ימים. 120הפסיקה בתוך 

, כל צד יחיל פסיקה מוקדמת  לייבוא לשטחו של פריט טובין אשר בגינו 4בכפוף לס"ק  .3

 שה הקביעה, החל מתאריך הוצאתו או תאריך מאוחר יותר שניתן לפרט בקביעה.התבק

 הצד המוציא פסיקה מוקדמת רשאי לשנות את הפסיקה או לחזור בו ממנה: .4

 אם הפסיקה מבוססת על טעות: )א(

(i) עובדתית, או 

(ii) ;בסיווג תעריף המכס של פריט הטובין או החומר שהם נושא הפסיקה 

 נוי בעובדות או בנסיבות המהותיות שעליהן מבוססת הפסיקה;אם חל שי )ב(

 )כללי מקור(; או 3כדי שתעלה בקנה אחד עם השינויים בפרק  )ג(

 כדי שתעלה בקנה אחד עם החלטה שיפוטית או שינוי בחוקיו. )ד(
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 : קנסות5.9סעיף 

ו ת של חוקיכל צד יקיים אמצעים המטילים קנסות פליליים, אזרחיים או מנהליים על הפרו

 ותקנותיו הקשורים לפרק זה.

 

 בחינה וערעור על קביעות מקור -חלק ג' 

 

 : בחינה וערעור5.10סעיף 

כל צד יעניק מהותית אותן זכויות של בחינה וערעור ביחס להחלטה הקשורה למקורם של  .1

ריף וג תע)כללי מקור( כפי שנקבעו ביחס לסיו 3טובין מיובאים המיוצגים כעומדים בדרישות פרק 

 המכס של  טובין  מיובאים.

 תכלולנה גישה אל: 1כל צד יקבע כי זכויות הבחינה והערעור הנזכרות בס"ק  .2

לפחות ערכאה אחת של בחינה מינהלית בלתי תלויה בפקיד או במשרד האחראים  )א(

 לקביעה הנתונה לבחינה מחודשת; וכן

ת של הקביעה או ההחלטה שיפוטי-בהתאם לחוקיו, בחינה שיפוטית או  מעין )ב(

 שהתקבלה בערכאה הסופית של בחינה מחדש מינהלית.

 

 שיתוף פעולה -חלק ד'

 

 : שיתוף פעולה5.11סעיף 

תוך קידום העניין ההדדי שיש להם בהבטחת הניהול היעיל של תהליך האימות שנקבע לפי  .1

וקים ד מקור ובאכיפת הח, הצדדים ישתפו פעולה באופן מלא באימות תיעו5.3-ו  5.2, 5.1סעיפים 

 של כל אחד מהם בהתאם להסכם זה.

  



5-55 

 

 , הצדדים:1בהתאם לס"ק  .2

ישתפו פעולה בפיתוח אמות מידה לאימות ומסגרת אשר יבטיחו כי שני הצדדים  )א(

יפעלו באופן עקבי בקביעה שטובין  המיובאים לשטחי ארצותיהם עומדים בכללי 

 וכן)כללי מקור(;  3המקור המוגדרים בפרק 

יחליפו מידע על מנת לסייע זה לזה בסיווג תעריף המכס, ובהערכה וקביעת המקור,  )ב(

למטרות קביעת העדפות מכס, ולצורך סימון ארץ המקור של טובין מיובאים 

  ומיוצאים.

לשם קידום העניין ההדדי שיש להם במניעה, חקירה ודיכוי של מעשים בלתי חוקיים,  .3

פן מלא באכיפת חוקי המכס של כל אחד מהם בהתאם להסכם זה, הצדדים ישתפו פעולה באו

 ובהתאם לאמנות, הסכמים ומזכרי הבנה אחרים ביניהם.

כל צד, במידה המותרת על פי הדין שלו ביחס לסודיות מידע,  יודיע לצד האחר על כל  .4

 שר:קביעה, אמצעי או החלטה, לרבות, ככל שניתן מבחינה מעשית, כאלה שהחלתם עתידית, א

קובעת מדיניות מינהלית או עקרון מינהלי אשר סביר כי ישפיעו על קביעות מקור   )א(

 עתידיות; או

משנה את  היקפם הקיים של מדיניות מינהלית, עיקרון מנהלי, החלטה תקדימית,  )ב(

 תקנה או כלל, שהחלתם כללית ביחס לקביעות מקור.

 

 אחרות של גישה לשווקים הקשורה למכס: קבוצת עבודה לכללי מקור ולסוגיות 5.12סעיף 

גישה לשווקים  הצדדים מקימים בזה קבוצת עבודה לכללי מקור ולנושאים אחרים של .1

 הקשורה למכס )"קבוצת עבודה"(, שתהיה מורכבת מנציגי כל צד, אשר תבטיח את הניהול היעיל

 מכס בהסכם זה.)כללי מקור( ושל פרק זה, ושל כל ההוראות האחרות הקשורות ל  3של פרק 

 קבוצת העבודה תתכנס לבקשת אחד הצדדים. .2
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 קבוצת העבודה: .3

)כללי מקור( ופרק זה על ידי הצדדים, על מנת להבטיח  3תנטר את ניהול פרק  (א)

 פרשנות אחידה;

דרישות ) 2.3תשתדל להסכים, לבקשת צד, על כל שינוי או תוספת מוצעים לנספח  )ב(

 )כללי מקור( או לפרק זה; 3(, לפרק ייםבנוגע לאימות תיקונים ושינו

)כללי מקור(, לפרק זה או לכל הוראה  3תציע לצדדים כל שינוי או תוספת לפרק  )ג(

אחרת של הסכם זה ככל שיידרשו, על מנת שיתאימו לכל שינוי שייעשה בשיטה 

 ;HSהמתואמת 

 תשתדל להחליט בעניין: (ב)

(i)  כללי מקור( ופרק זה, 3הפרשנות, ההחלה והניהול האחידים של פרק( 

(ii) ,ענייני סיווג בתעריף המכס והערכה הקשורים לקביעת מקור 

(iii) ,תיקונים  לתעודת המקור 

(iv) ,כל עניין אחר שצד יביא בפניה 

(v) כל עניין אחר הקשור למכס המתעורר במסגרת הסכם זה; וכן 

על זרימת הסחר בין ישקלו כל שינוי מינהלי ותפעולי הקשור למכס העשוי להשפיע  )ה(

 הצדדים.
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)ג( )משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד( ייכנס  3.12.1הצדדים מסכימים שסעיף  .4

 לתוקף רק עם:

החלטה על ידי  הצדדים על השיטה לאימות על ידי מינהל המכס כי פריט טובין לא  )א(

ת בסעיף עבר ייצור נוסף מלבד עיבוד מזערי בשטח מדינה שאיננה צד הנזכר

)ג( )משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד( או שעיבוד כלשהו  3.12.1

המתרחש בשטח אותה מדינה שאיננה צד ביחס לאותו פריט טובין אינו מעלה את 

 ;5.6אחוז, בהתבסס על עקרונות סעיף  10-ערך העסקה של פריט הטובין ביותר מ

רי  למטרת אישור שפריט הטובין לא עריכת הצהרה ע"י הצדדים בעניין עיבוד מזע )ב(

עבר ייצור נוסף, שאינו עיבוד מזערי בשטח מדינה שאיננה צד הנזכרת בסעיף 

)ג( )משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד( או שעיבוד כלשהו  3.12.1

המתרחש בשטח אותה מדינה שאיננה צד ביחס לאותו פריט טובין אינו מעלה את 

 אחוז; וכן 10-בין ביותר מערך העסקה של פריט הטו

" ההצהרה על עיבוד מזעריקביעת התחייבות על ידי הצדדים בנוגע למילויה של " )ג(

ר וההתחייבויות הנוגעות לייבוא, ייצוא וניהול רישומים ביחס לפריט טובין העוב

עיבוד מזערי או כל עיבוד שאינו מעלה את ערך העיסקה של פריט הטובין ביותר 

ה )ג( ) משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננ 3.12.1זכר  בסעיף אחוזים הנ 10-מ

 .5.5עד  5.1צד(  בהתבסס על העקרונות המפורטים בסעיפים 

)משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד(  ייכנס  3.12.2הצדדים מסכימים שסעיף  .5

 לתוקף רק עם:

, שפריט טובין עבר החלטה של הצדדים על השיטה לאימות על ידי מינהל המכס )א(

)ג(  3.12.2יותר מאשר עיבוד מזערי בשטח מדינה שאיננה צד הנזכרת בסעיף 

 ;5.6)משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד(, בהתבסס על עקרונות סעיף 

עריכת הצהרה ע"י הצדדים בעניין עיבוד משמעותי למטרת אישור שפריט הטובין  )ב(

נו אלא עיבוד מזערי בשטחה של מדינה שאיננה עבר יותר מאשר ייצור נוסף, שאי

 )משלוח ישיר ומשלוח דרך מדינה שאיננה צד(; 3.12.2צד להסכם הנזכרת בסעיף 
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ההצהרה על עיבוד קביעת התחייבות על ידי הצדדים בנוגע להשלמתה של " )ג(

והתחייבויות הנוגעות לייבוא, ייצוא וניהול רישומים ביחס לפריט  משמעותי"

 )משלוח ישיר ומשלוח 3.12.2עובר יותר מאשר עיבוד מזערי הנזכר בסעיף טובין ה

 .5.5עד  5.1דרך מדינה שאיננה צד(  בהתבסס על העקרונות הקבועים בסעיפים 

לפני שהסכם זה ייכנס  4הצדדים ישתדלו להגיע להחלטה על העניינים המתוארים בס"ק  .6

 לתוקף.

ין מחייב שינוי בהתבסס על כך שפריט הטובין אם צד סבור שכלל מקור לגבי פריט טוב .7

ר עובר ייצור משמעותי בשטחו, הוא יגיש שינוי מוצע בליווי הנמקה ומחקרים תומכים לצד האח

 לשיקולו של אותו צד אחר.

 

 הגדרות: 5.13סעיף 

 למטרות פרק זה:

 )הגדרות(; 3.14פירושו "פריט טובין" כמוגדר בסעיף  פריט טובין

ן, למעט שו טובין שהנם זהים מכל הבחינות, לרבות תכונות פיסיות, איכות ומוניטיפירו טובין זהים

 ור(.)כללי מק 3הבדלים קלים במראית עין, שאינם שייכים לקביעת מקורם של טובין אלה לפי פרק 

 )הגדרות(; 3.14פירושו "חומר" כמוגדר בסעיף  חומר

)רכיבים  3.8ייטראליים" בסעיף יש משמעות זהה לזו של "רכיבים נ רכיבים נייטראלייםל

 נייטראליים(.

 )הגדרות(; וכן 3.14פירושו "יצרן" כמוגדר בסעיף  יצרן

 )הגדרות(. 3.14פירושו "ייצור" כמוגדר בסעיף  ייצור
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 5.6נספח 

נהלים הנוגעים לאימות מקור שעורך מינהל המכס של צד מטעמו של הצד האחר לפי סעיף 

5.6.2 

 

, מינהל המכס  של הצד שפריט הטובין מיובא 5.6.2ות הנצפות בסעיף אם מתקיימות הנסיב .1

 לשטחו ייזום אימות מקור על ידי משלוח

 השאלון בכתב; או )א(

 מכתב המבקש שייערך ביקור אימות מטעמו )ב(

 למשרד שהועיד למטרה זו מינהל המכס של הצד שמשטחו מיוצא פריט הטובין.

, מינהל המכס  של הצד שמשטחו יוצא 1כרים בס"ק עם קבלת שאלון בכתב או מכתב הנז .2

 פריט הטובין יפעל כלהלן:

במקרה של שאלון, יעביר עותק אמיתי שלו ליצואן או ליצרן שפריט הטובין שלו  )א(

ימים מתאריך המסירה לידי  30כפוף לאימות מקור,  לשם מילוי וחתימה בתוך 

 היצואן או היצרן כאמור; וכן

על בסיס המידע המופיע בו, יכין וישלח את ההודעה הנזכרת במקרה של מכתב,  )ב(

ת ליצואן או ליצרן שפריט הטובין שלו כפוף לביקור האימות ויקבל א 5.6.3בסעיף 

ימים מתאריך מסירת ההודעה לידי אותו יצואן או  30הסכמתו בכתב לכך בתוך 

 יצרן.

 ן:מינהל המכס  של הצד שמשטחו מיוצא פריט הטובין יפעל כלהל .3

על התאריך בו  1יודיע למינהל המכס של הצד שיזם את אימות המקור לפי ס"ק  )א(

ליצואן או היצרן שפריט   2נמסר השאלון או ההודעה בכתב, הנזכרים בס"ק 

 הטובין שלו הוא הנושא לאימות מקור; וכן
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 )א(: 3ס"ק -אחרי התאריך הנזכר בתת 30-ביום ה )ב(

(i)  את ההסכמה בכתב, לפי המקרה, למינהל יעביר את השאלון המלא או

 , או1המכס  של הצד שיזם את אימות המקור לפי ס"ק 

(ii)  יודיע למינהל המכס  של אותו צד כי השאלון או ההסכמה בכתב, לפי

המקרה, לא התקבלו מהיצואן או היצרן של פריט הטובין שהוא הנושא 

 לאימות מקור.

שהוא נושא האימות מסכים לביקור אימות, כמוצע אם היצואן או היצרן של פריט הטובין  .4

, רשאים להיות 1, פקידים של מינהל המכס  של הצד שיזם את האימות לפי ס"ק 5.6.3בסעיף 

 נוכחים במשרדי מינהל המכס של הצד האחר למטרות קביעת האופן שבו תתנהל בדיקת האימות.

צוע אימות מקור מטעמו של מינהל המכס  של הצד שמשטחו מיוצא פריט טובין, בעת בי .5

הצד האחר בהתאם לנספח זה, יישא בכל ההוצאות הרגילות הקשורות בביצוע אימות המקור 

פי בשטחו, למעט הוצאות נסיעה והוצאות נלוות של פקידים הנוסעים לשטחו של אותו צד כמוצע ל

 .4ס"ק 

מקור מטעמו של מינהל המכס של הצד שמשטחו מיוצא פריט טובין,  בעת ביצוע  אימות  .6

להסכם בדבר סיוע הדדי הצד האחר בהתאם לנספח זה, אם התבקש לכך על ידי הצד האחר בהתאם 

, יאשר או יאמת, באופן שדורש הצד האחר, עותקים של כל המסמכים או רישומים בענייני מכס

 שהושגו במהלך ביצוע אימות המקור.
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 6פרק 

 הקלות סחר

 

 רונות: יעדים ועק6.1סעיף 

הצדדים מכירים בחשיבותם של ענייני הקלות מכס וסחר בסביבת המסחר העולמית  .1

 המתפתחת.

הצדדים, במידת האפשר, ישתפו פעולה ויחליפו מידע על נהגים תקינים לצורך קידום  .2

 ההחלה של והציות לאמצעים להקלות סחר המוסכמים לפי הסכם זה.

ל הייבוא, הייצוא והמעבר שלו לא יהיו מגבילים יותר כל צד יבטיח כי הדרישות והנהלים ש .3

 מהנדרש לשם השגת יעדים לגיטימיים.

הצדדים ישתמשו במנגנוני סחר בינלאומיים או אמות מידה בינלאומיות, כפי שנקבעו על  .4

לה ידי הצדדים, כבסיס לדרישות ולנהלים של ייבוא, ייצוא ומעבר, אם מנגנונים ואמות מידה א

 עט כאשר יהוו אמצעי שאינו הולם או אינו יעיל למילוי אחר היעדים הלגיטימייםקיימים, למ

 המבוקשים.

 

 : שקיפות6.2סעיף 

כל צד יפרסם או ינגיש בדרך אחרת, לרבות באמצעים אלקטרוניים, את כל החוקים,  .1

חולה תהתקנות, החלטות שיפוטיות והמדיניות, וכן מתן מידע מנהלי מקדים )רולינג מוקדם(  בעלי 

 כללית,  המתייחסים לדרישותיו ביחס לטובין מיובאים או מיוצאים, בהתאם לדין שלו.

כל צד, במידת האפשר, יפרסם מראש, לרבות באינטרנט, כל תקנה בעלת תחולה כללית   .2

 המסדירה ענייני מכס שהוא מציע לאמץ ויאפשר לבעלי עניין הזדמנות להגיב לפני אימוצה.

יקיים נקודת קשר אחת או יותר לטיפול בפניות של בעלי עניין בנוגע  כל צד יועיד או .3

 לענייני מכס וינגיש באינטרנט מידע, בנוגע לנהלים לעריכת בירורים אלה.
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 : ניהול סיכונים6.3סעיף 

כל צד יאמץ ויחיל דרישות ונהלים לייבוא, ייצוא ומעבר של טובין, על בסיס עקרונות ניהול  .1

ת דים באמצעי ציות, לרבות נהלי שחרור, בדיקה ואימות אחרי שחרור, על עסקאוסיכונים המתמק

 המצדיקות תשומת לב במקום לבדוק כל משלוח.

להבחין בין טובין בסיכון נמוך, גבוה ובלתי ידוע, כשהיעד  1על ההליכים המתוארים בס"ק  .2

יקוח וך שיפור מנגנוני הפהוא להקל ולפשט את התהליכים והנהלים לשחרור טובין בסיכון נמוך, ת

 על שחרור טובין בסיכון גבוה או בלתי ידוע.

אינם מונעים מצד לקיים בחינות בקרת איכות וציות, מה שעשוי לדרוש בדיקות  2-ו 1ס"ק  .3

 נרחבות יותר.

 

 : שחרור טובין6.4סעיף 

על  כל צד יאמץ או יקיים נהלי מכס מפושטים לשחרור היעיל של טובין על מנת להקל .1

 הסחר בין הצדדים ולהפחית את העלויות ליבואנים וליצואנים. כל צד יבטיח כי נהליו:

יאפשרו שחרור של טובין בתוך פרק זמן שאינו עולה על הנדרש כדי להבטיח ציות  )א( 

 לדין שלו;

יאפשרו לטובין, וכן, במידת האפשר, טובין הנתונים לפיקוח או הסדרה, להשתחרר  )ב( 

 הראשונה; בנקודת ההגעה

 יאפשרו את השחרור המהיר של טובין במצבי חירום, כגון אסונות טבע; וכן )ג( 
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יאפשרו את השחרור של הטובין מפיקוח המכס לפני הקביעה הסופית של דמי  )ד( 

המכס, המסים והתשלומים בני ההחלה, על ידי מינהל המכס שלו, בכפוף לדין 

אם לדין שלו, לדרוש את תשלום שלו. לפני שחרור הטובין, צד רשאי, בהת

המכסים, המסים, והאגרות והחיובים שנקבעו לפני הגעת הטובין או עם הגעת 

טובין, או לדרוש מהיבואן להמציא ערובה מספקת בצורת בטוחה, פיקדון או 

מכשיר מתאים אחר, לפי הוראות החוקים והתקנות שלו, כדי לכסות את התשלום 

האגרות בזיקה לייבוא הטובין. הערבות חייבת  הסופי של דמי המכס, המסים או

להיות מוגבלת לסכום מחושב להבטחת ציות לתשלום דמי המכס, המסים 

והאגרות, ואל לה לייצג הגנה עקיפה על טובין מקומיים או מיסוי על ייבוא 

 למטרות פיסקליות.

השחרור,  כל צד רשאי לדרוש הגשת מידע מקיף יותר באמצעות חשבונאות ואימות שלאחר .2

 כפי שמתאים.

כל צד, במידת האפשר, יבטיח כי רשויותיו המעורבות בביקורת גבולות ובביקורות ייבוא  .3

בוא וייצוא אחרות ישתפו פעולה ויתאמו כדי להקל על הסחר על ידי, בין היתר, האחדת נתוני יי

 שלוחים.וייצוא ודרישות תיעוד, וכינון מקום אחד לתיעוד חד פעמי ואימות פיזי של מ

כל צד יבטיח, במידת האפשר, כי דרישות הקשורות לייבוא ולייצוא של טובין יתואמו כדי  .4

 להקל על הסחר, בין אם דרישות אלה מנוהלות על ידי אחת או יותר מרשויותיה ובין אם לאו.

 

 : משלוחים מהירים6.5סעיף 

ים מהירים. נהלים כל צד יאמץ או יקיים נהלי מכס נפרדים לשחרור המזורז של משלוח

 אלה:

בהנחיות ארגון המכס העולמי לשחרור מיידי של משלוחים אם בר החלה, ישתמשו  )א( 

 ;על ידי המכס
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במידת האפשר או אם בר החלה, יאפשרו הגשה אלקטרונית מקדימה ועיבוד של  )ב( 

מידע לפני ההגעה הפיסית של משלוחים מהירים כדי לאפשר את שחרורם עם 

 הגעתם;

 במידת האפשר, יאפשרו שחרור של טובין מסוימים עם תיעוד מינימלי; וכן  )ג(

יאפשרו, בהתאם לדין של צד, דרישות תיעוד מפושטות לשחרור טובין בעלי  ערך  )ד( 

 נמוך כפי שקבע אותו צד.

 

 : אוטומציה6.6סעיף 

קל על כל צד ישתמש בטכנולוגיות מידע המזרזות את נהליו לשחרור טובין על מנת לה .1

 הסחר, לרבות הסחר בין הצדדים.

 כל צד: .2

ישתדל להנגיש באמצעים אלקטרוניים טפסי מכס הדרושים לייבוא או לייצוא של  )א( 

 טובין;

 יאפשר הגשה של טופסי מכס בפורמט אלקטרוני בהתאם לדין שלו; וכן )ב( 

לקטרוניים אם ניתן, באמצעות מינהל המכס שלו, יקים אמצעי שיאפשר חילופין א )ג( 

 של מידע עם קהילת הסחר שלו לצורך עידוד הליכי שחרור יעילים.

 כל צד ישתדל: .3

 לפתח או לקיים אשנב יחיד מחובר באופן מלא; )א( 

לפתח סידרה של רכיבי נתונים ותהליכים משותפים בהתאם למודל הנתונים של  )ב( 

 מכס העולמי; וכןארגון המכס העולמי ולהמלצות ולהנחיות הקשורות של ארגון ה
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להאחיד את דרישות הנתונים של רשויותיו המתאימות כשהיעד הוא לאפשר  )ג( 

 ליבואנים וליצואנים להציג את כל הנתונים הדרושים בפני רשות אחת.

 

 : פסיקות מוקדמות לסיווג מכס6.7סעיף 

למעט כל צד יוציא פסיקה מוקדמת בכתב ליבואן בנוגע לסיווג המכס החל על הייבוא,  . 1

 צורה של מס יתר או היטל יתר, בתגובה לבקשה בכתב מאחד מהמבקשים הבאים:

 יבואן בשטחו; )א( 

 יצואן או יצרן בשטחו של הצד האחר; או )ב( 

 ס"ק )א( או )ב(.-נציג של אדם בתת )ג( 

 פסיקה מוקדמת שהוציא צד תחייב את הצד אך ורק ביחס למבקש שביקש אותה. .2

 ו, כל צד:בהתאם לדין של .3

יאמץ או יקיים נהלים לגבי הוצאת פסיקות מקדימות, לרבות: הבקשה לפסיקה  )א( 

מקדימה, ושינויה או ביטולה, וכן הבקשה של צד למידע משלים במקרים שבהם 

 ניתן לדחות פסיקה מוקדמת או לסרב לה.

את  ימים אחרי שהצד קיבל 120יבטיח כי פסיקה מוקדמת תוצא בתוך פרק זמן של  )ב( 

 כל המידע הדרוש מהמבקש;

יקבע כי פסיקה מוקדמת תהיה בתוקף מתאריך הוצאתה, או תאריך אחר המצוין  )ג( 

בפסיקה, ותישאר בתוקף אלא אם כן משתנות עובדות או נסיבות הנוגעות בדבר; 

 וכן

ייתן טיפול עקבי ביחס לבקשה למתן פסיקות מקדימות, ובלבד שהעובדות  )ד( 

 ל הבחינות המהותיות.והנסיבות זהות בכ
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כל צד רשאי לשנות או לבטל באופן רטרואקטיבי פסיקה מוקדמת רק אם הפסיקה  .4

 המוקדמת הייתה מבוססת על מידע לא מדויק או שגוי.

 

 : בחינה וערעור6.8סעיף 

לגבי החלטות על סיווג על פי סיווג תעריף המכס של טובין מיובאים, ערך לחיוב של טובין  .1

ף , קנסות מינהליים בהתאם לסעי6.7פסיקות מוקדמות לגבי סיווג מכס בהתאם לסעיף  מיובאים,

 , וכל תפיסה של טובין מיובאים או מיוצאים, כל צד, בהתאם לדין שלו, יעניק גישה:6.9

לפחות לרמה אחת של בחינה מינהלית בתוך אותה רשות של נושא המשרה או  )א(

 נה; וכןהמשרד האחראי על ההחלטה הנתונה לבחי

לבחינה שיפוטית או לערעור על ההחלטה שהתקבלה ברמה הסופית של הבחינה  )ב(

 המינהלית.

לכל ההחלטות האחרות בענייני מכס, כל צד, בהתאם לדין שלו, יעניק גישה לבחינה מינהלית  .2

 או לביקורת שיפוטית או לערעור על ההחלטה, או לשניהם.

שרד האחראי לביקורת המנהלית יהיו בלתי תלויים כל צד יבטיח כי נושא המשרה או המ .3

 בפקיד או במשרד האחראי להוצאת ההחלטה הנתונה לביקורת.

כל צד יבטיח כי לנושא המשרה או למשרד האחראי לביקורת המנהלית או השיפוטית או  .4

 לערעור, יש סמכות לקיים, לשנות או להפוך את ההחלטה הנתונה לביקורת.

 

 סות מנהליים: משטר קנ6.9סעיף 

כל צד יאמץ או יקיים אמצעים המאפשרים הטלת קנסות מינהליים על הפרות של חוקי המכס  .1

 שלו.

לו, . כל צד יבטיח שכל הקנסות המוטלים על הפרת חוקי המכס, התקנות או הדרישות הנוהליות ש2

 הם מידתיים ובלתי מפלים, ובהחלתם, אינם גורמים לעיכובים בלתי מוצדקים.
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 : גורמים כלכליים מאושרים6.10סעיף 

"( שמטרתן להבטיח את ביטחון AEOהצדדים יישמו תכניות גורם כלכלי מאושר )" .1

שרשרת האספקה הבינלאומית תוך הקלת הסחר. למטרה זו, הצדדים מכירים בחשיבות ובערך של 

 מי.לאמות מידה לאבטחה ולהקלה של הסחר העולמי, של ארגון המכס העול SAFEמסגרת 

לגורמים הכלכליים שלו במטרה להשגת יתרונות של  AEOכל צד יקדם הענקת מעמד  .2

 פישוט סחר וביטחון שרשרת האספקה הבינלאומית.

על מנת לשפר עוד יותר את אמצעי פישוט הסחר הניתנים לגורמים הכלכליים המאושרים  .3

של כל  AEOבתכניות  שלהם, הצדדים יבחנו את האפשרות לשאת ולתת על הסדר הכרה הדדית

 אחד מהם.

 

 : הגנה על מידע6.11סעיף 

כל צד יבטיח כי מידע סודי שנאסף בהתאם לפרק זה ישמש רק למטרות הקשורות לניהול  .1

 או לאכיפה של ענייני מכס.

צד ישמור על סודיות המידע הנמסר על ידי הצד האחר לפי פרק זה ויגן עליו מפני חשיפה  .2

ו התחרותי של האדם שהמידע מתייחס אליו. כל צד יטפל בהפרת הסודיות העלולה לפגוע במעמד

 בהתאם לדין שלו.

ללא האישור המפורש של הצד האחר, למעט כנדרש  2צד לא יגלה את המידע הנזכר בס"ק  .3

ד לצורך הניהול או האכיפה של חוקים ותקנות הקשורים למכס, ובמקרה זה הצד המגלה יודיע לצ

 וי זה.האחר מראש על גיל

צד יודיע לצד האחר על כל שימוש או גילוי בלתי מורשים של מידע שהתקבל לפי פרק זה  .4

י וימסור פרטים על שימוש או גילוי בלתי מורשים אלה. במקרה של התרחשות כאמור, הצד האחרא

 להגנה על המידע:

 ינקוט את האמצעים הדרושים כדי לטפל באירוע; )א( 

 לו נפגע מהם האמצעים שננקטו כדי לתקן את ההפרה; וכןיודיע לצד שהמידע ש )ב( 
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 ינקוט את כל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת למנוע הישנות. )ג( 

 צד לא ימסור לצד האחר מידע מסוים לפי פרק זה, לרבות: .5

 מידע שנמסר בסודיות על ידי ממשלה אחרת; )א( 

 מידע מדעי או טכני סודי שמסר צד שלישי; )ב( 

 מידע הכפוף לחיסיון עורך דין/לקוח; ( )ג

 מידע שגילויו אסור על פי אמנה או הסכם; )ד( 

 מידע שיפגע בחקירה הנמצאת בעיצומה; או )ה( 

 נתונים אישיים הנוגעים לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי.  )ו(

 

 : שיתוף פעולה6.12סעיף 

ון ארגון המכס העולמי, כדי הצדדים ימשיכו לשתף פעולה בפורומים בינלאומיים, כג .1

לאמות מידה לאבטחה  SAFEבמסגרת להשיג יעדים מוכרים הדדית, כגון אלה המפורטים 

 אמנה הבינלאומית בדבר פישוט והאחדה שלוב ולהקלה על הסחר העולמי של ארגון המכס העולמי

 )כפי שתוקנה(.נוהלי מכס 

בענייני מכס בתנאים המוסכמים  הצדדים מכירים בכך ששיתוף פעולה טכני בין הצדדים  .2

ת הדדית, כולל היקף, עיתוי ועלות האמצעים המשותפים, חיוני כדי להקל על ציות להתחייבויו

 המפורטות בהסכם זה ולהשיג רמה טובה יותר של הקלות סחר.

 הצדדים ימשיכו לשתף פעולה בהתאם להסכם בדבר סיוע הדדי בענייני מכס. .3
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 ה עתידית: תכנית עבוד6.13סעיף 

על מנת לזהות אמצעים אחרים להקלת הסחר לפי הסכם זה, הצדדים, כפי שמתאים, יזהו  .1

ם ויביאו אמצעים חדשים לדיון בקבוצת העבודה על כללי מקור וסוגיות אחרות של גישה לשווקי

 הקשורות למכס.

פר סהצדדים יבחנו באופן סדיר יוזמות בינלאומיות הנוגעות להקלות סחר, לרבות  .2

 , שפותח על ידי ועידת האו"מ לסחר ופיתוח והמועצה הכלכלית של האו"מההמלצות להקלות סחר

ם לאירופה, כדי לזהות את התחומים שבהם פעולה משותפת נוספת תקל על הסחר בין הצדדים ולקד

 צדדיות משותפות.-מטרות רב
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: יעדים7.1סעיף   

 7פרק 

 ניטרייםאמצעים סניטריים ופיתוס

 

 : יעדים7.1סעיף 

 יעדי  פרק זה הם להגן על חייהם או בריאותם של האדם, החי והצומח בשטח כל צד, תוך

כדי קידום הסחר והבטחה כי האמצעים הסניטריים והפיתוסניטריים של הצדדים אינם יוצרים  

 חסמים לסחר.

 

 : היקף7.2סעיף 

, יים העשויים, במישרין או בעקיפיןפרק זה חל על כל האמצעים הסניטריים והפיתוסניטר

 להשפיע על הסחר בין הצדדים.

 

 צדדיות-התחייבויות רב  7:3סעיף 

 .SPSהצדדים מאשרים את התחייבויותיהם לפי הסכם  .1

 )יישוב מחלוקות( להסכם זה. 17פרק זה אינו כפוף לפרק  .2

 

 : נקודות קשר סניטריות ופיתוסניטריות7.4סעיף 

תקשורת בעניינים סניטריים ופיתוסניטריים הקשורים לסחר, הצדדים לצורך הקלה על  .1

 מסכימים להקים נקודות קשר כאמור להלן:

 בקנדה, משרד החוץ, הסחר והפיתוח, או מחליפו; וכן )א( 

 בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה, או מחליפו. )ב( 

ת המוסמכות של כל צד למטרת יישום הוראות הסכם זה, הצדדים יחלקו מידע הקשור לרשויו .2

 .7.4הנושאות באחריות לאמצעים סניטריים ופיתוסניטריים, הרשומות בנספח 
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 : שיתוף פעולה7.5סעיף 

הצדדים ישתדלו להדק את היחסים בין הרשויות המוסמכות של הצדדים הנושאות באחריות  .1

 לעניינים סניטריים ופיתוסניטריים. למטרה זו:

תקשרו בנושאים סניטריים ופיתוסניטריים במגמה להגביר הרשויות המוסמכות י )א( 

 את שיתוף הפעולה הרגולטורי;

הצדדים יקדמו שיתוף פעולה בנושאים סניטריים ופיתוסניטריים הנדונים בפורומים  )ב( 

בדבר אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים וגופי  WTOצדדיים, לרבות ועדת -רב

ר כגון מועצת קודקס אלימנטריוס, קביעת תקנים בינלאומיים הנוגעים בדב

הארגונים הבינלאומיים והאזוריים הפועלים במסגרת האמנה הבינלאומית להגנת 

 הצומח, והארגון העולמי לבריאות בעלי החיים, כפי שמתאים; וכן

הצדדים יבחנו הזדמנויות לשיתוף פעולה בנושאים סניטריים ופיתוסניטריים  )ג( 

 אחרים שיש בהם עניין משותף.

 

 1:  חילופי מידע7.6סעיף 

הצדדים יחליפו מידע המתייחס למערכת הרגולציה הסניטרית והפיתוסניטרית של כל צד,  .1

ת כולל הבסיס המדעי והערכת הסיכונים של אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים, וכן מדיניו

 לקביעת הקבלה.

שפיעים על הסחר בין הצדדים יחליפו ביניהם מידע בנושאים אחרים הנוגעים בדבר המ .2

 הצדדים, כולל:

אמצעים סניטריים או פיתוסניטריים או תיקונים  לאמצעים סניטריים או  )א( 

 פיתוסניטריים מוצעים, כולל ממצאים אפידמיולוגיים חשובים;

על פי דרישה, תוצאות של בדיקות ייבוא במקרים של משלוחים דחויים או בלתי  )ב( 

 מצייתים; וכן

רישה, תוצאות של ביקורות, כולל תוצאות של אימותים באתר, של מערכות על פי ד )ג( 

 הבקרה של הצד האחר כולן או חלקן.

  

                                                           
 )גילוי מידע(. 18.7למען הסר ספק, סעיף זה אינו מחייב חילופי מידע המוגן מגילוי לפי סעיף  1
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 : מניעת סוגיות סניטריות ופיתוסניטריות ויישובן7.7סעיף 

הצדדים יפעלו בהקדם כדי לטפל בכל סוגיה סניטרית או פיתוסניטרית ספציפית הקשורה לסחר .1

תי יון ברמה הטכנית הנדרשת ליישוב כל סוגיה כאמור ולמניעת שיבוש בלומתחייבים לנהל את הד

 מוצדק של הסחר בין הצדדים.

בכל עת, צד רשאי להעלות סוגיה סניטרית או פיתוסניטרית ספציפית בפני הצד האחר  .2

 ורשאי לבקש מידע נוסף הקשור לסוגיה. הצד המשיב ישיב לצד המבקש במהרה.

, לבקשת צד, הצדדים יתכנסו 2צעות המידע המוחלף לפי ס"ק לא יושבה הסוגיה באמ .3

לתי בבמהרה כדי לדון בסוגיה, ולפני כן כל צד ימסור את כל המידע הדרוש, במגמה למנוע שיבוש 

מוש מוצדק של הסחר או להגיע לפתרון משביע רצון. הצדדים ייפגשו פנים אל פנים או על ידי שי

ת נסיעה, הצד המבקש את המפגש ייסע אל שטח הצד האחר בכל אמצעי טכנולוגי זמין. אם נדרש

 כדי לדון בסוגיה הסניטרית או הפיתוסניטרית הספציפית, אלא אם כן החליטו הצדדים אחרת.

אם, בתגובה לבעיה דחופה של הגנה על בריאות המתעוררת או מאיימת להתעורר, צד  .4

 ר בין הצדדים, הצד המייבא:מייבא מאמץ אמצעי סניטרי או פיתוסניטרי המשפיע על הסח

יודיע לצד האחר, בהקדם האפשרי וללא דיחוי, ולבקשת הצד האחר, ידון בהחלטה  )א( 

 ליישם את האמצעי; וכן

ישקול מידע שנמסר, על ידי הצד המייצא, מבעוד מועד, בעת קבלת החלטה לגבי  )ב( 

 משלוח אשר, במועד אימוץ אמצעי חירום, מובל בין הצדדים.

  

 : גוף פיקוח7.8סעיף 

, כל צד 7.7לאחר עשיית כל מאמץ כדי ליישב סוגיה סניטרית או פיתוסניטרית לפי סעיף 

רשאי להביא את הסוגיה הסניטרית או הפיתוסניטרית בפני הוועדה לסחר בטובין המוקמת לפי 

 )ועדה לסחר בטובין( לדיון נוסף, כפי שמתאים. 4.8סעיף 
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 7.4נספח  

 רשויות מוסמכות

 

 למטרות פרק זה, רשות מוסמכת פירושו: .1

 בקנדה: )א(

(i) הסוכנות הקנדית לפיקוח על מזון, או מחליפתה; וכן 

(ii) משרד הבריאות, או מחליפו; וכן 

 בישראל: )ב(

(i) משרד החקלאות ופיתוח הכפר, או מחליפו; וכן 

(ii) .משרד הבריאות, או מחליפו 
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 8פרק 

 הסחר חסמים טכניים בפני

 

 : היקף8.1סעיף 

פרק זה חל על ההכנה, האימוץ וההחלה של תקנים, תקנות טכניות ונהלי הערכת התאמה  .1

 של גופים ממשלתיים לאומיים אשר עשויים להשפיע על הסחר בטובין בין הצדדים.

גופים ממשלתיים מקומיים וגופים לא ממשלתיים מכוסים על ידי פרק זה רק במידה שבה  .2

 .8.2המשולבים בהסכם זה על פי סעיף  TBTסים על ידי סעיפי הסכם הם מכו

 פרק זה אינו חל על: .3

 מפרט רכש שהכין גוף ממשלתי לדרישות ייצור או צריכה של גוף ממשלתי; או )א(

 .SPSאמצעי סניטרי או פיתוסניטרי כמוגדר בנספח א' להסכם  )ב(

לי הערכת התאמה תתפרש ככוללת כל כל הפנייה בפרק זה לתקנות טכניות, תקנים ונה .4

ם תיקון בהם  וכל התוספות לכללים או לכיסוי המוצר שלפיהם, להוציא תיקונים ותוספות שטיב

 צדדי בין הצדדים.-חסר משמעות שאין להם השפעה על הסחר הדו

 

 TBT: הסכם 8.2סעיף 

 משולבות בזאת והופכות לחלק מההסכם זה: TBTההוראות הבאות של הסכם  .1

 )הכנה, אימוץ והחלה של תקנות טכניות על ידי גופי הממשלה המרכזית(; 2סעיף  א()
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)הכנה, אימוץ והחלה של תקנות טכניות על ידי גופי שלטון מקומי וגופים  3סעיף  ))ב

 לא ממשלתיים(;

 )הכנה, אימוץ והחלה של תקנים(; 4סעיף  )ג(

 המרכזית(;)נהלי הערכת התאמה על ידי גופי הממשלה  5סעיף  )ד(

 )הכרה בהערכת התאמה על ידי גופי הממשלה המרכזית(; 6סעיף  )ה(

 )נהלי הערכת התאמה על ידי גופי שלטון מקומי(; 7סעיף  )ו(

 ממשלתיים(;-)נהלי הערכת התאמה על ידי גופים לא 8סעיף  )ז(

 )מערכות בינלאומיות ואזוריות(; 9סעיף  )ח(

 הסכם זה(; וכן )מונחים והגדרותיהם למטרת 1נספח  )ט(

 )קוד נוהג תקין להכנה, אימוץ והחלה של תקנים(. 3נספח  )י(

 

 : שיתוף פעולה8.3סעיף 

הצדדים ישתפו פעולה כאשר יש עניין הדדי בתחומי התקנות הטכניות, התקנים,  .1

 המטרולוגיה, נהלי הערכת התאמה, מעקב שווקים או פעילויות פיקוח ואכיפה על מנת להקל על

לה בין חר בין הצדדים. פעילויות שיתופיות עשויות לכלול את הקידום ועידוד שיתוף הפעוניהול הס

דה הארגונים הציבוריים או הפרטיים של כל אחד מהם האחראים למטרולוגיה, תקינה, בדיקה, התע

 והרשאה, מעקב או פיקוח על שווקים ופעילויות אכיפה ובמיוחד, עידוד גופי ההרשאה והערכת

ם להשתתף בהסדרי שיתוף פעולה המקדמים את קבלת התוצאות של הערכת ההתאמה שלה

 התאמה.

הצדדים ישקלו בחיוב מו"מ על הסדרים נוספים להכרה בתקנות טכניות, תקנים ונהלי  .2

 הערכת התאמה, אם מתאים.

 

 : תקנות טכניות8.4סעיף 

כניות שלהם הצדדים ישתפו פעולה כאשר הדבר מעשי  על מנת להבטיח כי התקנות הט .1

 תואמות אלה את אלה.

אם צד מביע עניין בפיתוח תקנה טכנית מקבילה או דומה בהיקפה לתקנה שהצד האחר  .2

אימץ או מכין, אותו צד אחר, לפי בקשה, ימסור לצד האחר, ככל שמעשי, את המידע, מחקרים 

 ם בכך שייתכןונתונים הנוגעים בדבר שעליהם הסתמך בהכנת אותה תקנה טכנית. הצדדים מכירי

 שיהיה צורך להבהיר ולהסכים על היקפה של בקשה ספציפית, ושניתן למנוע העברת מידע סודי.
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צד שהכין תקנה טכנית הנראית לו מקבילה לתקנה טכנית של הצד האחר רשאי לבקש  .3

 בכתב, למטרות הכרה תקינתית, שהצד האחר יכיר בה כמקבילה לדרישות התקינה שלו. את הבקשה

ה, כין בכתב ולציין בה את הנימוקים המפורטים לכך שיש לראות את התקנה הטכנית כמקביליש לה

מסור לרבות נימוקים ביחס להיקף מוצר. אם צד אינו מסכים כי התקנה הטכנית היא מקבילה, הוא י

 לצד האחר, לפי בקשה, את הנימוקים להחלטתו.

 

 : הערכת התאמה8.5סעיף 

 י:הצדדים ישתפו פעולה על יד .1

עידוד של גופי הערכת ההתאמה שלהם, כולל גופי הסמכה, להשתתף בהסדרי  )א(

 שיתוף פעולה המקדמים את קבלת תוצאות הערכת ההתאמה; וכן

צדדיים -קידום של קבלת תוצאות של גופי הערכת התאמה אשר הוכרו בהסדרים דו )ב(

 בין גופי הערכת ההתאמה שלהם.

יך הערכת ההתאמה שנערך בשטח הצד האחר, הוא יסביר אם צד אינו מקבל את תוצאות הל .2

 את הנימוקים להחלטתו לבקשת הצד האחר.

 

 : שקיפות8.6סעיף 

 )שקיפות(, סעיף זה גובר. 17במקרה של אי התאמה בין סעיף זה לבין ההתחייבויות בפרק  .1

בור, אם הליך ההתייעצות של צד לפיתוח תקנות טכניות ונהלי הערכת התאמה פתוח לצי .2

 שלו.-הצד יתיר  לאדם מהצד האחר להשתתף בתנאים לא פחות נוחים מאלה המוענקים לאנשיו

ביחס להליכי  2כל צד ימליץ בפני גופי התקינה שבשטחו כי יקיימו את הוראות ס"ק  .3

 ההתייעצות שלהם לפיתוח תקנים או נהלי הערכת התאמה מרצון.

של הצד האחר, במועד שבו הוא מגיש את  צד יעביר באופן אלקטרוני לנקודת הבירור .4

 :TBTבהתאם להסכם WTO הודעתו למרשם ההודעות המרכזי של 

 את התקנות הטכניות ונהלי הערכת ההתאמה המוצעים שלו; וכן )א(

תקנות טכניות ונהלי הערכת התאמה שאימץ כדי לטפל בבעיות דחופות של  ב((

ומי המתעוררות או המאיימות בטיחות, בריאות, הגנה על הסביבה או ביטחון לא

 להתעורר.

צד, כאשר הדבר מעשי, יעביר באופן אלקטרוני לנקודת הבירור של הצד האחר, את התקנות  .5

 הטכניות ונהלי הערכת ההתאמה המוצעים שלו התואמים את התוכן הטכני של תקנים בינלאומיים

   הנוגעים בדבר שעשויה להיות להם השפעה על מסחר.
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אשר בעיות דחופות של בטיחות, בריאות, הגנה על הסביבה או ביטחון לאומי להוציא כ .6

ימים לפחות אחרי ההעברה  60מתעוררות או מאיימות להתעורר, על צד לאפשר פרק זמן של  

של תקנה טכנית מוצעת או נוהל הערכת התאמה מוצע WTO למרשם ההודעות המרכזי של 

. צד ישקול בחיוב בקשה סבירה של  הצד האחר לציבור ולצד האחר לשם קבלת תגובות בכתב

 להאריך את פרק הזמן לתגובות.

לבקשת צד, הצד האחר, אם מתאים, יעמיד לרשות הצד המבקש, בדפוס או באמצעים  .7

 אלקטרוניים, את תשובותיו או סיכום של תשובותיו, לתגובות משמעותיות שהוא מקבל על תקנה

מוצע, לא יאוחר מהתאריך שבו הוא מפרסם את התקנה טכנית מוצעת או נוהל הערכת התאמה 

 הטכנית המוצעת או נוהל הערכת ההתאמה המוצע.

צד, לבקשת הצד האחר, ימסור מידע לצד האחר לגבי היעדים, הבסיס המשפטי וההנמקה,  .8

 של תקנה טכנית או נוהל  הערכת התאמה שצד אימץ או מציע לאמץ.

ל בהגשמת היעדים הלגיטימיים המבוקשים, צד ישקול למעט כאשר עיכוב יהיה בלתי יעי .9

בחיוב בקשה סבירה של  הצד האחר, שהתקבלה לפני תום פרק הזמן לתגובות בעקבות העברת 

ו תקנה טכנית מוצעת, לקבוע או להאריך את פרק הזמן בין אימוץ התקנה הטכנית לבין היום שב

 היא בת החלה.

נהלי הערכת התאמה שהוא אימץ יהיו זמינים פומבית כל צד יבטיח שכל התקנות הטכניות ו .10

 באתרים רשמיים.

כאשר צד מעכב בנמל כניסה פריט טובין שמקורו אצל הצד האחר בנימוק שפריט הטובין  .11

 אינו מציית לתקנה הטכנית הנוגעת בדבר, עליו להודיע ללא עיכוב מיותר ליבואן על הסיבות

  לעיכוב של פריט הטובין.

 חילופי מידע: 8.7סעיף 

, הצד האחר ישיב, TBTלהסכם  10.3או  10.1אם צד עורך בירור סביר בהתאם לסעיף 

 ימים מתאריך קבלת הבירור, אך הוא עשוי 60בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, בדרך כלל תוך 

 הימים. 60להאריך את פרק הזמן לתשובה על ידי מתן הודעה לצד המברר לפני תום תקופת 

 

 נקודות קשר וועדה לסחר בטובין: 8.8סעיף 

 נקודות קשר אחראיות לשדרים המתייחסים לעניינים הנובעים מפרק זה. שדרים כוללים: .1

 את היישום והניהול של פרק זה; )א(

סוגיות הקשורות לפיתוח, לאימוץ או להחלה של תקנים, תקנות טכניות או נהלי  )ב(

 ;TBTהערכת התאמה לפי פרק זה או לפי הסכם 

 חילופי מידע על תקנים, תקנות טכניות או נהלי הערכת התאמה; וכן ג()
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 .8.3שיתוף פעולה בין הצדדים, בהתאם לסעיף  )ד(

 נקודות הקשר הן: .2

 בקנדה, משרד החוץ, הסחר והפיתוח, או מחליפו; וכן )א(

 בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה, או מחליפו. )ב(

עם המוסדות ובני האדם הנוגעים בדבר שבשטחה  נקודת קשר אחראית להבטחת תקשורת .3

 כפי שנדרש ליישום ולניהול של פרק זה.

אם הצדדים אינם מסוגלים ליישב עניין המתעורר לפי פרק זה באמצעות חילופי מידע דרך  .4

 4פרק ב 4.8נקודות הקשר, העניין, לבקשת צד, יובא בפני הוועדה לסחר בטובין שהוקמה לפי סעיף 

שוב )יי 19מי וגישה לשוק לטובין(. הליך זה אינו פוגע בזכויותיו של צד לפי פרק )טיפול לאו

  מחלוקות(.

 : הגדרות8.9סעיף 

 למטרות פרק זה: .1

 ;TBTלהסכם  10פירושו נקודת הבירור שהוקמה לפי סעיף  נקודת בירור )א(

 ;בדבר חסמים טכניים בפני הסחר WTOהסכם פירושו   TBTהסכם  )ב(

 בדבר חסמים טכניים בפני סחר. WTOפירושו ועדת  TBTועדת  )ג(

למעט מקום שהסכם זה מגדיר מונחים או נותן להם משמעות, למונחים כלליים בתחום  .2

התקינה או נהלי הערכת התאמה יש בדרך כלל המשמעות שניתנה להם על ידי ההגדרות שאומצו 

ד בהתחשב בהקשר שלהם ולאור היע במערכת האומות המאוחדות ועל ידי גופי תקינה בינלאומיים,

 והמטרה של פרק זה.
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 8נספח 

Icewine 

 

"Icewine" ,"ice wine" ,"ice-wine או וריאציה דומה של מונחים אלה, מתייחסים ,"

 ליין העשוי באופן בלעדי מענבים שקפאו באופן טבעי על הגפן.
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 9פרק 

 סחר אלקטרוני

 

 ף וכיסוי: יעד, היק9.1סעיף 

הצדדים מכירים בכך שסחר אלקטרוני מגביר צמיחה כלכלית והזדמנויות לסחר במגזרים  .1

 על סחר אלקטרוני. WTOרבים ומאשרים את החלת כללי 

 הצדדים מאשרים כי הסכם זה חל על סחר אלקטרוני. .2

קטרוני פרק זה אינו מטיל על צד התחייבויות לאפשר העברה של מוצר דיגיטלי באופן אל  .3

 אלא בהתאם להתחייבויותיו של אותו צד לפי הפרקים האחרים של הסכם זה.

 

 : מכסים על מוצרים דיגיטליים המועברים אלקטרונית9.2סעיף 

 צד לא יחיל מכס, תשלום או היטל על מוצר דיגיטלי המועבר אלקטרונית.  .1

יטלים פנימיים אחרים על אינו מונע מצד להטיל מסים פנימיים או ה 1למען הסר ספק, ס"ק  .2

לה מוצרים דיגיטליים המועברים אלקטרונית, ובלבד שמסים או היטלים כאמור מוטלים באופן העו

 בקנה אחד עם הסכם זה.

 

 : הגנת צרכן מקוונת9.3סעיף 

הצדדים מכירים בחשיבות הקיום והאימוץ של אמצעים שקופים ויעילים כדי להגן על  .1

ים, המהוות הונאה ומרמה, וכן אמצעים התורמים לפיתוח אמון הצרכנ צרכנים מפעילויות מסחריות

 כאשר הם עוסקים בסחר אלקטרוני.

כל צד יאמץ או יקיים חוקי הגנת צרכן כדי לאסור על פעילויות מסחריות המהוות הונאה או  .2

  אשר גורמות נזק או נזק פוטנציאלי לצרכנים העוסקים בסחר אלקטרוני.  מרמה

 גנה על מידע אישי: ה9.4סעיף 

כל צד יאמץ או יקיים אמצעים משפטיים, רגולטוריים ומינהליים להגנה על מידע אישי של  .1

נים משתמש העוסק בסחר אלקטרוני, ובעשותו כן, יתחשב כיאות בתקנים בינלאומיים להגנה על נתו

 של ארגונים בינלאומיים הנוגעים בדבר ששני הצדדים חברים בהם.

ק, פרק זה אינו מגביל את זכותו של צד להגן על נתונים אישיים ומידע אחר למען הסר ספ .2

 המוגן על פי החוק של אותו צד.
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 : שיתוף פעולה9.5סעיף 

 בהכירם באופי הגלובלי של הסחר האלקטרוני, הצדדים מאשרים את חשיבות: .1

ות העבודה המשותפת כדי להקל על השימוש בסחר אלקטרוני על ידי חברות קטנ )א(

 ובינוניות;

 שיתוף המידע והניסיון בתחום: )ב(

(i)  החוקים, התקנות, והתכניות שמעורב בהן סחר אלקטרוני, כולל אלה

הקשורים לפרטיות נתונים, אמון הצרכנים וההגנה עליהם, הביטחון 

 בתקשורת אלקטרונית, האימות, זכויות קניין רוחני, וממשל אלקטרוני; וכן

(ii) ני באמצעות עידוד המגזר הפרטי לאמץ קודים של טיפוח סחר אלקטרו

 התנהגות, חוזים לדוגמה, הנחיות, ומנגנוני אכיפה;

עבודה לקיום זרימה חוצת גבולות של מידע כמרכיב חיוני בטיפוח סביבה תומכת  )ג(

 לסחר אלקטרוני; וכן

צדדיים, כדי לקדם את הפיתוח של סחר -השתתפות פעילה בפורומים אזוריים ורב )ד(

  אלקטרוני.

 : הגדרות9.6סעיף 

 למטרות פרק זה:

ר פירושו תוכנת מחשב, טקסט, וידאו, תמונה, הקלטת קול, או מוצר דיגיטלי אח מוצר דיגיטלי

 המקודד דיגיטלית;

 פירושו כל מידע, כולל נתונים, הקשורים לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי; מידע אישי

 ותות באמצעים אלקטרומגנטיים; וכןפירושו השידור והקליטה של א טלקומוניקציה

ת פירושו מועבר באמצעות בזק, לבד או בשילוב עם טכנולוגיות מידע ותקשור מועבר אלקטרונית

 אחרות.
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 10פרק 

 קניין רוחני

 

 : יעדים ועקרונות10.1סעיף 

( הצדדים מכירים בצורך להשיג איזון בין זכויות בעלי זכות קניין רוחני )"בעלי זכויות" .1

 לבין האינטרסים הלגיטימיים של משתמשי קניין רוחני )"משתמשים"(.

 כל צד ישתדל לקיים משטרי קניין רוחני שמטרתם: .2

להקל על סחר בינלאומי ופיתוח כלכלי, חברתי ותרבותי באמצעות הפצת רעיונות,  )א( 

 טכנולוגיה, ויצירות; וכן

גנה ולאכיפה של זכויות קניין לקדם ודאות לבעלי זכויות ולמשתמשים ביחס לה )ב( 

 רוחני.

 

 : אישור הסכמים בינלאומיים10.2סעיף 

והסכמי קניין רוחני  TRIPSהצדדים מאשרים את זכויותיהם והתחייבויותיהם על פי הסכם  .1

 אחרים ששני הצדדים הם צדדים להם.

כויות ניתן וצריך לפרש וליישם בצורה התומכת בז TRIPSהצדדים מאשרים כי את הסכם  .2

להגן על בריאות הציבור, ובעיקר, לקדם גישה לתרופות לכל. בהקשר זה,  WTO-החברים ב

, כולל אלה TRIPSהצדדים שבים ומאשרים כי הזכות לעשות שימוש בגמישויות שנקבעו בהסכם 

הם הקשורות להגנה על בריאות הציבור, ובפרט קידום הגישה לתרופות לכל. הצדדים רושמים לפני

להצהרת דוחא בדבר  6המועצה הכללית של ארגון הסחר העולמי בדבר יישום ס"ק את החלטת 

 TRIPSוהפרוטוקול המתקן את הסכם  2003באוגוסט  30-ובריאות הציבור מ TRIPSהסכם 

  .2005בדצמבר  6-שאומץ ב

 : ציונים גיאוגרפיים10.3סעיף 

דבר ההגנה על הצדדים מסכימים לחזור במועד מתאים, על מנת לדון בהסכם אפשרי ב

 ציונים גיאוגרפיים.

 

 : התחייבות כללית ביחס לאכיפה10.4סעיף 

 הצדדים ישתדלו לאמץ, לקיים, או להחיל חוקים, תקנות ונהלים ליישום הוראות פרק זה

בירות שהנם הוגנים וצודקים, לא מסובכים או יקרים שלא לצורך, ולא כרוכים במגבלות זמן בלתי ס

 קים.או בעיכובים בלתי מוצד
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 : שיתוף פעולה באכיפה10.5סעיף 

הצדדים מכירים באתגרים הקשורים לאכיפת זכויות קניין רוחני, בעיקר בהקשרים חוצי  .1

גבולות. הצדדים מסכימים לשתף פעולה, כפי שמתאים, כדי להילחם בהשפעות השליליות של 

 גניבת זכויות יוצרים והפרת סימני מסחר.

ע ולשתף נהגים תקינים בתחומים שיש בהם עניין הדדי כל צד ישתדל להחליף מיד .2

 המתייחסים לאכיפת זכויות קניין רוחני בהתאם לדין של אותו צד.

 .10.5כל צד ישתדל לדבוק בעקרונות המפורטים בנספח  .3

 

 : תחומים אחרים של שיתוף פעולה10.6סעיף 

י פיתוח כלכלי, חברת בהכירם בחשיבות הגוברת של זכויות קניין רוחני בקידום חדשנות,

לה ידע ודיגיטלית, הצדדים מסכימים לשתף פעו-ותרבותי, וכן תחרותיות כלכלית בכלכלה מבוססת

 בשטח הקניין הרוחני בתחומים שיש בהם עניין הדדי, כולל בחינת דרכים לזרז את בחינתן של

  בקשות לפטנטים ושיתוף מידע.

 : שקיפות10.7סעיף 

והאכיפה של זכויות קניין רוחני לשקופות, כל צד יבטיח כי במגמה להפוך את ההגנה  .1

אחרת  החוקים, התקנות והנהלים שלו המתייחסים לזכויות קניין רוחני מפורסמים או מונגשים בדרך

 באופן שיאפשר לצד האחר או לכל אדם מעוניין להתוודע אליהם.

הדין של אותו צד, כל  כל צד יפרסם או ינגיש בדרך אחרת מראש, במידה הנדרשת על ידי .2

 חוק או תקנה שהוא מציע לאמץ או לתקן, כדי שהצד האחר, או כל אדם מעוניין, יוכלו למסור

 תגובות.

 .10.7כל צד ישתדל לציית להנחיות בדבר שקיפות בנספח  .3

 

 : גילוי מידע10.8סעיף 

רת, או פרק זה אינו מחייב צד לגלות מידע שיכשיל אכיפת חוק או יהיה אסור בדרך אח

 פטור מגילוי לפי חוקיו או תקנותיו, לרבות אלה הנוגעים לגישה למידע או לפרטיות.

 

 : התייעצויות10.9סעיף 

צד רשאי לבקש התייעצויות עם הצד האחר ביחס לעניין המתעורר לפי פרק זה שהצד  .1

 המבקש סבור כי תהיה לו השפעה שלילית על אינטרסים של קניין רוחני שלו.
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, הצדדים מסכימים להתייעץ בנוגע לדרכים להגיע לפתרון משביע 1שה לפי ס''ק עם בק .2

 רצון הדדי. בעשותו כן, כל צד:

 ישתדל למסור מידע מספיק כדי לאפשר בחינה מלאה של העניין; וכן )א( 

ינהג בכל מידע סודי או קנייני המוחלף במהלך ההתייעצויות על אותו בסיס כמו  )ב( 

  ע.הצד המוסר את המיד

 : יישוב מחלוקות10.10סעיף 

 )יישוב מחלוקות( להסכם זה. 17עניין המתעורר לפי פרק זה לא יהיה כפוף לפרק 
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 10.5נספח 

 הנחיות לאכיפת זכויות קניין רוחני

 

 פעילות ציבורית ומודעות

כדי לעודד כל אדם מעוניין מהצדדים, לרבות בעלי זכות קניין רוחני, קבוצות תעשייה,  .1

הנהלים ועניין הנוגעים בדבר, להיות מודעים לזכויותיהם ולחובותיהם לפי החוקים, התקנות,  ובעלי

זהות החלים בתחום הקניין הרוחני, על כל צד, כפי שמתאים, להיות נגיש להתייעצויות אתם כדי ל

עת בכל  סיכונים חזויים ביחס להפרות של זכויות קניין רוחני ולשקול פעולות לצמצום סיכונים אלה

 שהדבר מוצדק.

 התמחות באכיפה, מידע, ותיאום מקומי

 על כל צד לעודד את פיתוח המומחיות המיוחדת לאכיפת זכויות קניין רוחני. .2

על כל צד לקדם, כאשר הדבר מעשי, את האיסוף והניתוח של נתונים ומידע אחר הנוגע  .3

למאבק וגים תקינים למניעת הפרות בדבר ביחס להפרות זכויות קניין רוחני, וכן איסוף מידע על נה

 בהן.

 נהלים לאכיפה פלילית

 בכפוף לדין של צד, על כל צד, כפי שהוא מוצא לנכון: .4

לאפשר לבעלי זכויות מעוניינים את ההזדמנות למסור מידע העשוי לשמש  )א( 

סוכנויות אכיפה בפעילות האכיפה שלהן, בפרט לצרכי חקירה, תוך נקיטת אמצעים 

 שמירה על סודיות המידע כאשר נדרש על ידי הדין של אותו צד; וכןמתאימים ל

להשתדל, בנסיבות מתאימות, לבקש את עזרתם של בעלי זכויות לקבוע, למטרות  )ב(

של חקירות או הליכים דומים, אם טובין חשודים הם טובין מפרי סימני מסחר או 

  מפרי זכות יוצרים.

 שיתוף מידע

איות לשתף פעולה, כפי שמתאים, כדי להיטיב לזהות ולמקד את הרשויות של הצדדים רש .5

ותם הבדיקה של משלוחים החשודים כמכילים טובין מפרי סימני מסחר או מפרי זכות יוצרים, ובעש

 כן, ישתדלו:

לחלוק מידע על גישות שניתן לפתח כדי לאפשר מיקוד אנליטי רב יותר של  )א( 

 ימני מסחר או מפרי זכות יוצרים; וכןמשלוחים העשויים להכיל טובין מפרי ס

לחלוק מידע ומודיעין לגבי משלוחים של טובין החשודים כמפרי סימני מסחר או  )ב(

 כמפרי זכות יוצרים במקרים מתאימים.
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 10.7נספח 

 הנחיות בדבר שקיפות בקניין רוחני

 

תעשייתי, על כדי להבהיר נהלים ונהגים ביחס לבקשה, להנפקה ולרישום של זכויות קניין  .1

 הצדדים לפרסם:

הוראות והסברים ברורים ופשוטים על השלבים הכרוכים בהליכי הבקשה, ההנפקה  )א( 

 והרישום;

הנחיות בדיקה ואמות מידה להערכה, אם יש כאלה, המשמשים לבדיקת בקשה, אם  )ב( 

 בני החלה;

 וכןאת נקודות הקשר לבירורים בנוגע לרישום זכויות קניין תעשייתי;  )ג( 

 להוראות, אם יש כאלה, המיועדות למיזמים קטנים ובינוניים. )ד(

 על המערכות של כל צד לרישום קניין תעשייתי לכלול מאפיינים המספקים: .2

למבקש את הנימוקים בכתב, מה שעשוי להיות באמצעים אלקטרוניים, לכל סירוב  )א( 

 לרשום סימן מסחר או מדגם, או להעניק פטנט;

הזדמנות להגיב לתקשורת מרשויות ממשלה הנוגעות בדבר, להשיג על  למבקש )ב( 

סירוב ראשוני ולבקש שערכאה גבוהה יותר תבחן כל סירוב לרשום סימן מסחר או 

 מדגם, או להעניק פטנט;

לכל אדם מעוניין הזדמנות להתנגד או לערער על החלה או רישום של סימן מסחר,  )ג( 

 מדגם או פטנט; וכן

  ות בהליכי התנגדות או ביטול יהיו מנומקות ובכתב.שהחלט )ד( 

על כל צד לקבוע כי כל החלטה שיפוטית סופית או פסיקה מינהלית שהחלתה כללית ביחס  .3

מינה זלהגנה, לרבות אכיפה, של זכויות קניין רוחני תפורסם, או כאשר הפרסום אינו מעשי, תהיה 

 יין להתוודע אליהם.לציבור באופן שיאפשר לצד האחר ולכל אדם מעונ
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 11פרק 

 סחר וסביבה

 

 : הקשר11.1סעיף 

הצדדים מכירים בכך שלכל צד יש זכויות ריבוניות לשמר ולהגן על הסביבה שלו, ומאשרים  .1

את התחייבויותיהם הסביבתיות לפי הדין שלהם, וכן את ההתחייבויות הבינלאומיות שלהם 

 ים להם.צדדיים שהם צדד-במסגרת הסכמי סביבה רב

הצדדים מכירים בתמיכה ההדדית בין סחר ומדיניות סביבתית ובצורך ליישם הסכם זה  .2

 באופן עולה בקנה אחד עם ההגנה והשמירה על הסביבה.

כל צד מכיר בכך שאין זה ראוי לכונן או להשתמש בחוקים הסביבתיים שלו או באמצעים  .3

 דדים.אחרים באופן שיהווה הגבלה סמויה על סחר בין הצ

 

 : רמות של הגנה11.2סעיף 

 מתוך הכרה בזכותו של כל צד לקבוע סדרי עדיפויות סביבתיים משלו, לקבוע רמות משלו

ל של הגנה על הסביבה, ולאמץ או לשנות את החוקים וקווי המדיניות הסביבתיים שלו בהתאם, כ

סביבה הות של הגנה על הצד ישאף להבטיח כי חוקים וקווי מדיניות אלה יאפשרו ויעודדו רמות גבו

 וישאף להמשיך ולשפר אותם ואת רמות ההגנה שבבסיסם.

 

 : ציות לחוקי סביבה ואכיפתם11.3סעיף 

צד יקפיד לאכוף ביעילות את חוקי הסביבה שלו, באמצעות מהלך מתמשך או חוזר ונשנה  .1

  פעולה, באופן המשפיע על הסחר או ההשקעה בין הצדדים.-של פעולה או אי

ל צד מכיר בכך שאין זה ראוי לעודד סחר או השקעה באמצעות החלשה או הפחתה של כ .2

, רמת ההגנה המוענקת בחוקים הסביבתיים שלו. בהתאם לכך, צד לא יוותר ולא יגרע בדרך אחרת

ות או יציע לוותר או לגרוע בדרך אחרת, מחוקי הסביבה שלו, באופן המחליש או מפחית את ההגנ

 ה, כעידוד לסחר או להשקעה.הניתנות בחוקים אל

כל צד יבטיח כי על הפרות חוקי הסביבה שלו ניתן יהיה להגיב בסעד או בעיצומים לפי  .3

 הדין שלו בהליך שיפוטי, מעין שיפוטי או מינהלי.

 

 : גישה פרטית לתרופות11.4סעיף 
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ר הפרה כל צד יבטיח כי אדם מעוניין יהיה רשאי לבקש מהרשויות המוסמכות של צד לחקו .1

 לכאורה של חוקי הסביבה שלו וישקול כיאות בקשה כאמור, בהתאם לחוק שלו.

כל צד ימציא לאדם בעל עניין מוכר כחוק לפי חוקיו בנושא מסוים גישה נאותה להליכים  .2

שיפוטיים או שיפוטיים לאכיפת חוקי הסביבה של הצד, ולבקשת תרופות בשל -מינהליים, מעין

 הפרה של חוקים אלה.

 

 : ערבויות פרוצדורליות11.5סעיף 

שיפוטיים או שיפוטיים שלו הנזכרים בסעיף -כל צד יבטיח כי ההליכים המינהליים, מעין .1

 יהיה הוגנים, שוויוניים ושקופים ולשם כך יבטיח כי ההליך: 11.4.2

 מתנהל על ידי אדם חסר פניות ובלתי תלוי שאין לו עניין בתוצאת ההליך; )א(

 ל הרחב, אלא אם כן החוק או עשיית צדק מחייבים אחרת;פתוח לקה )ב(

מאפשר לצדדים להליך לתמוך איש בעמדתו או להגן עליה ולהציג מידע או ראיות;  )ג(

  וכן

במסגרת מערכת המשפט שלו, אינו מסובך שלא לצורך ואינו כרוך בתשלום או  )ד(

 במגבלת זמן בלתי סבירים או בעיכוב בלתי מוצדק.

 בע כי החלטה סופית לגופו של עניין בהליך תהיה:כל צד יק .2

 בכתב, ואם מתאים, מפרטת את הנימוקים שעליהם מבוססת ההחלטה; )א(

מועמדת לרשות הצדדים להליך בתוך פרק זמן סביר, ובהתאם לדין שלו, לרשות  )ב(

 הציבור; וכן

 מבוססת על מידע או ראיות שהציגו הצדדים להליך. )ג(

כפי שמתאים, כי לצדדים להליך יש זכות, בהתאם לחוק שלו, לבקש  כן יקבע כל צד, .3

 בחינה, ואם מוצדק, תיקון או קביעה מחדש, של החלטה סופית בהליך.

כל צד יבטיח כי בית דין המנהל או בודק הליך יהיה חסר פניות ובלתי תלוי ולא יהיה לו כל  .4

 עניין מהותי בתוצאת ההליך.

 

 : שקיפות11.6סעיף 

יקדם מודעות ציבורית לחוקי הסביבה שלו על ידי אבטחה כי מידע מתאים בדבר  כל צד

 חוקי הסביבה שלו, ונהלים לגבי אכיפת חוקי סביבה וציות להם, יהיו זמינים לציבור.
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 : אחריות תאגידית חברתית 11.7סעיף 

 בהכירם ביתרונות המשמעותיים שמביאים המסחר וההשקעות הבינלאומיים, כל צד יעודד

ם נהגים תקינים מרצון של אחריות חברתית תאגידית על ידי מיזמים הפועלים בשטחו או הכפופי

 לסמכות השיפוט שלו לחיזוק הלכידות בין יעדים כלכליים וסביבתיים.

 

 : צעדים לשיפור תפקוד סביבתי11.8סעיף 

תרום הצדדים מכירים בכך שמנגנונים גמישים, התנדבותיים ומבוססי תמריץ יכולים ל .1

להשגה ולקיום של רמה גבוהה של הגנה על הסביבה, בהשלימם אמצעים רגולטוריים לפי חוקי 

 סביבה. בהתאם לדין ולמדיניות שלו, כל צד יעודד את הפיתוח והשימוש של מנגנונים כאמור.

בהתאם לדין ולמדיניות שלו, כל צד יעודד את הפיתוח, הכינון, הקיום או השיפור של  .2

 ים המשמשים במדידת תפקוד סביבתי.יעדים ותקנ

 

 טובין ושירותים סביבתיים 11.9סעיף 

הצדדים מכירים בחשיבות הסחר בטובין ובשירותים סביבתיים כאמצעי לשיפור ביצועים  .1

 סביבתיים וכלכליים ולטיפול באתגרים סביבתיים גלובליים.

ותים סביבתיים כגון בהתאם לכך, הצדדים ישאפו לקדם ולעודד את הסחר בטובין ושיר .2

 אלה הקשורים לאנרגיה מתחדשת, לרבות באמצעות טיפול בחסמים קשורים שאינם מכס.

 

 : נקודת קשר לאומית11.10סעיף 

 כל צד ימנה פקיד במשרדי הממשלה הבאים שישמש כנקודת הקשר הלאומית שלו:

 בקנדה, המחלקה לסביבה או מחליפתה; וכן )א(

 ביבה או מחליפתה.בישראל, המשרד להגנת הס )ב(

 

 : מידע לציבור11.11סעיף 

אדם בעל עניין המתגורר או מוקם אצל צד רשאי להגיש שאלה בכתב לצד באמצעות נקודת  .1

 הקשר הלאומית שלו, תוך ציון שהשאלה מוגשת בהתאם לסעיף זה בהתייחס לחובותיו של צד לפי

 פרק זה.
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תב, יעביר את השאלה לרשות הצד המקבל את השאלה יאשר את קבלת השאלה בכ .2

 המתאימה וייתן מענה במועד.

אם אדם בעל עניין מגיש לצד שאלה המתייחסת להתחייבויות הצד האחר, הצד המקבל את  .3

השאלה ימסור במועד לצד האחר עותק של השאלה ושל תגובתו המפנה את השאלה אל הצד 

 האחר.

ל השאלות שהוא מקבל ואת תגובותיו כל צד, תוך זמן סביר, יעמיד לרשות הציבור את כ .4

 לשאלות אלה.

 

 צד-אל-: חילופי מידע צד11.12סעיף 

, צד רשאי להודיע לצד האחר על, ולמסור לאותו צד, כל מידע אמין בנוגע להפרה אפשרית

או העדר אכיפה יעילה, של חוקי הסביבה שלו. מידע זה יהיה מפורט ומספיק כדי לאפשר לצד 

 . הצד המקבל הודעה ינקוט צעדים מתאימים כדי לערוך בירורים, בהתאםהאחר לברר את העניין

 לדין שלו, ולהשיב לצד האחר.

 

 : פעילויות משותפות11.13סעיף 

הצדדים מכירים בכך ששיתוף פעולה הוא דרך יעילה להשיג את המטרות ולמלא את  .1

ת ם רשאים לפתח תכניוההתחייבויות לפי פרק זה. בהתאם לכך, ובכפוף לזמינות משאבים, הצדדי

 של פעילויות משותפות בהתבסס על סדר העדיפויות של כל אחד מהם.

צדדיים, -הצדדים ישתדלו לחזק את שיתוף הפעולה ביניהם בסוגיות סביבתיות בפורומים דו .2

 צדדיים אחרים שהם משתתפים בהם.-אזוריים ורב

ל ישות אחרת שצד מוצא לנכון כל צד רשאי לערב את הציבור, בעלי עניין מעוניינים וכ .3

 בפעילויות המתקיימות בהתאם לסעיף זה.

 

 : ועדה לענייני סביבה11.14סעיף 

הצדדים מקימים בזאת ועדה לענייני סביבה )"הוועדה"(, המורכבת מנציגים בכירים של כל  .1

 צד. הוועדה:

ת ע"י תפקח על יישום פרק זה ותבחן אותו, לרבות כל פעילות משותפת המתקיימ )א(

 הצדדים;

 תדון בכל עניין שיש בו עניין משותף; וכן )ב(

 תמלא כל תפקיד אחר שהצדדים עשויים להחליט עליו. )ג(
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הוועדה תתכנס בפעם הראשונה לא יאוחר משנה אחת אחרי תאריך כניסתו לתוקף של  .2

 הסכם זה, ובהמשך כפי שיוחלט הדדית.

 .11.20לנספח  1ישראל לפי סעיף קנדה תודיע לוועדה על כל הצהרה שנמסרה ל .3

 הוועדה תכין תיעוד מסכם של כל מפגש, אלא אם כן הוועדה תחליט אחרת. .4

הוועדה רשאית להכין דוחות והמלצות על כל פעילות או פעולה הקשורות ליישום פרק זה.  .5

העתק של דוחות והמלצות אלה יוגש למועצה המשותפת, לעיונה. דוחות אלה עשויים לכלול 

 צדדיים(.-)הסכמי סביבה רב 1.5המלצות לעדכן את נספח 

תיעודים מסכמים, דיווחים והמלצות של הוועדה יועמדו לרשות הציבור, אלא אם כן  .6

 החליטו הצדדים אחרת.

 

 : בחינה11.15סעיף 

הוועדה תשקול עריכת בחינה של יישום פרק זה, במגמה לשפר את תפעולו ויעילותו, בתוך  .1

 תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה, ולאחר מכן מעת לעת כפי שיוחלט הדדית.חמש שנים מ

הוועדה רשאית לקבוע הוראות בדבר השתתפות הציבור ומומחים עצמאיים בתהליך  .2

 הבחינה.

 הצדדים יעמידו את תוצאות הבחינה לרשות הציבור. .3

 : מעורבות הציבור11.16סעיף 

כולל מפגשי הצדדים והפעילויות המשותפות,  כל צד יודיע לציבור על פעילויות, .1

 המתנהלות כדי ליישם פרק זה.

 כל צד ישתדל לשלב את הציבור בפעילויות המתנהלות כדי ליישם פרק זה. .2

 

 : יחס להסכמי סביבה11.17סעיף 

ה פרק זה אינו משפיע על הזכויות וההתחייבויות הקיימים של כל צד בהתאם להסכמי סביב

 בינלאומיים.

 

 : הגנה על מידע חסוי11.18עיף ס

רי, כל צד יבטיח כי המידע המיועד ע"י צד לטיפול כמידע חסוי, בעיקר מידע אישי או מסח

 יהיה מוגן.
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 : יישוב מחלוקות11.19סעיף  

הצדדים ישתדלו בכל עת להסכים על הפרשנות וההחלה של פרק זה ויעשו כל מאמץ  .1

ל ע, שיתוף פעולה כדי לטפל בכל עניין העשוי להשפיע בהתייעצויות, חילופי מידע, ואם מתאים

 פעולתו של פרק זה.

צד רשאי לבקש התייעצויות עם הצד האחר באמצעות הוועדה לגבי כל עניין המתעורר לפי  .2

פרק זה על ידי משלוח בקשה בכתב לנקודת הקשר הלאומית של הצד האחר, עם העתק למתאם של 

 ן בבירור, תזהה את השאלה שבמחלוקת ותמסור סיכום קצר שלהצד האחר. הבקשה תציג את העניי

קשר כל טענה לפי פרק זה. התייעצויות יתחילו מיד אחרי שצד ישלח בקשה להתייעצויות לנקודת ה

 הלאומית של הצד האחר.

במהלך ההתייעצויות, כל צד ימסור לאחר מידע מספיק שברשותו כדי לאפשר בדיקה מלאה  .3

  של הנושאים שהועלו.

התייעצויות, לרבות מסמכים שהוכנו במיוחד לצורך ההתייעצויות אלה, הן חסויות ובלי  .4

 פגיעה בזכויותיהם של הצדדים בכל הליך.

התייעצויות ניתן לקיים פנים אל פנים או בכל אמצעי אחר שהצדדים מחליטים עליו הדדית.  .5

ן צד שקיבל את הבקשה, אלא אם כאם התייעצויות מתקיימות פנים אל פנים, הן יתקיימו בשטח ה

 הצדדים יחליטו אחרת.

למען הסר ספק, אם מתאים, צד רשאי לבקש מידע או חוות דעת מכל אדם, ארגון או גוף  .6

 העשויים לתרום לבחינת העניין שבמחלוקת.

, הצד המבקש רשאי לבקש 2לא עלה בידי הצדדים ליישב את העניין על פי ס"ק  .7

ודת אחר בדרג השרים בכל עניין לפי פרק זה על ידי משלוח בקשה בכתב לנקהתייעצויות עם הצד ה

הקשר הלאומית של הצד האחר. הצד המקבל את הבקשה ישיב במהרה. התייעצויות השרים, לרבות 

דדים מסמכים שהוכנו במיוחד לצורך ההתייעצויות אלה, הן חסויות ובלי פגיעה בזכויותיהם של הצ

אלא  ימים מתאריך קבלת הבקשה ע"י צד, 120ים יבואו לידי סיום בתוך בכל הליך. התייעצויות שר

 אם כן יחליטו הצדדים אחרת.

לאחר סיום התייעצויות השרים, הצד המבקש רשאי לבקש זימון של ועדת ביקורת לבדיקת  .8

קשה בהעניין אם נראה לו כי ההתייעצויות לא טיפלו בעניין באופן משביע רצון וזאת ע"י משלוח 

תב לנקודת הקשר הלאומית של הצד האחר. כן ישלח הצד המבקש עותק של הבקשה למתאם של בכ

 הצד האחר.

על ידי נקודת הקשר לאומית. אם לא  8ועדת ביקורת תוקם עם קבלת בקשה הנזכרת בס"ק  .9

געות החליטו הצדדים אחרת, תנאי ההתייחסות של ועדת הביקורת יהיו: "לבחון, לאור ההוראות הנו

 ישראל, את העניין הנזכר בבקשה-)סחר וסביבה( של הסכם הסחר החופשי קנדה 11של פרק  בדבר

   לכינון ועדת הביקורת, ולהוציא דוח המעלה המלצות ליישוב העניין."
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בכפוף להוראות סעיף זה, הצדדים יחילו, כפי שבר החלה ובשינויים ככל שעשויים  .10

ים )קוד התנהגות(, אלא אם כן הצדדים מחליט 19.8 )כללי נוהל( ונספח 19.9להידרש, את נספח 

 אחרת. אם יש אי התאמה בין נספחים אלה לבין סעיף זה, הוראות סעיף זה יגברו.

 ועדת ביקורת תורכב משני חברים ויו"ר. .11

 לעניין בחירת החברים, יחולו הנהלים הבאים: .12

צד, כל צד יבחר בחבר  ימים מיום קבלת בקשה להקים ועדת ביקורת ע"י 30בתוך  )א(

 אחד; וכן

ס"ק )א(, הצד -לא עלה בידי צד אחד לבחור בחבר בתוך התקופה הנזכרת בתת )ב(

האחר יבחר בחבר מקרב מועמדים מתאימים שהם אזרחי הצד שלא הצליח לבחור 

 בחבר שלו.

 לעניין בחירת היו"ר, יחולו הנהלים הבאים: .13

בקש את שמותיהם של שלושה מועמדים הצד שהוא נושא הבקשה ימסור לצד המ )א(

ימים מיום קבלת בקשה  30מתאימים שאינם אזרחי צד. שמות אלה יימסרו בתוך 

 להקים ועדת ביקורת ע"י צד;

ס"ק )א( -הצד המבקש רשאי לבחור באחד משלושת המועמדים הנזכרים בתת )ב(

ימסור  להיות היו"ר, או אם לא נמסרו שמות או אף אחד מהמועמדים אינו מקובל,

לצד המבקש את שמותיהם של שלושה מועמדים כשירים להיות יו"ר שאינם אזרחי 

ס"ק -צד. שמות אלה יימסרו לא יאוחר משבעה ימים אחרי קבלת השמות לפי תת

לכינון ועדת ביקורת, לפי  8ימים לאחר קבלת הבקשה הנזכרת בס"ק  37)א( או 

 המוקדם יותר; וכן

לבחור באחד משלושת המועמדים להיות היו"ר  הצד שהוא נושא הבקשה רשאי )ג(

ס"ק )ב(, שאם לא כן היו"ר ייבחר -בתוך שבעה ימים מיום קבלת שמותיהם לפי תת

ידי הצד המבקש בהגרלה מבין ששת המועמדים המוצעים על ידי הצדדים על -על

 ימים נוספים. 7)ב( בתוך -ס"ק )א( ו-פי תת

לי ידע או מומחיות מיוחדים בדיני סביבה, סוגיות ועדת ביקורת תהיה מורכבת מיחידים בע .14

דת הנידונות בפרק זה, ובמידת האפשר, יישוב מחלוקות הנובעות מהסכמים בינלאומיים. חברי וע

שלה הביקורת יהיו בלתי תלויים, יכהנו איש מתוקף תפקידו, לא יקבלו הוראות מכל ארגון או ממ

ת ולא יהיו קשורים לממשלה של צד. ועדת ביקורביחס לסוגיות הקשורות לנושא העומד על הפרק 

 תהיה מורכבת מיחידים שהם אזרחי מדינה המקיימת יחסים דיפלומטיים עם שני הצדדים.

 19.9אם לא החליטו הצדדים אחרת, ועדת הביקורת תמלא את תפקידיה בהתאם לנספח  .15

 ותבטיח כי:)קוד התנהגות(, עם שינויים ככל שיידרשו,  19.8)כללי נוהל( ונספח 

 לכל צד תהיה הזדמנות למסור הגשות בכתב ובעל פה לוועדת הביקורת; )א(
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לבקשה צד, או מיוזמתו, ועדת הביקורת תהיה רשאית לבקש, לפי הצורך, מידע  )ב(

ת וייעוץ טכני מכל אדם או גוף בעלי מומחיות הנוגעת בדבר. לצדדים תהיה הזדמנו

 ;להגיב על כל מידע או ייעוץ שהתקבל כך

  ממשלתי של צד יהיה רשאי למסור הגשות בכתב לוועדת הביקורת; וכן-גוף לא )ג(

אם לא החליטו הצדדים אחרת, הדיונים יהיו פתוחים לקהל הרחב, למעט כפי  )ד(

 ליחס חסוי. 11.18שנדרש על מנת להגן על המידע המיועד ע"י צד לפי סעיף 

סופי, שכל אחד מהם יפרט את ממצאי ועדת ביקורת תוציא לצדדים דוח ביניים ודוח  .16

ה העובדות, את קביעותיה בשאלה האם הצד המשיב ציית להתחייבויותיו לפי פרק זה, ואת ההנמק

 מאחורי כל ממצא, קביעה והמלצה שהיא מגישה.

ימים מבחירת החבר האחרון או בתוך  120ועדת ביקורת תגיש לצדדים דוח ביניים בתוך  .17

ע"י הצדדים. הצדדים רשאים למסור לוועדת הביקורת הערות על דוח פרק זמן נוסף שיוחלט 

ימים מיום הגשתה. לאחר ששקלה את ההערות האלה, הוועדה לבחינה רשאית  45הביניים תוך 

 לשקול מחדש את הדוח שלה או לעשות כל בדיקה נוספת שהיא מוצאת לנכון.

עד הגשת דוח הביניים. אם לא ימים ממו 60ועדת ביקורת תגיש לצדדים דוח סופי בתוך  .18

ימים אחרי  30יחליטו הצדדים אחרת, כל צד רשאי לפרסם את הדוח הסופי של ועדת הביקורת 

 הגשתו לצדדים.

אם בדוח הסופי ועדת ביקורת קובעת כי צד לא ציית להתחייבויותיו לפי פרק זה, הצדדים,  .19

ותו דוח, ישתדלו להסכים על בתוך שלושה חודשים מתאריך הגשת הדוח הסופי ובהתחשב בא

תכנית פעולה משביעת רצון הדדית לטיפול בעניין. כל תכנית פעולה שפיתחו הצדדים תפורסם 

ה ימים ממועד פיתוחה, אלא אם כן החליטו הצדדים אחרת. הצד היוזם את תכנית הפעול 30בתוך 

 יגיש עותק ממנה למתאם של הצד האחר.

מוסכם הדדית בכל נקודה אחרי כינון ועדת ביקורת, הם  עלה בידי הצדדים להגיע לפתרון .20

 סתיים.יודיעו לוועדת הביקורת על הפתרון. עם קבלת הודעה זו ע"י ועדת הביקורת, הליך הוועדה י

בכל עת, הצדדים רשאים להזדקק לאמצעים חלופיים של יישוב מחלוקות כדי ליישב עניין,   .21

 כולל שירותים טובים, פישור או גישור.

הליכים הכרוכים בשירותים טובים, פישור וגישור, לרבות מסמכים שהוכנו במיוחד  .22

 למטרות הליכים אלה, הנם חסויים ובלי לפגוע בזכויותיהם של הצדדים בכל הליך.

אם לא החליטו הצדדים אחרת, בהוצאות ועדת הביקורת, לרבות שכר חברי הוועדה, יישאו  .23

 )כללי נוהל(. 19.9לנספח  הצדדים בחלקים שווים, בהתאם
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 : היקף ההתחייבויות11.20סעיף 

 .11.20לנספח  1עבור קנדה, החלת פרק זה על כל המחוזות של קנדה כפופה לסעיף  .1

 .11.20לנספח  2עבור ישראל, החלת פרק זה כפופה לסעיף  .2

 

 : הגדרות11.21סעיף 

 למטרות פרק זה: .1

ת ה סטטוטורית או רגולטורית, או כל אמצעי מחייב משפטיפירושו כל חוק או הורא חוקי סביבה

תו, אחר של צד, אשר מטרתם העיקרית היא להגן על הסביבה, או למנוע סכנה לחיי אדם או לבריאו

 באמצעות:

מזהמים או מזהמים המניעה, הבלימה או השליטה על שחרור, ריקון או פליטה של  )א(

 סביבתיים;

 והפצה של מידע הקשור לכך; או   ניהול כימיקלים ופסולת )ב(

השימור וההגנה על צמחי בר או חיות בר, כולל מינים בסכנת הכחדה, בתי הגידול  )ג(

 והאזורים הטבעיים המוגנים שלהם;

 אך אינו כולל אמצעי כלשהו הקשור ישירות לבריאות ובטיחות של עובדים, או לכל אמצעי אשר

וף או שימושו, או הקיום או האיסוף הקדמון של מטרתו העיקרית היא ניהול מסחרי של האיס

 אוצרות טבע;

 ; וכןמערביים ונונאווט, ומחליפיהם-פירושו מחוז של קנדה וכולל את יוקון, השטחים הצפון מחוז

  .11.19.8משמעו פאנל שתוקם בהתאם לסעיף  ועדת ביקורת

מקרה מסוים אם למטרות פרק זה, צד לא כשל ב"אכיפה יעילה של חוקי הסביבה שלו" ב .2

 המעשה או המחדל הנדונים של סוכנות או נושא משרה של אותו צד:

משקפים מימוש סביר של שיקול דעת ביחס לענייני חקירה, תביעה, רגולציה או  )א(

 ציות; או

נובעים מהחלטה בתום לב להקצות משאבים לאכיפה בנושאים סביבתיים אחרים  )ב(

 ר.שנקבע כי יש להם עדיפות גבוהה יות
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 11.20נספח 

 היקף ההתחייבויות

 

 : החלה על המחוזות של קנדה1סעיף 

בעקבות כניסתו לתוקף של הסכם זה, קנדה תמסור לישראל בצינורות הדיפלומטיים הצהרה  .1

בכתב שבה יצוינו המחוזות של קנדה שביחס אליהם קנדה תהיה מחויבת ע"י פרק זה ביחס 

 רה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה על ידי ישראל.לעניינים שבתחום השיפוט שלהם. ההצה

קנדה תעשה כמיטב מאמציה על מנת להפוך פרק זה לבר החלה על מחוזות רבים ככל  .2

 האפשר.

 קנדה תודיע לישראל שישה חודשים מראש על כל שינוי בהצהרתה. .3

 

 : החלה על ישראל2סעיף 

 במשמעותו הגיאוגרפית כולל ביחס למדינת ישראל, פרק זה חל על מדינת ישראל ובשימוש

את הים הטריטוריאלי וכן את האזור הכלכלי הבלעדי ואת המדף היבשתי אשר עליהם מדינת 

ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, מממשת את הזכויות הריבוניות או 

 סמכות השיפוט שלה.
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 12פרק 

 סחר ועבודה

 

 התחייבויות -חלק א' 

 

 : התחייבויות כלליות12.1ף סעי

כל צד יבטיח כי חוקי ונהגי העבודה שלו מגלמים ומעניקים הגנה על העקרונות והזכויות  .1

הבינלאומיות המוכרים הבאים בתחום העבודה, בעיקר בתתו דעתו להתחייבויותיו לפי הצהרת 

שלה, שנעשה  ( בדבר עקרונות יסוד וזכויות בעבודה וההמשךILOארגון העבודה הבינלאומי )

 "(:ILO 1988)"הצהרת  1998ביוני  18-בז'נבה ב

 חופש התאגדות וההכרה בפועל בזכות למו"מ קיבוצי; )א( 

 ביטול כל הצורות של עבודה בכפייה או בחובה; )ב( 

ביטול בפועל של עבודת ילדים ואיסור על הצורות הגרועות ביותר של עבודת  )ג( 

 ילדים;

 עסוקה ומשלח יד;ביטול האפליה בגין ת )ד( 

מכוסים ע"י הסכמים  תקני מינימום מקובלים להעסקת שכירים, כולל אלה שאינם )ה( 

 קיבוציים;

 מניעת פציעות ומחלות מקצוע ופיצוי במקרים של פציעות או מחלות אלה; וכן )ו( 

 אי אפליה בגין תנאי עבודה לעובדים זרים. )ז( 

זה, צד יוכיח כי הצד האחר לא הצליח להבטיח כדי לקבוע הפרה של התחייבות לפי סעיף  .2

חוקי העבודה שלו מגלמים ומעניקים הגנה על העקרונות והזכויות הבינלאומיים המוכרים  כי

  בעניין הקשור לסחר או להשקעה. 1הנזכרים בס"ק 

 : קיום רמות הגנה12.2סעיף 

ה , מחוקי העבודצד לא יוותר או יגרע בדרך אחרת, או יציע לוותר או לגרוע בדרך אחרת

ם שלו באופן המחליש או מפחית את הדבקות בעקרונות ובזכויות הבינלאומיים המוכרים, הנזכרי

 , במטרה לעודד סחר או להקים, לרכוש, להרחיב או לשמר השקעה בשטחו.12.11בסעיף

 

 : פעולת אכיפה ממשלתית12.3סעיף 

ת פעולה ממשלתית הולמת כל צד יאכוף את חוקי העבודה שלו ביעילות על ידי נקיט .1
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 ובמועד, לרבות:

על ידי שמירה על משטר פיקוח, שיש בו רכיבים פעילים והתחשבות נאותה,  )א( 

בהתאם לדין שלו, בבקשות של בעלי עניין לחקירה של הפרה לכאורה של חוקי 

 העבודה של אותו צד; 

 רות אלה; וכןעל ידי פתיחה בהליכים לחיפוש סנקציות או תרופות מתאימות להפ )ב( 

 על ידי עידוד או תמיכה בגישור, פישור ובוררות. )ג( 

כל צד שומר על הזכות להפעיל שיקול דעת סביר באכיפה ולקבל החלטות בתום לב ביחס  .2

יים להקצאת משאבים, בין פעולות האכיפה בענייני עבודה הקשורות לעקרונות ולזכויות הבינלאומ

ד לא ציית צד להתחייבות כלשהי של פרק זה, החלטה שאותו צ. 12.1.1המוכרים המנויים בסעיף 

 ציות זה.-מקבל בדבר אספקת משאבי אכיפה לא תהיה תירוץ לאי

כדי לבסס עבירה לפי סעיף זה, צד יוכיח כי הצד האחר לא הצליח לאכוף את חוקי העבודה   .3

הקשור לסחר או  שלו בצורה יעילה באמצעות מהלך מתמשך או חוזר של מעשה או מחדל בעניין

  חוקי עבודה מוכרים הדדית. להשקעה, וכי העניין שבמחלוקת מכוסה על ידי

 : פעולה פרטית12.4סעיף 

שה כל צד יבטיח כי לאדם בעל אינטרס מוכר לפי חוקי העבודה שלו בעניין מסוים תהיה גי

 נות על ידימתאימה להליכים מינהליים או לערכאות שביכולתם לאכוף ולתת תוקף לזכויות המוג

 חוקים אלה, לרבות על ידי מתן תרופות יעילות על הפרה של חוקים אלה.

 

 : ערבויות נוהליות12.5סעיף 

הנם הוגנים,  12.4-)ב( ו12.3.1)א(,  12.3.1כל צד יבטיח כי ההליכים הנזכרים בסעיפים  .1

 שוויוניים ושקופים ולשם כך יקבע כי:

 תלות;-דו בערבויות מתאימות לאיבני אדם המנהלים את ההליכים יעמ )א( 

הצדדים להליך יהיו זכאים לתמוך כל אחד בעמדותיו או להגן עליהן ולהגיש מידע  )ב( 

 או ראיות;

ההחלטה תהיה מבוססת על המידע או הראיות וההחלטות הסופיות לגופו של  )ג( 

 מקרה יהיו בכתב;

 הצדק דורשים אחרת; וכן ההליכים יהיו פתוחים לציבור, אלא אם כן הדין ומינהל )ד( 

בתשלומים או בעיכובים בלתי  ההליכים יהיו חופשיים ומהירים, ולא יהיו כרוכים )ה( 

לא יכשילו את מימוש הזכויות המוגנות על ידי חוקי סבירים, ומגבלות הזמן 

 העבודה של צד.
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ינה כל צד יקבע כי לצדדים להליך תהיה הזכות, בהתאם לחוקיו של אותו צד, לבקש בח .2

 1ק ותיקון של החלטות שניתנו בהליכים אלה, ויקבע כי בחינה זו תציית לדרישות המפורטות בס"

  ניין.ותיערך על ידי מקבלי החלטות שהנם חסרי פניות ובלתי תלויים שאין להם אינטרס בתוצאת הע

 : מודעות ציבורית12.6סעיף 

 כל צד יקדם את המודעות לחוקי העבודה שלו, כולל על ידי:

הבטחת הזמינות לציבור של מידע הקשור לחוקי העבודה ולנוהלי אכיפה וציות;  )א( 

 וכן

 עידוד חינוך הציבור ביחס לדין העבודה שלו. )ב( 

 

 מנגנונים מוסדיים -חלק  ב' 

 

 : מועצת שרי עבודה12.7סעיף 

 

ל הצדדים מקימים בזאת מועצת שרי עבודה המורכבת משרים האחראים לענייני עבודה ש .1

 הצדדים או מי שמונו על ידיהם )להלן: "המועצה"(.

כניסתו לתוקף של הסכם זה ולאחר  המועצה תתכנס במהלך השנה הראשונה שאחרי תאריך .2

 מכן לעתים קרובות ככל שתמצא לנכון לדון בנושאים בעלי עניין משותף, לפקח על היישום של

לקיים מפגשים משותפים עם מועצות פרק זה כדי לסקור את ההתקדמות תחתיו. המועצה רשאית 

 אחרות שהוקמו לפי פרקים או הסכמים דומים.

אם לא החליטו הצדדים אחרת, כל מפגש של המועצה חייב לכלול מושב שבו תהיה לחברי  .3

 המועצה הזדמנות להיפגש עם הציבור כדי לדון בעניינים הנוגעים ליישום פרק זה.

סגרת פרק זה ולנקוט כל פעולה אחרת במימוש המועצה רשאית לדון בכל עניין שבמ .4

 תפקידיה שהצדדים מחליטים עליה, כולל:

 כינון, והקצאת אחריות, לוועדות, קבוצות עבודה או קבוצות מומחים; וכן )א( 

 בקשה לקבלת עצתם של מומחים עצמאיים. )ב( 
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התקדמות המועצה תבחן את הפעולה והיעילות של פרק זה, לרבות המידה שבה הושגה  .5

ך בתו ביישום יעדי פרק זה, בתוך חמש שנים אחרי תאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה ולאחר מכן

 כל פרק זמן אחר שהמועצה תורה עליו.

 

: מנגנונים לאומיים12.8סעיף   

כל צד רשאי להיוועץ בחברי הציבור שלו, כולל נציגים של ארגוני עבודה ועסקים, כדי  .1

 הקשורה לפרק זה.למסור דעות בכל סוגיה 

כל צד ימנה משרד בתוך המשרד הממשלתי שלו האחראי לענייני עבודה שישמש כנקודת  .2

 "( וימסור לצד האחר את פרטי הקשר שלו באיגרת דיפלומטית.NPCקשר לאומית )"

וימלאו את התפקידים המוטלים עליהן על  ישמשו כנקודות קשר עם הצד האחר NPC-ה  .3

 צה, וכן:ידי הצדדים או המוע

 ;12.9יתאמו תכניות ופעילויות משותפות בהתאם לסעיף  )א(

 ; וכן12.10יבחנו תקשורת ציבורית בהתאם לסעיף  )ב(

 ולציבור. 12.13ימסרו מידע לצד האחר, לוועדת הביקורת שהוקמה לפי סעיף  )ג(

 

 : פעילויות משותפות12.9סעיף 

יות משותפות בתחום העבודה הצדדים רשאים לפתח תכנית פעולה משותפת לפעילו .1

לקידום מטרות פרק זה. פעולות אלה חייבות, במידת האפשר, להיות קשורות לביקורת שערכה 

. רשימה מייצגת של תחומים לשיתוף פעולה אפשרי בין הצדדים 12.7.5המועצה בהתאם לסעיף 

 .12.9מפורטת בנספח 

התאם לזמינות המשאבים, במסגרת ביצוע תכנית הפעולה המשותפת הצדדים רשאים, ב .2

 לשתף פעולה באמצעות:

 סמינרים, הדרכות, קבוצות עבודה וכנסים; )א( 

 מחקרים משותפים, כולל מחקרים ענפיים; וכן )ב( 
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 כל אמצעי שהצדדים רשאים להחליט עליו. )ג( 

 

: תקשורת ציבורית12.10סעיף   

ורת ציבורית בעניינים כל צד יאפשר הגשה וקבלה, ומעת לעת ינגיש רשימה, של תקש .1

 הנוגעים לחוקי עבודה אשר:

 מועלים על ידי אזרח של אותו צד או מיזם או ארגון המוקמים בשטח אותו צד; )א( 

 מתעוררים בשטחו של הצד האחר; וכן )ב( 

 נוגעים לכל התחייבות לפי חלק א'. )ג( 

לפי הוראות נספח  בהתאם לנהלים הפנימיים שלו 1כל צד ישקול תקשורת המתוארת בס"ק  .2

12.10. 

 

נהלים לבחינת התחייבויות -חלק ג'   

 

 : התייעצויות כלליות12.11סעיף 

 הצדדים ישתדלו בכל עת להסכים על הפרשנות וההחלה של פרק זה. .1

צד רשאי לבקש התייעצויות עם הצד האחר בנוגע לכל עניין המתעורר לפי פרק זה על ידי  .2

צד האחר. הצדדים יעשו כל ניסיון, כולל באמצעות שיתוף של ה NPC-מסירת בקשה בכתב ל

 פעולה, התייעצויות וחילופי מידע, לטפל בנושא הנדון.

, כולל מסמכים שהוכנו במיוחד לצורך ההתייעצויות 12.12התייעצויות לפי סעיף זה וסעיף  .3

 אלה, הנן סודיות ובלי לפגוע בזכויותיהם של הצדדים בכל הליך.

ינם מסוגלים לפתור את העניין, הצד המבקש עשוי לעשות שימוש בהליכים אם הצדדים א .4

  .12.12לפי הוראות סעיף 

: התייעצויות שרים12.12סעיף   

צד רשאי לבקש, בכתב, התייעצות עם הצד האחר ברמת השרים בכל עניין בפרק זה. אם לא  .1

 ום קבלת הבקשה.ימים מי 60שהוא נושא הבקשה ישיב בתוך  החליטו הצדדים אחרת, הצד

 כדי להקל על דיון בעניין הנדון ולסייע בהגעה לפתרון משביע רצון הדדית, כל צד: .2

ימסור לצד האחר מידע מספיק שבשליטתו כדי לאפשר בדיקה מלאה של הנושאים  )א( 

 שהועלו;

 ינהג במידע סודי או קנייני שקיבל במהלך ההתייעצויות על אותו בסיס כמו הצד )ב( 
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 ת המידע; וכן המוסר א

רשאי להעסיק מומחה עצמאי אחד או יותר כדי להכין דוח. הצדדים יעשו כל  )ג( 

מאמץ כדי להסכים על בחירת המומחה או המומחים וישתפו פעולה עם המומחה 

או המומחים בהכנת הדוח. אם לא החליטו הצדדים  אחרת, כל דוח יפורסם בתוך 

 יום מיום קבלתו על ידי הצדדים. 60

ימים אחרי קבלת הבקשה, אם לא החליטו  180-התייעצויות שרים יסתיימו לא יאוחר מ .3

 הצדדים אחרת.

 

: הקמה וניהול של ועדת ביקורת 12.13סעיף   

, הצד שביקש את ההתייעצויות רשאי 12.12לאחר סיום התייעצויות השרים בהתאם לסעיף  .1

רת אם נראה לו כי העניין לא טופל של הצד האחר להקמת ועדת ביקו NPC-להגיש בקשה בכתב ל

 באופן משביע רצון באמצעות התייעצויות השרים.

הציות לכאורה להתחייבויות לפי חלק -הבקשה להקמת ועדת ביקורת תפרט את טיבו של אי .2

 א'.

תורכב משלושה בני אדם בלתי תלויים, כולל  אם לא החליטו הצדדים אחרת, ועדת ביקורת .3

ת . ועד12.13.3עולה בקנה אחד עם אמות המידה והנהלים המפורטים בנספח יו"ר, תוקם באופן ה

  הביקורת תורכב מבני אדם שהם אזרחי מדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם שני הצדדים.

תמלא את תפקידיה בהתאם להוראות חלק  אחרת, ועדת הביקורת אם לא החליטו הצדדים .4

 עדת הביקורת:. ו12.13.4ונספח  12.13.3זה, נספח 

ימים מיום אישור תנאי ההתייחסות שלה, אם העניין קשור לסחר  30תקבע, בתוך  )א( 

ותחדל מלמלא את תפקידיה אם היא קובעת כי העניין אינו קשור לסחר, ובמקרה 

תו, זה כל דיוני ועדת הביקורת, לרבות כל מידע או תיעוד שהיא הכינה או קיבלה או

 תיהם של הצדדים בכל הליך; אין בהם כדי לפגוע בזכויו

 תיתן לצדדים הזדמנות מספיקה לערוך הגשות בכתב ובעל פה לוועדת ביקורת ; )ב( 

רשאית להזמין או לקבל, ולשקול הגשות בכתב, וכל מידע אחר מכל אדם או גוף  )ג( 

; 12.13.4ונספח  12.13.3שיש להם מידע הנוגע בדבר או מומחיות בכפוף לנספח 

 וכן

א החליטו הצדדים אחרת, תקיים דיונים פתוחים לציבור, להוציא כפי שנדרש אם ל )ד( 

, לטיפול סודי. ועדת הביקורת 12.16כדי להגן על מידע המיועד ע"י צד לפי סעיף 

בהתייעצות עם הצדדים, תאמץ הסדרים ונהלים לוגיסטיים מתאימים  על מנת 

ין ם אלה עשויים לכלול, בלהבטיח כי דיונים לא ישובשו ע"י נוכחות הציבור, נהלי

 היתר, את השימוש בשידור חי באינטרנט או טלוויזיה במעגל סגור.



12-103 

 

 : דוחות וקביעות של ועדת ביקורת 12.14סעיף 

 תגיש לצדדים דוח אשר: ועדת הביקורת .1

 מפרט ממצאים עובדתיים ואת הבסיס שעליו הם נקבעו;  )א( 

ידע הנוגע בדבר שבפניה בהתאם מטפל בהגשות ובטיעונים של הצדדים ובמ )ב( 

 )ג(; 12.13.4לסעיף 

קובע אם הצד שהוא נושא הביקורת לא ציית להתחייבויותיו לפי חלק א', או כל  )ג( 

  קביעה אחרת המבוקשת בתנאי ההתייחסות; וכן

ס"ק )ג(, שיהיו כאלה אשר הצד -ציות שנקבע לפי תת-מגיש המלצות ליישוב כל אי )ד( 

, יאמץ ויישם תכנית פעולה או אמצעים מתאימים אחרים כדי שהוא נושא הביקורת

 הציות.-לתקן את אי

ימים ממינוי חבר הפאנל  90ועדת הביקורת תגיש את הדוח הראשוני שלה  לצדדים בתוך  .2

 תימים נוספים. אם ועדת הביקור 60מאריכה את פרק הזמן בעוד  האחרון אלא אם ועדת הביקורת

תודיע תחילה בכתב לשני הצדדים תוך פירוט הנימוקים להארכת  מאריכה את פרק הזמן, היא

 המועד. 

ימים אחרי  30כל צד רשאי להגיש הערות בכתב לוועדת הביקורת על הדוח הראשוני בתוך  .3

ב, הגשת הדוח הראשוני או בתוך כל פרק זמן אחר שנקבע על ידי הצדדים. אחר דיון בהערות בכת

פת פי בקשת צד, רשאית לדון מחדש בדוח שלה ולערוך בדיקה נוסועדת הביקורת, מיוזמתה או על 

 הנראית לה מתאימה. 

ימים  60תגיש לצדדים דוח סופי בתוך  אחרת, ועדת הביקורת אם לא החליטו הצדדים .4

ת מהגשת הדוח הראשוני. אם לא החליטו  הצדדים אחרת, צד רשאי לפרסם את הדוח הסופי של ועד

 .12.16צגתו בפני הצדדים, בכפוף לסעיף ימים אחרי ה 15הביקורת 

)ג(,  1ס"ק -בתת ציות כמשמעותו-אם, בדוח הסופי, ועדת ביקורת קובעת כי היה אי .5

ה ימים או פרק זמן ארוך יותר שהם מחליטים עליו, תכנית פעול 90הצדדים רשאים לפתח, בתוך 

 הביקורת.הציות, בהתחשב בהמלצות ועדת -משביעה רצון הדדית כדי לתקן את אי

, אם הצדדים אינם מסוגלים להחליט על תכנית 5בעקבות תום פרק הזמן המפורט בס"ק  .6

צד פעולה או אם הצד שהוא נושא הביקורת אינו מצליח ליישם את תכנית הפעולה על פי תנאיה, ה

כי ועדת הביקורת תזומן שוב כדי לקבוע האם יש צורך  NPC-המבקש רשאי להגיש בקשה בכתב ל

 .12.14ולשלם הערכה כספית צריכה להיות מוגדרת ומשולמת בהתאם לנספח  לקבוע
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 הוראות כלליות -חלק ד' 

 

 : זכויות פרטיות12.15סעיף 

 צד לא יאפשר זכות תביעה על פי הדין שלו נגד הצד האחר בעילה שהצד האחר פעל באופן

 שאינו עולה בקנה אחד עם פרק זה.

 

 : הגנה על מידע סודי12.16סעיף 

רי, כל צד יבטיח כי המידע המיועד ע"י צד לטיפול כמידע סודי, בעיקר מידע אישי או מסח

 יהיה מוגן.

 

 : שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים12.17סעיף 

הצדדים רשאים לקבוע הסדרים של שיתוף פעולה עם ארגון העבודה הבינלאומי וארגונים 

 כדי להיעזר במומחיות ובמשאבים שלהם לשם השגת יעדי בינלאומיים ואזוריים מוסמכים אחרים

 פרק זה. 

 

: היקף ההתחייבויות12.18סעיף   

 .12.18לנספח  1עבור קנדה, החלת פרק זה על כל המחוזות של קנדה כפופה לסעיף  .1

 .12.18לנספח  2עבור ישראל, החלת פרק זה כפופה לסעיף  .2

 

 : הגדרות12.19סעיף 

 למטרות פרק זה:

 פירושו חוקים ותקנות המיישמים את עקרונות העבודה והזכויות המפורטים בסעיף עבודה חוקי

  ומגינים עליהם; 12.1.1

 פירושו יחיד, מיזם או ארגון מעסיקים או עובדים; אדם

 וכן  מערביים ונונאווט ומחליפיהם;-פירושו מחוז של קנדה וכולל את יוקון, השטחים הצפון מחוז

 קשורים לסחר או להשקעה המכוסים ע"י הסכם זה. פירושו קשורים לסחר
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 12.9נספח 
 פעילויות משותפות

 

הצדדים קבעו את הרשימה המייצגת הבאה של תחומים לפעילויות משותפות שהם עשויים  .1

 :12.9לפתח בהתאם לסעיף 

נהגים בסוגיות שיש בהן עניין משותף ובאירועים, פעילויות ויוזמות המאורגנים  )א(

 של כל אחד מהם;בשטחו 

פורומים בינלאומיים: שיתוף פעולה בפורומים בינלאומיים ואזוריים כגון ארגון  )ב(

 העבודה הבינלאומי בסוגיות הקשורות לעבודה;

 ILOזכויות יסוד והחלתן היעילה: חוקים ונהגים הקשורים בבסיסה של הצהרת  )ג( 

ביטול כל הצורות  )חופש התאגדות וההכרה בפועל בזכות למו"מ קיבוצי, 1988

 של עבודה בכפייה או בחובה, ביטול בפועל של עבודת ילדים, ביטול האפליה בגין

 תעסוקה ומשלח יד(;

לאמנה צורות גרועות ביותר של עבודת ילדים: חוקים ונהגים הקשורים לציות  )ד( 

 בדבר האיסור והפעולה המיידית לביטול הצורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים,

 "(;ILO 182)"אמנת  1999ביוני  17-תה בג'נבה בשנעש

 מינהל עבודה: יכולת מוסדית של מינהלי עבודה  ובתי דין לעבודה; )ה( 

מערכות פיקוח וביקורת לענייני עבודה: שיטות והכשרה לשיפור הרמה והיעילות  )ו( 

של אכיפת חוקי עבודה, חיזוק מערכות הביקורת על העבודה, וסיוע בהבטחת 

 לחוקי עבודה;הציות 

יחסי עבודה: צורות של שיתוף פעולה ויישוב מחלוקות להבטחת יחסי עבודה  )ז(

 פוריים בין עובדים, מעסיקים וממשלות;

תנאי עבודה: מנגנונים לפיקוח על ציות לחוקי עבודה הנוגעים לשעות עבודה, שכר  )ח( 

 מינימום ושעות נוספות, בטיחות ובריאות תעסוקתית, ותנאי העסקה;

 מגדר: סוגיות מגדר, כולל ביטול האפליה בגין תעסוקה ומשלח יד; וכן )ט(

 כל עניין אחר אשר, לדעת הצדדים, מקדם את יעדי פרק זה.  )י(

זיהוי תחומים לשיתוף פעולה ובניית יכולת בנושאי עבודה, ולביצוע פעילויות משותפות,   .2

דים והמעסיקים שלו, וכן של חברים כל צד רשאי להביא בחשבון את דעותיהם של נציגי העוב

 אחרים בציבור.
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 12.10נספח 
 נהלים לתקשורת ציבורית

 

נהלים לתקשורת ציבורית של כל צד ביחס לזכותו של אדם להגיש תקשורת ציבורית 

 לנקודת הקשר הלאומית יציינו, בין היתר:

 את אמות המידה לקבלת תקשורת, כולל: )א( 

(i) בר הייתה פנייה לסעד בפני בתי דין מקומיים;שלמעט בנסיבות חריגות, כ 

(ii) ס"ק )א( לא תתקבל, -שתקשורת לגבי כל הליך תלוי ועומד הנזכר בתת

 ;12.5ובלבד שההליכים תואמים את סעיף 

(iii )  שלמעט בנסיבות חריגות, עניינים תלויים ועומדים בפני גוף בינלאומי או

 א צד לו לא יתקבלו; וכןעל פי הסכם בין שתי מדינות שאחד הצדדים הו

(iv ) ;שתקשורת שהיא חסרת בסיס בעליל לא תתקבל 

 שיהיו התייעצויות מוקדמות עם הצד האחר; )ב(

שבעקבות התייעצויות אלה הצד המקבל את התקשורת הציבורית עשוי לפרסם דוח  )ג( 

המביא בחשבון מידע הנודע בדבר, כולל כזה שמסרו האדם המגיש את התקשורת 

 ת, הצד האחר ובעלי עניין אחרים, תוך ציון הדרך לקבלת גישה למידע זה,ציבורי

 אם הוא זמין לציבור; וכן

שבהודעה לציבור על הקבלה לבדיקה והפרסום של הדוח הסופי יצוין כיצד לקבל  )ד( 

 גישה לכל תגובה של הצד האחר, אם זמין לציבור.
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 12.13.3נספח 
 נהלים הקשורים לוועדות ביקורת

 

 רי חברי פאנלכישו

 כל חבר פאנל: .1

ייבחר על בסיס ההתמחות בענייני עבודה או דיסציפלינות מתאימות אחרות,  )א(

 אובייקטיביות, חוסר פניות, אמינות ושיקול דעת איתן;

 יהיה בלתי תלוי ולא יהיה משויך או מועסק על ידי צד, ולא יקבל הוראות מצד; וכן )ב(

 תנהגות(.)קוד ה 17.8יציית לנספח  )ג( 

חברי פאנל המוצעים לשמש כיו"ר לא יהיו אזרחי צד, ומקום מגוריהם הרגיל לא יהיה  .2

 בשטח של צד.

חברי פאנל שמינה כל צד, אם לא החליטו הצדדים אחרת על בסיס של כל מקרה לגופו,  .3

 יכולים להיות אזרחי הצד הממנה או שמקום מגוריהם הרגיל יהיה בשטחו.

 ת ביקורתהליך מינוי לוועד

, כל צד יודיע לצד האחר על 12.13ימים מתאריך קבלת ההודעה הנזכרת בסעיף  30בתוך  .4

ר מינוי חבר פאנל ויציע עד ארבעה מועמדים שישמשו כיו"ר הפאנל. לא עלה בידי צד למנות חב

 בתוך תקופה זו, חבר הפאנל ימונה על ידי הצד האחר מבין המועמדים שהציע ליו"ר הצד פאנל

עלה בידו למנות חבר פאנל, אם רשימה כאמור קיימת, או בהעדר רשימה כאמור, מבין  שלא

 המועמדים המוצעים של הצד האחר.

, ישתדלו להחליט, 12.13ימים מתאריך קבלת ההודעה הנזכרת בסעיף  45הצדדים, בתוך  .5

 מקרב המועמדים המוצעים, על חבר פאנל שישרת כיו"ר. 

ימים, הצדדים מיד יבקשו מהמנהל הכללי  45חליט על יו''ר בתוך לא עלה בידי הצדדים לה .6

ימים. אם המנהל הכללי של משרד העבודה  25של משרד העבודה הבינלאומי למנות יו"ר בתוך 

של  הבינלאומי הוא אזרח של או מקום המגורים הרגיל שלו או שלה הוא בשטח הצד, או אינו אזרח

, פלומטיים, או שהוא מנוע מסיבה אחרת מאיוש תפקיד זהמדינה עמה יש לשני הצדדים יחסים די

המשנה למנכ"ל של משרד העבודה הבינלאומי יתבקש למנות יו"ר, ובלבד שהוא או היא עונה 

ימים לא מונה היו"ר יתמנה לאחר בחירה על ידי הגרלה, מקרב  25לדרישות אלה. אם אחרי 

 המועמדים המוצעים, בנוכחות נציגי שני הצדדים.

ם חבר פאנל שמינה צד, פורש, מורחק או אינו מסוגל לשרת, ימונה מחליף על ידי אותו א .7

ל ידי עימים, ואם הדבר לא יצלח ימונה המחליף  15ימים, ובמקרים של דחיפות,  בתוך  30צד בתוך 

 .4הצד האחר מקרב המועמדים המוצעים ליו"ר בהתאם למשפט השני של ס"ק 

ש, מורחק או אינו מסוגל לשרת, הצדדים ישתדלו להחליט על פור אם יו"ר ועדת הביקורת .8
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ימים, ואם הדבר לא יצלח המחליף ימונה  15ימים, ובמקרים דחופים, בתוך  30מינוי מחליף בתוך 

 .7בהתאם לס"ק 

יחייב בחירה מרשימת המועמדים המוצעים ליו"ר ואין  8או  7אם מינוי בהתאם לס"ק  .9

ימים, ובתוך שבעה ימים  30עד שלושה מועמדים נוספים בתוך  מועמדים נותרים, כל צד יציע

 צדדים.נוספים ימונה היו"ר, מבין המועמדים המוצעים, אחרי בחירה בהגרלה, בנוכחות נציגי שני ה

 .13-ו 12בס"ק  הרחקת חבר פאנל תתקיים רק מהסיבות ועל פי הנהלים המפורטים .10

ל מהתאריך שבו חבר פאנל או היו"ר פורשים, כל מגבלת זמן החלה על ההליך תושעה הח .11

  מורחקים או אינם מסוגלים לשרת, ותתחדש בתאריך מינוי המחליף.

 הרחקת חבר פאנל

)קוד התנהגות(  17.8נספח  אם צד סבור כי חבר פאנל או היו"ר אינם מצייתים לדרישות .12

 דעה זו ע"י הצד האחר,ומסיבה זו יש להחליפם, אותו הצד יודיע מיד לצד האחר. עם קבלת הו

הליך ההצדדים יתייעצו, ואם כך יחליטו, יחליפו את חבר הפאנל או היו"ר ויבחרו מחליף באמצעות 

בר .לא עלה בידי הצדדים להחליט על הצורך להחליף ח9, ואם יש צורך, ס"ק 8או  7הקבוע בס"ק 

לטה ת. היו"ר ימסור החפאנל, כל צד רשאי לבקש שהעניין יובא בפני היו"ר, שהחלטתו תהיה סופי

ימים מתאריך הבקשה. אם היו"ר מחליט כי יש להחליף את חבר הפאנל, ייבחר מחליף  10בתוך 

 .9, ואם יש צורך, ס"ק 7באמצעות הנוהל המפורט בס"ק 

לא עלה בידי הצדדים להחליט על הצורך להחליף את היו"ר, כל צד רשאי לבקש שהעניין  .13

 10 הנותרים, והחלטתם תהיה סופית. חברי הפאנל ימסרו החלטה בתוךיובא בפני שני חברי הפאנל 

ימים מתאריך הבקשה. אם חברי הפאנל מחליטים כי יש להחליף את היו"ר, או אם חברי הפאנל 

ימים מתאריך הבקשה, ייבחר מחליף באמצעות הנוהל  10אינם מצליחים להגיע להחלטה בתוך 

 .9, ואם יש צורך, ס"ק 6המפורט בס"ק 

 יהול ההליכיםנ

הצד שבשטחו מתקיימים ההליכים יהיה אחראי לניהול הלוגיסטי של הליכים ליישוב  .14

 מחלוקות, בפרט ארגון הדיונים, אם לא החליטו הצדדים אחרת.

 התנהלות ועדת הביקורת

הצדדים רשאים להגדיר תקציב נפרד עבור כל סידרה של הליכי פאנל בהתאם לסעיפים  .15

 הצדדים יתרמו באופן שווה לתקציב, אלא אם כן יחליטו אחרת. .12.14-ו 12.13

 16.1.3ייקבע על ידי המועצה המשותפת בהתאם לסעיף  סכום הגמול של ועדת הביקורת .16

 )ו( )מועצה משותפת(.

ההוצאות של ועדת הביקורת כוללות הוצאות נסיעה ולינה וכל ההוצאות הכלליות של חברי  .17

   ה ועדת הביקורת.הפאנל והמומחים שמינת
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כל חבר פאנל ינהל רישום ויגיש חשבון סופי לצדדים על זמנו והוצאותיו. יו"ר הפאנל ינהל  .18

 ויגיש חשבון סופי לצדדים של כל ההוצאות הכלליות שהוצאו על ידי ועדת הביקורת.

סות ימים אחרי כינון ועדת הביקורת, תנאי ההתייח 15אם לא החליטו הצדדים אחרת בתוך  .19

 יהיו: 

)סחר ועבודה( להסכם הסחר החופשי  12"לבחון, לאור ההוראות הנוגעות בדבר של פרק 

, ואת השאלה אם הצד 12.13הנזכרת בסעיף  ישראל, את העניין המפורט בבקשה-קנדה

שהיה נושא הבקשה, בעניין הקשור לסחר, לא ציית להתחייבויותיו פי פרק א' ולקבוע 

 ."12.14לפי הוראות סעיף ממצאים, קביעות והמלצות 

)א( אם העניין קשור לסחר, הצד שביקש את ועדת הביקורת  12.13.4לשם קביעה לפי סעיף  .20

ושא שהוא נ )ג( אם הצד 12.14.1נושא בנטל ההוכחה כי העניין קשור בסחר. לשם קביעה לפי סעיף 

 ציות-הקביעה של אי הבקשה לא ציית להתחייבויותיו, הצד שביקש את ועדת הביקורת נושא בנטל

 )ג(. 12.13.4זה  והוא רשאי להשלים את טיעוניו בכל מידע אחר שנמסר לפי סעיף 

ועדת ביקורת תמסור לצדדים רק את הדוח הסופי. חברי פאנל רשאים למסור חוות דעת  .21

ת נפרדות בעניינים שלא הוחלטו פה אחד. ועדת ביקורת לא תגלה אילו חברי פאנל משויכים לדע

 או מיעוט. רוב

 פעולת ועדות ביקורת

 היו"ר יישב ראש בכל מושבי ועדת הביקורת.  .22

בטלפון, בשידור בפקס או  ועדת ביקורת רשאית לנהל את ענייניה בכל אמצעי מתאים, כולל .23

 בקישורי וידאו או מחשב.

 ועדת הביקורת, בהתייעצות עם הצדדים, רשאית להעסיק: .24

  גם או קצרן ככל שיידרשו לה למילוי תפקידיה; וכןעוזר, מתורגמן, מתר )א( 

 מספר סביר נוסף של בני אדם כאמור ככל שתמצא לנכון לצורך ההליכים. )ב(

רק חברי פאנל רשאים להשתתף בדיוני ועדת הביקורת. ועדת הביקורת רשאית, בהתייעצות  .25

 פאנל. נוכחים במהלך דיוני ההמועסקים על ידי ועדת הביקורת להיות  עם הצדדים, להתיר לבני אדם

חברי הפאנל ובני האדם המועסקים על ידי ועדת הביקורת ישמרו על סודיות דיוני הפאנל  .26

 )קוד ההתנהגות(. 17.8לנספח  25וסעיף  12.16סעיף  וכל מידע המוגן לפי

 הגשות בכתב ומסמכים אחרים 

בכתב לפאנל והעתק אחד  כל צד ימסור את המקור ולפחות שלושה עותקים של כל הגשה .27

למתאם של הצד האחר. מסירת הגשות וכל מסמך אחר הקשורים להליך הפאנל יכולה להיעשות 

בדואר אלקטרוני או, אם הצדדים מחליטים, באמצעי אחר של העברה אלקטרונית, המספק תיעוד 

להליך של המשלוח. כאשר צד מוסר עותקים פיזיים של הגשות בכתב או כל מסמך אחר הקשורים 

ועדת הביקורת, אותו צד ימסור בקירוב באותו זמן, גרסה אלקטרונית של ההגשות או המסמכים 
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 האחרים. 

ימים  10-הצד המבקש את הקמת ועדת הביקורת ימסור הגשה ראשונית בכתב לא יאוחר מ .28

ד גנ-אחרי תאריך מינויו של חבר הפאנל האחרון. הצד שהוא נושא הביקורת, בתורו, ימסור הגשת

ימים אחרי התאריך המיועד של ההגשה הראשונה בכתב של הצד המבקש  25-בכתב לא יאוחר מ 

 את הקמת ועדת הביקורת.

ועדת הביקורת, בהתייעצות עם הצדדים, תקבע תאריכים למסירה העתידית של הגשות  .29

 בכתב שוועדת הביקורת קובעת כי הן מתאימות. הזמה בכתב של הצדדים וכל הגשה אחרת

סופר קטנות בכל הגשה בכתב או מסמך אחר הקשורים  בכל עת, צד רשאי לתקן טעויות .30

  להליך ועדת הביקורת ע"י מסירת מסמך חדש שבו מצוינים בבירור השינויים.

אם היום האחרון למסירת מסמך חל ביום חג חוקי שצד מקיים או ביום אחר שבו משרדי  .31

, ניתן למסור את המסמך ביום כוח עליוןתי או בגלל מתוקף צו ממשל הממשלה של צד סגורים

 העסקים הבא.

 תפקיד המומחים

ועדת הביקורת רשאית לבקש מידע או עצת מומחה מכל אדם או גוף בעלי מומחיות נוגעת  .32

 בדבר או ידע עובדתי בכפוף לתנאים הבאים:

( )כישורי חברי )ו 17.8.1וסעיף   12.13.3)ג( לנספח  1הדרישות המפורטות בסעיף  )א( 

 פאנל( יחולו על מומחים כפי שמתאים, ובכל השינויים הנחוצים;

הביקורת מבקשת מידע או ייעוץ ממומחה, היא תודיע לצדדים על  לפני שוועדת )ב( 

כוונתה לעשות כן ותזהה את המומחה שממנו יש כוונה לבקש את המידע או 

ותביא  להגיש תגובותהייעוץ. ועדת הביקורת תיתן לצדדים פרק זמן מספיק 

 בחשבון את התגובות האלה.

ועדת הביקורת תבקש רק מידע או ייעוץ ממומחה הנוגעים לסוגיות העובדתיות או  )ג( 

 המשפטיות שבפניה;

ועדת הביקורת תמסור לצדדים העתק של כל מידע או ייעוץ ממומחה שהתקבלו  )ד( 

 ת אלה; וכןותיתן להם פרק זמן מספיק להגיש תגובות ותדון בתגובו

כאשר ועדת הביקורת מביאה בחשבון את המידע או הייעוץ ממומחה שהתקבלו  )ה( 

בהכנת הדוח שלה, היא תביא בחשבון גם כל תגובה או הערה שהגישו הצדדים 

 ביחס לאותו מידע או ייעוץ ממומחה.

 דיונים

רשאי לזמן  בכל מחלוקת המתעוררת לפי פרק זה, יהיה לפחות דיון אחד. ועדת הביקורת .33

 דיונים נוספים בהתייעצות עם הצדדים.
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היו"ר יקבע את התאריך והשעה לדיון הראשוני ולכל דיון עתידי בהתייעצות עם הצדדים  .34

 לצדדים בכתב על תאריכים ושעות אלה. ועם חברי ועדת הביקורת, ולאחר מכן יודיע

 שהוא נושא הביקורת. אם לא החליטו הצדדים אחרת, הדיונים יתקיימו בשטח הצד .35

לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד הדיון, כל צד ימסור לצד האחר ולוועדת הביקורת  .36

רים רשימה של שמות של אנשים אשר יהיו נוכחים בדיון מטעם אותו צד ושל נציגים או יועצים אח

 אשר ישתתפו בדיון.

 ים, מענים ומעני נגד.ועדות ביקורת בדרך כלל ייתנו לכל צד זמן שווה לטיעונ .37

ועדת הביקורת תדאג להכנת תמלילי דיונים, אם יש כאלה, ובהקדם האפשרי אחרי  .38

 שתמלילים אלה יהיו מוכנים, תמסור עותק לכל צד.

 מגעים במעמד צד אחד

ועדת הביקורת לא תיפגש ולא תיצור קשר עם צד בהעדר הצד האחר. חבר פאנל לא ידון  .39

הליך עם הצדדים בהעדר חברי הפאנל האחרים, בכפוף ליכולתה של ועדת בכל היבט של נושא ה

 הביקורת לאצול ליו"ר את הסמכות לקבל החלטות נוהליות ומינהליות.

 הגדרות

 למטרות נספח זה: .40

 פירושו אדם הנשכר ע"י צד כדי לייעץ או לסייע לצד בקשר להליך הפאנל; יועץ

 על בהנחייתו ובפיקוחו של חבר הפאנל;פירושו, ביחס לחבר פאנל, אדם הפו עוזר

 פירושו יום לוח;  יום

  פירושו כל יום שישי, שבת וראשון וכל יום אחר שצד הועיד כחג למטרות נספח זה; חג חוקי

 ; וכן12.13פירושו חבר בוועדת הביקורת שהוקמה לפי סעיף  חבר פאנל

תית או סוכנות ממשלתית, או של פירושו מעסיק של, או כל אדם שמונה על ידי, מחלקה ממשל נציג

 גוף ממשלתי אחר של צד. 
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 12.13.4נספח 

 צדדים-השתתפות של לא

 

ממשלתי של צד יהיה רשאי למסור הגשות בכתב לוועדת הביקורת בכפוף לתנאים -גוף לא

 הבאים:

ממשלתית יש אינטרס מהותי בהליך, כולל אינטרס בהגנה על זכויות -ליישות הלא )א(

 עובדים;

הגשה בכתב תסייע לוועדת הביקורת בהכרעה בסוגיה עובדתית או משפטית ה )ב(

הקשורה למחלוקת על ידי הבאת פרספקטיבה, ידע מסוים או תובנה שונים מאלה 

 של הצדדים; 

ההגשה בכתב איננה מציגה סוגיות חדשות למחלוקת, איננה חורגת מתנאי  )ג(

, ועוסקת רק בסוגיות ההתייחסות של המחלוקת כפי שהוגדרו על ידי הצדדים

 עובדתיות ומשפטיות;

ממשלתית, לרבות, כפי שבר החלה, -ההגשה בכתב כוללת תיאור של היישות הלא )ד(

 פירוט של החברים בה, בעליה, מעמדה המשפטי, יעדיה הכלליים ואופי פעילותה;

 ההגשה בכתב כוללת הצהרה המגלה: )ה(

(i) ישיר או עקיף, עם  ממשלתית יש או היה קשר כלשהו,-אם ליישות הלא

 צד;

(ii) ממשלתית קיבלה או תקבל תמיכה כלשהי, כספית או -אם היישות הלא

 אחרת בהכנת הבקשה של היישות להיתר או בהגשתה; וכן

(iii) ממשלתית קיבלה סיוע הנזכר בתת-אם היישות הלא-( ס"קii הצד או ,)

 האדם הנותנים את הסיוע ואופי הסיוע;

ממשלתית, וכוללת את הכתובת ופרטי -ידי היישות הלאההגשה בכתב מתוארכת וחתומה על  )ו(

  ממשלתית; וכן-התקשרות אחרים של היישות הלא

 ההגשה בכתב נמסרת לצדדים ולוועדת הביקורת. )ז(
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 12.14נספח 

 הערכות כספיות

 

. 12.14.6ועדת הביקורת תזומן מחדש בהקדם האפשרי לאחר הגשה של בקשה לפי סעיף  .1

י אבו זומנה שוב, ועדת הביקורת תקבע אם תנאי תכנית הפעולה יושמו או ימים מיום ש 90בתוך 

 הציות תוקן בצורה אחרת.

, ועדת הביקורת תמסור הערכה כספית לתשלום 1במקרה של קביעה שלילית בהתאם לס"ק  .2

על בסיס שנתי המשקפת קביעה של העלויות המשוערות של יישום תכנית הפעולה או, בהעדר 

 הציות.-אמצעים מתאימים אחרים לתיקון איתכנית פעולה, 

 רשאית להתאים את גובה ההערכה הכספית כדי לשקף: ועדת הביקורת .3

הציות -כל גורם מקל, כגון מאמצים בתום לב שעשה הצד כדי להתחיל לתקן את אי )א( 

הציות של הצד -אחרי הדוח הסופי של ועדת הביקורת, סיבות בתום לב לאי

בירות ממשית שלעלות ההערכה תהיה השפעה שלילית על להתחייבויותיו או ס

 חברים פגיעים בחברה;

הציות של הצד להתחייבויותיו; -כל גורם מחמיר, כגון ההתפשטות והמשך של אי )ב( 

 או

 התנאים, הנסיבות והצרכים הלאומיים של צד. )ג( 

ת מצדיקות אם לא החליטה המועצה אחרת, הערכה כספית תשולם לצד המבקש. אם הנסיבו .4

זאת, המועצה רשאית להחליט כי הערכה כספית תשולם לקרן נושאת ריבית שהקים הצד המבקש 

למטרה זו, או שהועידה המועצה, והיא תורחב לשיקול דעתה של המועצה כדי ליישם את תכנית 

  הציות.-הפעולה או אמצעים מתאימים אחרים לתיקון אי

או  2ביקורת את סכום ההערכה הכספית לפי ס"ק תשעים ימים מהתאריך שבו קבעה ועדת ה .5

בכל עת לאחר מכן, הצד המבקש רשאי למסור הודעה בכתב לצד האחר  בדרישה לתשלום ההערכה 

ימים אחרי שהצד  120-הכספית. ההערכה הכספית תשולם בתשלומים רבעוניים שווים החל מ

 ך קביעה של ועדת ביקורתהמבקש מוסר את ההודעה והמסתיימים בהחלטה של הצדדים או בתארי

 .6לפי ס"ק 

הציות, הוא רשאי להפנות את -אם הצד שהיה נושא הביקורת סבור שהוא ביטל את אי .6

ך העניין לוועדת הביקורת על ידי מתן הודעה בכתב לצד האחר. ועדת הביקורת תזומן מחדש בתו

 זימונה מחדש.ימים מתאריך  90ימים מתארך אותה הודעה ותוציא את הדוח שלה בתוך  60

בקנדה, הליכי האכיפה של הערכה כספית הנובעת מקביעה של ועדת ביקורת שהוצאה   .7

 יהיו כלהלן: 2בהתאם לס"ק 

ישראל רשאית להגיש לבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת העתק מאושר של  )א( 
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קביעת ועדת הביקורת רק אם קנדה לא צייתה לתנאי ההודעה שנמסרה בהתאם 

 ימים מיום מסירתה; 180תוך ב 5לס"ק 

 עם הגשתה, קביעה של ועדת ביקורת, למטרות אכיפה, תהפוך לצו בית משפט; )ב( 

ישראל רשאית לנקוט הליכים לאכיפת קביעה של ועדת הביקורת שהפכה לצו בית  )ג( 

משפט, באותו בית משפט, נגד האדם בקנדה שנגדו מופנית קביעת ועדת הביקורת 

 ;12.18נספח ל 1.4בהתאם לסעיף 

הליכים לאכיפת קביעה של ועדת ביקורת שהפכה לצו בית המשפט יתנהלו בקנדה  )ד( 

בסדר דין מקוצר, ובלבד שבית המשפט יפנה במהרה כל שאלה של עובדה או 

פרשנות של קביעת ועדת הביקורת לוועדת הביקורת שמסרה את הקביעה, והחלטת 

  ועדת הביקורת תחייב את בית המשפט;

בית משפט לא תהיה כפופה לביקורת  קביעה של ועדת ביקורת שהפכה לצו )ה( 

 מקומית או לערעור; וכן

צו שניתן על ידי בית המשפט בהליכים לאכיפת קביעה של ועדת הביקורת שהפכה לצו בית  )ו(

 משפט לא  יהיה כפוף לביקורת או לערעור.

יום מתאריך מסירתה, הליכי  180בתוך  5לא צייתה ישראל להודעה הניתנת בהתאם לס"ק  .8

 האכיפה של הערכה כספית הנובעת מקביעה של ועדת ביקורת יוצאו לפועל בישראל כאמור להלן:

 קנדה  רשאית להציג בפני כל גוף מוסמך בישראל העתק מאושר של קביעת ועדת הביקורת

ת ורשאית לדרוש ציות לקביעת ועדת הביקורת. ישראל תקיים א 2שהוצאה בהתאם לס"ק 

הקביעה ותאפשר אכיפה של קביעת ועדת הביקורת בישראל. קביעת ועדת הביקורת תקוים 

 בהתאם לדין הישראלי בר ההחלה.

שינוי על ידי צד של הנהלים שאימץ או קיים על פי נספח זה שיש לו את ההשפעה של  .9

 ערעור על הוראות נספח זה ייחשב הפרה של ההתחייבויות הכלולות בפרק זה.
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 12.18נספח 

 היקף ההתחייבויות

 

 : החלה על המחוזות של קנדה1סעיף 

במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה, קנדה תמסור לישראל בצינורות הדיפלומטיים הצהרה  .1

בכתב שבה יצוינו המחוזות של קנדה שביחס אליהם קנדה תהיה מחויבת ע"י פרק זה ביחס 

ה וקף בתאריך קבלתה על ידי ישראל ולא תהילעניינים שבתחום השיפוט שלהם. ההצהרה תיכנס לת

נוי לה כל השלכה ביחס לחלוקה הפנימית של הסמכויות בתוך קנדה. קנדה תודיע לישראל על כל שי

  בהצהרתה בכל עת. לשינוי יהיה תוקף שישה חודשים אחרי תאריך הודעה זו.

מחוז שאינו קנדה לא תבקש הקמה של ועדת ביקורת לפי חלק ג' ביוזמת ממשלתו של   .2

 .1כלול בהצהרה הנזכרת בס"ק 

בנוגע לעניין הקשור לחוקי עבודה  ישראל לא תבקש הקמה של ועדת ביקורת לפי חלק ג',  .3

 .1של מחוז אלא אם כן אותו מחוז כלול בהצהרה הנזכרת בס"ק 

ביחס לעניין  12.13קנדה, לא יאוחר מהתאריך שבו מוקמת ועדת ביקורת  בהתאם לסעיף  .4

או  12.14, תודיע לישראל בכתב אם המלצה של ועדת ביקורת בדוח לפי סעיף 3סגרת ס"ק שבמ

תה ביחס לקנדה תופנה אל הוד מלכו 12.14הערכה כספית שהוטלה על ידי ועדת ביקורת לפי נספח 

 מטעם קנדה או אל הוד מלכותה מטעם המחוז הנוגע בדבר.

 .1ו להתווסף להצהרה הנזכרת בס"ק קנדה תשתדל שרבים ככל האפשר ממחוזותיה יסכימ .5

 

 : החלה על ישראל2סעיף 

ביחס למדינת ישראל, פרק זה חל על מדינת ישראל ובשימוש במשמעות הגיאוגרפית כולל 

את הים הטריטוריאלי וכן את האזור הכלכלי הבלעדי ואת המדף היבשתי אשר עליהם מדינת 

, מממשת את הזכויות הריבוניות או ישראל, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל

 סמכות השיפוט שלה.
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 13פרק 

 סחר ומגדר

 

 : הוראות כלליות13.1סעיף 

 הצדדים מכירים בחשיבותו של שילוב זווית ראיה מגדרית בקידום צמיחה כלכלית מקיפה, .1

 דה שלקיימא. יע-ובתפקיד המרכזי שמדיניות רגישה למגדר יכולה למלא בהשגת פיתוח כלכלי בר

צמיחה כלכלית הוא  לחלק הטבות בקרב כלל האוכלוסייה על ידי מתן הזדמנויות שוויוניות 

 להשתתפות של נשים וגברים בעסקים, בתעשייה ובשוק העבודה.

של יעדי הפיתוח בר קיימא בתכנית האומות המאוחדות לפיתוח בר  5הצדדים נזכרים ביעד  .2

דש ולהעצים את כל הנשים והנערות. הצדדים מאשרים מח , שהוא להשיג שוויון מגדרי2030קיימא 

בות את חשיבות הקידום של מדיניות ושוויון מגדריים, ובניית היכולת של הצדדים בתחום זה, לר

ל של כל במגזרים לא ממשלתיים, כדי לקדם שוויון זכויות, יחס והזדמנויות בין גברים ונשים וביטו

 צורות האפליה נגד נשים.

)סחר ועבודה( ככל שהן מתייחסות  12מאשרים מחדש את ההתחייבויות בפרק הצדדים  .3

ככל שהן  16.4למגדר. כמו כן, הצדדים מאשרים מחדש את ההתחייבויות המפורטות בסעיף 

לאומיים -למיזמים רב OECDמתייחסות למגדר, לרבות התחייבויותיהם של הצדדים להנחיות 

 לאומית.והדרישה לפי ההנחיות לכונן נקודת קשר 

הצדדים מכירים בכך שסחר והשקעות הבינלאומיים הם מנועים לצמיחה כלכלית, וששיפור  .4

ת הגישה של נשים להזדמנויות והסרת מגבלות במדינותיהן מגבירים את יכולתן לעסוק בפעילויו

 קיימא.-כלכליות, הן מקומית והן בינלאומית, ותורמים לפיתוח כלכלי בר

כך שהשתתפותן המוגברת של נשים בשוק העבודה והעצמאות כן מכירים הצדדים ב .5

 הכלכלית שלהן וגישתן למשאבים כלכליים, והבעלות עליהם, תורמות לצמיחה כלכלית בת קיימא

  ומקיפה, לשגשוג, לתחרותיות, ולרווחת החברה.

הצדדים מאשרים את מחויבותם לקידום שוויון מגדרי באמצעות, כפי שמתאים, חוקים,  .6

 .ת, מדיניות ונהגיםתקנו

בשוויון שלו העוסקים  כל צד יקדם ידע ציבורי של החוקים, התקנות, המדיניות והנהגים .7

 מגדרי.

 

 לאומיים-: הסכמים בין13.2סעיף 

כל צד מאשר מחדש את מחויבותו ליישם ביעילות את ההתחייבויות לפי האמנה בדבר  .1

 18-י העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב, שאומצה על ידלצורותיה נשים נגד אפליהביטול 

 , ומציין את ההמלצות הכלליות שנתנה הוועדה שלו.1979בדצמבר 
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-כל צד מאשר מחדש את מחויבותו ליישם ביעילות את התחייבויותיו על פי הסכמים בין .2

 לאומיים אחרים העוסקים בשוויון מגדרי או בזכויות נשים שהוא צד להם.

 

 יות שיתוף פעולה: פעילו13.3סעיף 

הצדדים מכירים בתועלת שבשיתוף ניסיונותיהם בתכנון, יישום, ניטור וחיזוק של מדיניות  .1

ותכניות לעידוד השתתפותן של נשים בכלכלות לאומיות ובינלאומיות. בהתאם לכך, ובכפוף 

 דייםלזמינות המשאבים, יפתחו הצדדים תכניות פעילויות משותפות המבוססת על האינטרסים ההד

 שלהם.

מטרת פעילויות שיתוף הפעולה היא לשפר את היכולת והתנאים של נשים, כולל עובדות,  .2

ידי הסכם זה. -נשות עסקים ויזמות, לקבל גישה וליהנות באופן מלא מהזדמנויות שנוצרו על

 פעילויות אלה יתנהלו בהשתתפות כוללת של נשים.

שלתיים, עסקים, איגודים מקצועיים, ארגוני הצדדים יעודדו את מעורבותם של מוסדות ממ .3

ממשלתיים אחרים ונציגיהם, של כל אחד מהם, כפי שמתאים, -חינוך ומחקר, ארגונים לא

  בפעילויות שיתוף הפעולה שהצדדים יחליטו עליהן.

 תחומי שיתוף הפעולה עשויים לכלול: .4

 קים;עידוד בניית יכולת ושיפור מיומנויות של נשים בעבודה ובעס )א(

 קידום הכללה פיננסית לנשים, לרבות הכשרה פיננסית, נגישות למימון וסיוע כספי; )ב(

 קידום מנהיגות נשים ופיתוח רשתות נשים בעסקים ובמסחר; )ג(

 פיתוח שיטות טובות יותר לקידום שוויון מגדרי בתוך מיזמים; )ד(

יבורי והפרטי, טיפוח ייצוג הנשים בקבלת החלטות ובעמדות סמכות במגזר הצ )ה(

 לרבות בהנהלות תאגידים;

קידום יזמות נשים והשתתפות נשים בסחר הבינלאומי, לרבות על ידי שיפור הגישה  )ו(

 ובחדשנות; של נשים, וההשתתפות והמנהיגות שלהן, במדע, בטכנולוגיה

 מגדר;-עריכת ניתוח מבוסס )ז( 

ר, שימוש במדדים, וניתוח שיתוף שיטות ונהלים לאיסוף נתונים מפוצלים לפי מגד )ח(

 כןנתונים סטטיסטיים ממוקדי מגדר הקשורים לסחר; ו

 סוגיות אחרות כפי שהצדדים יחליטו עליהן. )ט(

באמצעים  4הצדדים רשאים לבצע פעילויות בתחומי שיתוף הפעולה המפורטים בס"ק  .5

ים ספציפיים של , כולל סדנאות, התמחות, מחקר משותף, חילופשהם עשויים להחליט שונים, ככל

 ידע טכני מיוחד ופעילויות אחרות כפי שיחליטו הצדדים.
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רשאית להפנות כל פעילות שיתוף פעולה  13.4ועדת הסחר והמגדר המוקמת לפי סעיף  .6

המוצעת הקשורה לעבודה או לפיתוח שוק העבודה למועצת השרים לעבודה, המוקמת לפי סעיף 

  )מועצת שרים לעבודה( לעיונה. 12.7

 : ועדת סחר ומגדר13.4עיף ס

הצדדים מקימים בזאת ועדת סחר ומגדר )"הוועדה"( המורכבת מנציגים נוגעים בדבר מכל  .1

 צד.

הוועדה תתכנס בדרך כלל פעם בשנה או כפי שיחליטו הצדדים, פנים אל פנים או באמצעים  .2

 טכנולוגיים אחרים, לדון בכל עניין המתעורר לפי פרק זה. הוועדה:

קבע, תארגן ותאפשר את פעילויות שיתוף הפעולה וחילופי המידע לפי סעיף ת )א(

13.3; 

 תדווח ותמליץ, לפי העניין, לוועדה לעיונה על כל עניין הקשור לפרק זה; )ב(

תדון בכל נושא שיש בו עניין משותף, כולל הצעות משותפות לתמיכה במדיניות  )ג(

 ויוזמות אחרות בנושא סחר ומגדר;

 כןבעניינים הקשורים ליישום ולפעולה של פרק זה; ותדון  )ד(

 תבצע תפקידים אחרים שנקבעו על ידי הצדדים. )ה(

ועדות, קבוצות עבודה -במילוי תפקידיה, הוועדה רשאית לעבוד עם ועדות אחרות, תת .3

וגופים אחרים שהוקמו לפי הסכם זה ולעודד אותם, לשלב  התחייבויות, שיקולים ופעילויות 

 ם למגדר בעבודתם.הקשורי

הוועדה רשאית לבקש מהמועצה להפנות עבודה המיועדת לניהול לפי סעיף זה לכל ועדה,  .4

 ועדה, קבוצת עבודה או גוף אחרים שהוקמו לפי הסכם זה.-תת

ממשלתיים, לרבות על ידי הזמנת -הוועדה רשאית לבקש את עצתם של אדם או קבוצה לא .5

 מומחה להשתתף בישיבות.

דה תשקול עריכת בחינה מחדש של יישום פרק זה, במטרה לשפר את פעולתו הווע .6

ויעילותו, תוך חמש שנים מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה, ומפעם לפעם לאחר מכן ככל 

 שיחליטו הצדדים.

 כל צד רשאי לדווח בפומבי על הפעילויות שפותחו לפי פרק זה. .7
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וגע ליישום פרק זה, כל צד מייעד את המתאם כדי לפשט את התקשורת בין הצדדים בנ .8

 )מתאמים( כנקודת הקשר שלו למטרות פרק זה. 18.2הממונה לפי סעיף 

 

 )סחר ועבודה( 12: היחס לפרק 13.5סעיף 

)סחר ועבודה(, האחרון יגבר  12במקרה של אי התאמה כלשהי בין פרק זה לבין פרק 

 ההתאמה.-במידת אי

 

 : יישוב מחלוקות13.6סעיף 

 שיח, התייעצויות ושיתוף פעולה,-הצדדים יעשו את כל המאמצים האפשריים, באמצעות דו .1

 על מנת ליישב כל עניין העלול להתעורר ביחס לפרק זה.

, הם רשאים להסכים להביא העניין 1לא עלה בידי הצדדים ליישב את העניין בהתאם לס"ק  .2

 )יישוב מחלוקות(. 19ליישוב מחלוקות בהתאם לפרק 
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 14פרק 

 מיזמים קטנים ובינוניים

 

 עקרונות כלליים 14.1סעיף 

הצדדים, בהכירם את התפקיד הבסיסי של מיזמים קטנים ובינוניים בשמירה על הדינמיות  .1

ושיפור התחרותיות של הכלכלות של הצדדים, יטפחו שיתוף פעולה הדוק בין מיזמים קטנים 

ם פעולה בקידום הצמיחה של יצירת מקומות עבודה על ידי מיזמי ובינוניים של הצדדים ושיתוף

 קטנים ובינוניים.

הצדדים מכירים בתפקיד המרכזי של המגזר הפרטי בביצוע פעולות שיתוף פעולה לפי פרק  .2

 זה.

 

 : שיתוף מידע14.2סעיף 

 ולל:כל צד יקים או יקיים אתר אינטרנט נגיש לציבור המכיל מידע בנוגע להסכם זה, כ .1

 נוסח הסכם זה, לרבות כל הנספחים, לוחות המכס וכללי מקור ספציפיים למוצר; )א( 

 סיכום הסכם זה; וכן )ב( 

 מידע המיועד למיזמים קטנים ובינוניים הכולל: )ג( 

(i)  תיאור של הוראות בהסכם זה, שהצד סבור כי יש בהן עניין מיוחד למיזמים

 קטנים ובינוניים, וכן

(ii)  שהצד סבור כי הוא שימושי עבור מיזמים קטנים ובינוניים כל מידע

 המעוניינים בהזדמנויות שמספק הסכם זה.

 קישורים: 1על כל צד לכלול באתר האינטרנט הנזכר בסעיף  .2

 לאתר אינטרנט מקביל של הצד האחר; וכן )א( 

דע לאתרי אינטרנט של סוכנויות ממשלתיות וגופים מתאימים אחרים המספקים מי )ב( 

שהצד סבור כי הוא שימושי לכל אדם המעוניין במסחר או בעסקים בשטח אותו 

  צד.

 )ב( עשוי לכלול: 2המידע המתואר בסעיף  .3

 תקנות, נהלים ונקודות בירור בענייני מכס; )א( 

 תקנות ונהלים הנוגעים לזכויות קניין רוחני; )ב( 
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סניטריים -ם סניטריים ופיטותקנות טכניות, תקנים, נהלי הערכת התאמה, אמצעי )ג( 

 המתייחסים לייבוא ולייצוא;

 נהלי רישום עסקים; )ד( 

 חיקוקי השקעות; )ה( 

 תכניות לקידום סחר; )ו( 

 הזדמנויות לרכש ממשלתי; וכן )ז( 

 תכניות מימון למיזמים קטנים ובינוניים. )ח( 

 בכל עת שאפשר, כל צד ישתדל להפוך את המידע לזמין באנגלית. .4

הינם  1בס"ק  על כל צד להשתדל להבטיח כי המידע והקישורים באתר  האינטרנט הנזכר .5

 מעודכנים ומדויקים.

 

 : ועדה למיזמים קטנים ובינוניים 14.3סעיף 

הצדדים מקימים בזאת ועדה למיזמים קטנים ובינוניים )"הוועדה"( המורכבת מנציגים  .1

 נוגעים בדבר מכל צד.

לל פעם בשנה או כפי שיחליטו הצדדים, פנים אל פנים או באמצעים הוועדה תתכנס בדרך כ .2

 טכנולוגיים אחרים, לדון בכל עניין המתעורר לפי פרק זה. הוועדה:

תזהה דרכים לסייע למיזמים קטנים ובינוניים של הצדדים לנצל את ההזדמנויות  )א( 

 המסחריות המוענקות על ידי הסכם זה;

ובשיטות עבודה מומלצות של כל צד בתמיכה וסיוע תחליף ותדון בניסיונות  )ב( 

ך ליצואנים שהם מיזמים קטנים ובינוניים, בין היתר, ביחס לתכניות הכשרה, חינו

 סחר, מימון סחר, זיהוי שותפים מסחריים אצל הצד האחר וכינון מוניטין עסקיים

 טובים;

ות, ועדות מחדש ותתאם את תכנית העבודה של הוועדה עם אלה של ועד תבחן )ג( 

משנה, קבוצות עבודה וגופים אחרים שהוקמו לפי הסכם זה, וכן אלה של גופים 

בינלאומיים אחרים הנוגעים בדבר, כדי לא לשכפל את תכניות העבודה הללו 

ולזהות הזדמנויות מתאימות לשיתוף פעולה כדי לשפר את היכולת של מיזמים 

 ענקות על ידי הסכם זה;קטנים ובינוניים לעסוק בהזדמנויות מסחריות המו

 תדון בסוגיות עדכניות הנוגעות למיזמים קטנים ובינוניים; )ד( 
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תשקול כל עניין אחר הנוגע למיזמים קטנים ובינוניים כפי שהוועדה רשאית  )ה( 

להחליט, לרבות כל סוגיה שמעלים מיזמים קטנים ובינוניים כלפי צד  בנוגע 

 ליכולתם ליהנות מהסכם זה;

מידע שיסייע בניטור יישום הסכם זה בכל הנוגע למיזמים קטנים ובינוניים; תחליף  )ו(

 וכן 

 תדווח ותמליץ, לפי העניין, לוועדה לעיונה על כל עניין הקשור לפרק זה; )ז( 

 

 הוועדה רשאית: .3

לפתח ולקדם סמינרים, סדנאות ופעילויות אחרות לעדכון מיזמים קטנים ובינוניים  )א( 

 נות להם על פי הסכם זה וכן בהוראותיו;בהזדמנויות הזמי

לבחון הזדמנויות לבניית יכולת כדי לסייע לצדדים בפיתוח ושיפור תכניות לייעוץ  )ב( 

 בייצוא, סיוע והכשרה למיזמים קטנים ובינוניים; 

 ;14.2.1להמליץ על מידע נוסף שצד יכול לכלול באתר האינטרנט הנזכר בסעיף  )ג( 

לעבוד עם ועדות, ועדות משנה, קבוצות עבודה וגופים אחרים  במילוי תפקידיה, )ד( 

שהוקמו במסגרת הסכם זה ולעודד אותם, כדי לשלב בעבודתם את ההתחייבויות, 

 השיקולים והפעילויות הקשורים למיזמים קטנים ובינוניים; וכן

להקל על פיתוח תכניות לסיוע למיזמים קטנים ובינוניים להשתתף ולהשתלב  )ה( 

 ות ברשתות אספקה עולמיות.ביעיל

הוועדה רשאית לשתף פעולה עם מיזמים קטנים ובינוניים, מומחים וארגונים בינלאומיים  .4

 מתאימים בביצוע תכניותיה ופעילויותיה.

 

 : התייעצויות14.4סעיף 

 שיח, התייעצויות ושיתוף פעולה,-הצדדים יעשו את כל המאמצים האפשריים, באמצעות דו

 כל עניין העלול להתעורר ביחס לפרק זה.על מנת ליישב 

 

 החלת יישוב מחלוקות-: אי14.5סעיף 

 צד לא יוכל לפנות ליישוב מחלוקות לפי הסכם זה בכל עניין המתעורר לפי פרק זה.

 

 : הגדרות14.6סעיף 
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 למטרות פרק זה:

 מיזם קטן ובינוני, כולל מיזם בגודל מיקרו. מיזם קטן ובינוני פירושו
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 15פרק 

 ניהול עסקים

 

 : דין תחרות15.1סעיף 

תחרותי ולנקיטת פעולה נאותה -כל צד יאמץ או יקיים אמצעים לאיסור ניהול עסקים אנטי .1

ביחס לכך, מתוך הכרה שאמצעים כאלה יחזקו את הגשמת יעדי הסכם זה. למטרה זו יתייעצו 

 על ידי כל צד.הצדדים מעת לעת בנוגע ליעילות האמצעים שננקטו 

כל צד מכיר בחשיבותם של שיתוף הפעולה והתיאום בין רשויותיהם של הצדדים לחיזוק  .2

האכיפה היעילה של דין התחרות באזור הסחר החופשי. הצדדים ישתפו פעולה בשאלות של 

גע מדיניות אכיפת דין התחרות, לרבות סיוע משפטי הדדי, הודעה, התייעצות וחילופי מידע בנו

 פת חוקים ומדיניות בנושא תחרות באזור הסחר החופשי.לאכי

 צד לא יזדקק ליישוב מחלוקות לפי הסכם זה בכל עניין המתעורר לפי סעיף זה. .3

 

 מונופולים ומיזמים ממלכתיים  :15.2סעיף 

 אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמונע מצד להועיד מונופול. .1

עשויה להשפיע על האינטרסים של יחידים מקום שצד מתכוון להועיד מונופול וההועדה  2

 של הצד האחר, הצד:

 בכל מקום שאפשר, ימסור הודעה מראש בכתב לצד האחר על ההועדה; וכן )א(

ישתדל להנהיג בעת ההועדה תנאים להפעלת המונופול אשר ימזערו או יבטלו כל  )ב(

 שלילה של הטבות או פגיעה בהן.

קוח מינהלי או החלת אמצעים אחרים, שכל מונופול כל צד יבטיח, באמצעות תקנות , פי .3

 בבעלות פרטית שהוא מועיד וכל מונופול ממשלתי שהוא מקיים או מועיד:

יפעל באופן שאינו עומד בסתירה להתחייבויותיו של הצד על פי הסכם זה, בכל  )א(

פעם שמונופול כאמור מפעיל סמכות תקנותית, מינהלית או כל סמכות ממשלתית 

האציל לו הצד בקשר לפריט טובין של מונופול, כגון הסמכות להעניק אחרת ש

רשיונות ייבוא או ייצוא, לאשר עסקאות מסחריות או להטיל מכסות, תשלומים או 

 היטלים אחרים;

למעט כדי למלא אחר כל תנאי מתנאי הועדתו שאינם עומדים בסתירה להוראות  )ב(

סחריים ברכישה או במכירה של ס"ק ג', יפעל אך ורק בהתאם לשיקולים מ-תת

פריט טובין המונופול בשוק הרלבנטי, לרבות ביחס למחיר, איכות ,זמינות, יכולת 

 שיווק, הובלה ותנאים והתניות אחרות של הרכישה או המכירה; וכן
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לא ינצל את מעמדו כמונופול על מנת לעסוק, ישירות או בעקיפין, לרבות  )ג(

הבת או גוף אחר בבעלות משותפת שלו, -חברת האם, -באמצעות מגעיו עם חברת 

תחרותית בשוק לא מונופוליסטי בשטח ארצו, שיש להם השפעה -בפעילות אנטי

שלילית על הצד האחר, לרבות באמצעות אספקה מפלה של פריט טובין המונופול, 

 סבסוד צולב או התנהגות חמסנית.

ים ממשלתיים למטרות ממשלתיות לא יחול על רכישות של פריט טובין על ידי גופ 3ס"ק  .4

 מחדש מסחרית או במגמה לשימוש ביצור פריט טובין למכירה מסחרית.-שלא במגמה למכירה

 .1997בינואר  1-לצרכי סעיף זה, "מקיים" פירושו מועיד לפני וקיים ב .5

 

 : מיזמים ממלכתיים15.3סעיף 

  ממלכתי.אין בהסכם זה דבר שיתפרש כמונע מצד לקיים או להקים גוף  .1

 כל צד יבטיח, באמצעות פיקוח על ידי תקנות , פיקוח מינהלי או החלת אמצעים אחרים, .2

שכל גוף ממלכתי שהוא מקיים או מקים לא יפעל באופן הסותר את התחייבויותיו של הצד בכל 

, מקום שגוף כאמור מפעיל פיקוח רגולטורי, מינהלי או כל סמכות ממשלתית אחרת שאצל לו הצד

ו אן הסמכות להפקיע, להעניק רישיונות, לאשר עסקאות מסחריות או להטיל מכסות, תשלומים כגו

 היטלים אחרים;

כל צד יבטיח שכל גוף ממלכתי שהוא מקיים או מקים יעניק יחס בלתי מפלה במכירת פריט  .3

 הטובין שלו.

 

 : הגדרות15.4סעיף 

 לצורכי פרק זה:

ובין טמיך, או להרחיב את היקפו של מונופול לכיסוי פריט פירושו להקים, להועיד או להס להועיד

 .1997בינואר  1או שירות נוסף, אחרי 

 פירושו ישות, לרבות קונסורציום או גוף ממשלתי, שבכל שוק הנוגע בדבר בשטח  צד מונופול

 מיועד כספק או כרוכש היחיד של פריט טובין או שירות, אך לא כולל ישות שהוענקה לה זכות

 ית על קניין רוחני אך ורק מטעמי ההענקה האמורה.בלעד

ה פירושו מיזם בבעלות, או בשליטה באמצעות אינטרסים של בעלות, של צד, ובזיק מיזם ממלכתי

קן, כפי שתוR.S.C., 1985, C. F-11),)חוק המינהל הפיננסי לקנדה, פירושו תאגיד כתר כמשמעו ב

ים ההשוואה או יישות מקבילה המאוגדת לפי חוק-ותאגיד כתר כמשמעו בכל החוקים המחוזיים בני

 מחוזיים בני החלה אחרים.
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 16פרק 

 הוראות אחרות

 

 :  סובסידיות, אמצעי משווה ואמצעים נגד היצף16.1סעיף 

 הזכויות וההתחייבויות של הצדדים בקשר לסובסידיות ואמצעי משווה  יוסדרו על ידי  .1

 .WTOל הסכם  1Aכלול בנספח ה ההסכם בדבר סובסידיות ואמצעי משווה,

הזכויות וההתחייבויות של הצדדים בקשר להחלת אמצעים נגד היצף יוסדרו על ידי ההסכם  .2

של הסכם   1A, חלק מנספח 1994להסכם הכללי בדבר תעריפים וסחר  VIבדבר יישום סעיף 

WTO. 

ל משווה על טובין כל צד שומר על זכותו להחיל את חוקיו בעניין מניעת היצף ובעניין היט .3

 .2-ו 1המיובאים משטח הצד האחר בהתאם לדין שלו ולעקרונות ההסכמים הנזכרים בס"ק 

 

 

 : רכש ממשלתי16.2סעיף 

הזכויות וההתחייבויות של הצדדים ביחס לרכש ממשלתי מוסדרות על ידי ההסכם בדבר רכש  .1

 .WTOלהסכם  4ממשלתי, הכלול בנספח 

ומתן על ליברליזציה נוספת של גישה של ספקים של הצד האחר -הצדדים ישתדלו לנהל משא .2

 לרכש הממשלתי שלהם.

 

 : כניסה זמנית של אנשי עסקים16.3סעיף 

 אור יחסי הסחר המועדף בין הצדדים, יקלו הצדדים על בסיס הדדי על כניסה זמנית שלל

של הצדדים אנשי עסקים אשר, בנסיבות אחרות, זכאים להיכנס בכפוף לאמצעים בני החלה 

-ב הקשורים לבריאות הציבור, לבטיחות ולביטחון הלאומי, ומוסדרים על ידי העקרונות הקבועים

GATS  הנספח בדבר תנועת יחידים המספקים שירותים לפי ההסכם, ובעיקר. 
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 : אחריות חברתית תאגידית16.4סעיף 

שטחו או כפופים הצדדים מאשרים את החשיבות שבכך שכל צד יעודד מיזמים הפועלים ב .1

לסמכות השיפוט שלו, לשלב מרצון בנהגים העסקיים ובמדיניות הפנימית שלו את ההנחיות 

ת והעקרונות של אחריות חברתית תאגידית שאותו צד נתן להם חסות או תומך בהם, לרבות הנחיו

OECD ה,לאומיים. הנחיות ועקרונות אלה מטפלים בנושאים כגון עבודה, סביב-לגבי מיזמים רב 

 שוויון מגדרי, קשרי קהילה ומאבק בשחיתות.

 שיח, התייעצויות ושיתוף פעולה,-הצדדים יעשו את כל המאמצים האפשריים, באמצעות דו .2

 על מנת ליישב כל עניין העלול להתעורר ביחס לפרק זה.

 צד לא יוכל לפנות ליישוב מחלוקות לפי הסכם זה בכל עניין המתעורר לפי סעיף זה. .3
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 17פרק 

 שקיפות

 

 פרסום, הודעה וניהול של חוקים -חלק א' 

 

 : פרסום17.1סעיף 

כל צד יבטיח כי כל חוק, תקנה, נוהל, ופסיקה מינהלית שהחלתם כללית ביחס לכל עניין  .1

המכוסה ע"י הסכם זה תפורסם במהרה או תהיה זמינה לציבור באופן שיאפשר לצד האחר ולכל 

 להתוודע אליהם. אדם מעוניין

 במידה הנדרשת על פי הדין שלו, כל צד: .2

 יפרסם מראש אמצעי שהוא מציע לאמץ; וכן )א( 

ייתן לכל אדם מעוניין ולצד האחר הזדמנות סבירה להגיב על אמצעים מוצעים  )ב( 

 אלה.

 

 : הודעה ומסירת מידע17.2סעיף 

מוצע או על תיקון לאמצעי קיים, במידה רבה ככל האפשר, צד יודיע לצד האחר על אמצעי  .1

שנראה לצד כי עשויה להיות לו השפעה מהותית על הפעלתו של הסכם זה או השפעה מהותית על 

 האינטרסים של הצד האחר לפי הסכם זה.

לבקשת הצד האחר, צד ימסור במהרה מידע וישיב על שאלות הנוגעות לאמצעי קיים או  .2

 ל אמצעי זה.מוצע, גם אם הצד קיבל בעבר הודעה ע

הודעה או מידע שנמסרו לפי סעיף זה אינם פוגעים בשאלה אם האמצעי עולה בקנה אחד  .3

  עם הסכם זה אם לאו.

 :  הליכים מנהליים17.3סעיף 

על מנת להבטיח כי אמצעי שהחלתו כללית המשפיע על עניין המכוסה על ידי הסכם זה 

י, אם י, בהליך מינהלי שמעורב בו מקרה ספציפמוחל באופן עקבי, חסר פניות, וסביר, צד יבטיח כ

 חל על אדם או על פריט טובין מסוימים של הצד האחר: 17.1אמצעי הנזכר בסעיף 

בכל הזדמנות אפשרית, אדם של הצד האחר המושפע ישירות מההליך יקבל הודעה  )א( 

סבירה, בהתאם לנהלים פנימיים, כאשר אותו הליך נפתח, כולל תיאור של טיב 

ליך, קביעה של הסמכות המשפטית שתחתיה נפתח ההליך, ותיאור כללי של הה

 הסוגיות;
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ס"ק )א( תינתן הזדמנות סבירה להציג עובדות וטיעונים בתמיכה -לאדם הנזכר בתת )ב( 

בעמדתו של האדם לפני פעולה מינהלית סופית כאשר הזמן, טיב ההליך, והאינטרס 

 הציבורי מאפשרים זאת; וכן

 המינהלי יתנהל בהתאם לדין של אותו צד.ההליך  )ג( 

 

 בחינה וערעור : 17.4סעיף 

שיפוטיים, או מינהליים או נהלים לבחינה -כל צד יקים או יקיים בתי דין שיפוטיים, מעין .1

צד  מהירה, ואם מוצדק, תיקון של פעולות מנהליות סופיות בעניינים המכוסים ע"י הסכם זה. כל

יפה יו חסרי פניות ובלתי תלויים במשרה או בסמכות המופקדים על אכיבטיח כי בתי הדין שלו יה

 מינהלית ואין להם אינטרס משמעותי בתוצאת העניין.

 , לצד להליך יש זכות:1כל צד יבטיח כי, בכל הנוגע לבתי הדין או לנהלים הנזכרים בס"ק  .2

 להזדמנות סבירה לתמוך בעמדתו של צד או להגן עליה; וכן )א( 

חלטה מנומקת המבוססת על הראיות וההגשות של תיעוד או התיעוד שנאסף על לה )ב( 

 ידי הרשות המינהלית אם הדבר נדרש על ידי הדין של הצד.

)ב( מיושמות על ידי, ומסדירות את הנוהג  2כל צד יבטיח כי ההחלטות המתוארות בס"ק  .3

ו טות אלה כפופות לערעור אשל, המשרדים או הרשויות ביחס לפעולה המינהלית הנדונה. אם החל

חת לבחינה כפי שנקבעו בדין של אותו צד, הצד עשוי לחכות לסיום הערעור או הבחינה לפני הבט

 היישום וההסדרה הנ"ל.

 

 : שיתוף פעולה לקידום שקיפות מוגברת17.5סעיף 

ת צדדיים כדי לקדם א-צדדיים, אזוריים ורב-הצדדים ישתפו פעולה, כפי שמתאים, בפורומים דו

 השקיפות ביחס לסחר בינלאומי.

 

 : הגדרות17.6סעיף 

 לעניין סעיף זה:

ני כללית פירושו פסיקה מינהלית או פרשנות המתייחסות  לבהפירוש של פסיקה מינהלית שהחלתה 

 אדם ולמצבים עובדתיים, הבאים בגדר הכללי של אותה פסיקה או פרשנות, והמבססות נורמה של

 התנהגות, אך אינן כוללות:

שיפוטי החלים על אדם או פריט -קביעה או פסק דין שניתנו בהליך מינהלי או מעין )א( 

 טובין מסוימים של הצד האחר במקרה ספציפי; או
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 פסיקה המכריעה ביחס למעשה או נוהג מסוים. )ב( 

 

 מאבק בשחיתות -פרק ב' 

 

 : כללי17.7סעיף 

 י אמנת האומות המאוחדות נגדהצדדים שבים ומאשרים את זכויותיהם והתחייבויותיהם לפ

בדבר מאבק בשוחד של פקידי  OECDואמנת  2003באוקטובר  31-שחיתות, שנעשתה בניו יורק ב

  .1997בנובמבר  21-ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות, שנעשתה בפריס ב

 : מניעת שחיתות ושוחד של פקידי ציבור זרים ומאבק בהן17.8סעיף 

מניעה ובמאבק בשחיתות ושוחד של עובדי ציבור זרים הצדדים מכירים בחשיבות של 

ה זבעסקאות בינלאומיות, במיוחד עבור הקידום של סחר בינלאומי. הצדדים ישתפו פעולה בתחום 

 בהתאם לדין ולהתחייבויות הבינלאומיות של כל אחד מהם.

 

 : שיתוף פעולה בפורומים בינלאומיים17.9סעיף 

את מאמציהם בפורומים בינלאומיים הנוגעים בדבר  הצדדים ישתדלו לשתף פעולה ולתאם

אפו כדי למנוע שחיתות ושוחד לעובדי ציבור זרים בעסקות בינלאומיות ולהילחם בהם. הצדדים יש

  בר.לעודד ולתמוך ביוזמות ובפעילויות מתאימות נגד שחיתות בפורומים בינלאומיים הנוגעים בד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1918- 

 18פרק 

 ניהול ההסכם

 

 ועדה משותפת :18.1סעיף 

הצדדים מקימים בזאת מועצה משותפת )"מועצה"(, המורכבת מנציגים נוגעים בדבר של  .1

 הצדדים בדרג של שרי ממשלה, או מי שיועד על ידם.

 המועצה: .2

 תפקח על יישום הסכם זה; )א( 

 תבחן את תפקודו הכללי של הסכם זה; )ב( 

 תפקח על ההרחבה הנוספת של הסכם זה; )ג( 

וכל הגופים האחרים המוקמים על  16.1תפקח על עבודת הגופים הנזכרים בנספח  )ד( 

 פי הסכם זה;

 )יישוב מחלוקות(, 19-)סחר ועבודה( ו 12)סחר וסביבה(,  11בלי לגרוע מפרקים  )ה( 

תבחן את הדרכים המתאימות ביותר להתמודד עם כל קושי העשוי להתעורר ביחס 

 לעניין שעליו חל הסכם זה; וכן

 תדון בכל עניין אחר העשוי להשפיע על הסכם זה. )ו( 

 המועצה רשאית: .3

לאמץ החלטות פרשנות בנוגע להסכם זה אשר יחייבו את הפאנלים המוקמים לפי  )א( 

 )הפנייה לפאנל יישוב מחלוקות(; 19.6סעיף 

 לנקוט כל פעולה אחרת במילוי תפקידיה ככל שהצדדים עשויים לקבוע; )ב( 

 ת יישום יעדי הסכם זה ע"י אישור כל תיקון:לקדם א )ג( 

(i )  ביטול מכס( כדי להאיץ ולהרחיב  את היקף  2.1ללוח של צד לנספח(

 ביטול המכסים; וכן
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(ii)  כללי מקור ספציפיים  3.4לכללי המקור הספציפיים שנקבעו בנספח(

 למוצרים(;

 כם זה; וכןלדון בכל תיקון או שינוי לזכויות ולהתחייבויות לפי הס )ד( 

לקבוע את סכום השכר והוצאות שישולמו לחברי פאנלים ליישוב מחלוקות  )ה( 

 )כללי נוהל(. 17.9)גמול ותשלום הוצאות( לנספח  33בהתאם לכלל 

)ועדה לאיכות הסביבה(,  11.14לבקשת המועצה לאיכות הסביבה שהוקמה לפי סעיף  .4

-צדדיים( כך שיכלול הסכם סביבה רב-רב)הסכמי סביבה  1.5המועצה רשאית לשנות את נספח 

 הרשום באותו נספח. MEAאו יסיר  MEA-"(, יכלול תיקונים ל"MEAצדדי )

כפופים להשלמת כל הליך פנימי דרוש של כל  4)ג( וס"ק  3ס"ק -התיקונים הנזכרים בתת .5

 צד וייכנסו לתוקף במועד שייקבע על ידי הצדדים.

ות משנה, קבוצות עבודה או גופים אחרים ולאצול להם המועצה רשאית להקים ועדות, ועד .6

ם סמכויות. למעט כפי שנקבע אחרת בהסכם זה, הוועדות, ועדות המשנה, קבוצות העבודה והגופי

 צה.ומאושר על ידי המוע 18.2האחרים יפעלו לפי מנדט המומלץ על ידי המתאמים הנזכרים בסעיף 

הגופים האחרים יודיעו למועצה, זמן מספיק הוועדות, ועדות המשנה, קבוצות העבודה ו .7

, מראש, על לוח הזמנים למפגשים שלהם ועל סדר היום של מפגשים אלה. הוועדות, ועדות המשנה

 קבוצות העבודה והגופים האחרים יגישו סיכומים למועצה.

 המועצה תקבע כללים ונהלים משלה. כל החלטות המועצה יתקבלו בהסכמה הדדית. .8

עדות משנה, קבוצות עבודה וגופים אחרים יקבעו כללים ונהלים משלהם. כל ועדות, ו .9

 ההחלטות של גופים אלה יתקבלו בהסכמה הדדית.

ועדות, ועדות משנה, קבוצות עבודה וגופים אחרים רשאים להגיש למועצה המלצות  .10

  לעיונה. ההמלצות יוגשו בהסכמה הדדית.

ודה והגופים האחרים רשאים לשאול בעצתם של הוועדות, ועדות המשנה, קבוצות העב .11

 ממשלתיים, כולל ע"י הזמנת מומחה להשתתף במפגשים. -אדם או גוף לא

המועצה תתכנס בדרך כלל פעם בשנה, או לפי בקשה בכתב של צד. אלא אם כן יחליטו  .12

 מין.הצדדים אחרת, מושבי המועצה יתקיימו בשטח כל צד לסירוגין או בכל אמצעי טכנולוגי ז

 

 : מתאמים 18.2סעיף 

ימים לאחר כניסתו לתוקף של  60כל צד ימנה מתאם ויודיע לצד האחר על המינוי בתוך  .1

 הסכם זה.

 המתאמים, במשותף: .2
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וכל גוף אחר המוקם על פי הסכם  18.1יפקחו על עבודת הגופים הנזכרים בנספח  )א( 

 ;זה, לרבות תקשורת המתייחסת למחליפיהם של גופים אלה

 ימליצו בפני המועצה על הקמת גופים הנראים להם נחוצים כדי לסייע למועצה; )ב( 

 יתאמו הכנות למפגשי המועצה; )ג( 

 יעקבו אחרי כל החלטה שקיבלה המועצה, כפי שמתאים; )ד( 

יקבלו הודעות מטעם המועצה ומידע הנמסר על פי הסכם זה, ולפי הצורך, יקלו על  )ה( 

 בכל עניין המכוסה ע"י הסכם זה; וכןהתקשורת בין הצדדים 

ידונו בכל עניין אחר העשוי להשפיע על הפעלתו של הסכם זה בהתאם למנדט של  )ו( 

 המועצה.

 המתאמים יתכנסו לעתים קרובות לפי הצורך בכל אמצעי טכנולוגי זמין. .3

ם תוך כל צד רשאי, בכל עת, לבקש בכתב כי המתאמים יקיימו מפגש מיוחד. המפגש יתקיי .4

 ימים מיום קבלת הבקשה. 30
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 18.1נספח 

 ועדות, ועדות משנה, קבוצות עבודה, גופים אחרים ונקודות קשר

 

 הוועדות שהוקמו הן: .1

 (; 4.8הוועדה לסחר בטובין )סעיף  )א(

 (;11.14הוועדה לענייני סביבה )סעיף  )ב(

 (; וכן13.4ועדה לסחר ומגדר )סעיף  )ג( 

 (.14.3ם ובינוניים )סעיף ועדה למיזמים קטני )ד(

 (.4.8.4ועדת המשנה שהוקמה היא ועדת המשנה לסחר בטובין חקלאיים )סעיף  .2

קבוצת העבודה שהוקמה היא קבוצת העבודה לכללי מקור ולעניינים אחרים הקשורים  .3

 (.5.12למכס של גישה לשוק )סעיף 

 (.12.7הגוף האחר שהוקם הוא מועצת השרים לעבודה )סעיף  .4

 נקודות קשר מוקמות על ידי: .5

)נקודות קשר סניטריות  7.4)אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים(, סעיף  7פרק  )א(

 ופיתוסניטריות(;

 )נקודות קשר וועדה לסחר בטובין(; 8.8)מחסומים טכניים לסחר(, סעיף  8פרק  )ב(

 )נקודת קשר לאומית(; וכן 11.10)סחר וסביבה(, סעיף  11פרק  )ג(

 )מנגנונים לאומיים(. 12.8)סחר ועבודה(, סעיף  12פרק  )ד(
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 19פרק 

 יישוב מחלוקות

 

 יישוב מחלוקות  -חלק א' 

 

 : שיתוף פעולה19.1סעיף 

הצדדים ישתדלו להגיע להבנה על הפרשנות וההחלה של הסכם זה, וכן ינסו באמצעות 

של עניין העלול להשפיע על שיתוף פעולה והתייעצויות להגיע לפתרון משביע רצון הדדית 

 הפעלתו.

 

 : היקף וכיסוי19.2סעיף 

קניין ) 10)אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים(, פרק  7להוציא עניינים המתעוררים לפי פרק 

מים )מיז 14)סחר ומגדר(, פרק  13)סחר ועבודה(, פרק  12)סחר וסביבה(, פרק  11רוחני(, פרק 

ות(, ולפי )הוראות אחר 16לפרק  16.4)ניהול עסקים( וסעיף  15ק לפר 15.1קטנים ובינוניים(, וסעיף 

 הוראות אחרות של הסכם זה, הוראות פרק זה יחולו ביחס ליישוב מחלוקות בין הצדדים בנוגע

 לפרשנותו או להחלתו של הסכם זה, או מקום שנראה לצד כי:

 הסכם זה;אמצעי של הצד האחר אינו עולה בקנה אחד עם התחייבויותיו לפי  )א( 

 הצד האחר לא מילא, בדרך אחרת, אחת מהתחייבויותיו לפי הסכם זה; או )ב(

  .19.2יש ביטול או פגיעה כמשמעותו בנספח  )ג(

 : בחירת פורום19.3סעיף 

או כל  WTO, מחלוקת לגבי עניין הנובע הן מהסכם זה והן מהסכם 2בכפוף לאמור בס"ק  .1

ל שצדדים לו,  ניתן ליישב בפורום המיועד לפי התנאים הסכם סחר חופשי אחר ששני הצדדים הם 

 אחד מהסכמים אלה לשיקול דעתו של הצד המתלונן.

)יחס  1.5, אם צד שמתלוננים נגדו טוען כי אמצעי כפוף לסעיף 1על אף הוראות ס"ק  .2

ך סתמלהסכמי סביבה ושימור( ומבקש בכתב כי העניין יידון לפי הסכם זה, הצד המתלונן רשאי  לה

 רק על נהלי יישוב מחלוקות לפי הסכם זה.

, 1אם הצד המתלונן מבקש להקים פאנל ליישוב מחלוקות על פי הסכם הנזכר בס"ק  .3

 .2הפורום הנבחר ישמש באופן בלעדי, אלא אם כן הצד שמתלוננים נגדו מגיש בקשה לפי ס"ק 

 

 : התייעצויות19.4סעיף 
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 .19.2האחר בנוגע לעניין הנזכר בסעיף  צד רשאי לבקש בכתב התייעצויות עם הצד .1

הצד המבקש התייעצויות ימסור את הבקשה לצד האחר, תוך פירוט הנימוקים לבקשה,  .2

 , וציון הבסיס המשפטי לתלונה.19.2זיהוי האמצעי או העניין שבמחלוקת במסגרת סעיף 

 30ות בתוך , הצדדים, אלא אם כן הם מחליטים אחרת, יכנסו להתייעצוי4בכפוף לס"ק  .3

 ימים מתאריך קבלת הבקשה על ידי הצד האחר.

במקרים דחופים, כולל אלה הכרוכים בפריט טובין המאבד במהירות את ערכו המסחרי,  .4

 חר.ימים מתאריך קבלת הבקשה על ידי הצד הא 15כגון טובין מתכלים, התייעצויות יתחילו בתוך 

ות הממשלתיות או גופים רגולטוריים אחרים שני הצדדים ינגישו את כוח האדם של הסוכנוי .5

  שלהם שהם בעלי מומחיות בנושא ההתייעצויות.

לשם  הצדדים ינסו להגיע ליישוב משביע רצון הדדית של העניין בהתייעצויות לפי סעיף זה. .6

 כך, כל צד:

ימסור מידע מספיק העומד לרשותו באופן סביר לצד האחר כדי לאפשר בדיקה  )א(

 מצעי או העניין שבמחלוקת; וכןמלאה של הא

יטפל במידע סודי או קנייני המתקבל במהלך התייעצויות על אותו בסיס כמו הצד  )ב(

 המוסר את המידע.

התייעצויות, כולל מסמכים שהוכנו במיוחד לצורך ההתייעצויות, הנם חסויים ובלי לפגוע  .7

 בזכויותיהם של הצדדים להליכים לפי פרק זה.

אם  יכולות להתקיים פנים אל פנים או בכל אמצעי אחר שהצדדים יחליטו עליו. התייעצויות .8

ו התייעצויות מתקיימות פנים אל פנים, הן יתקיימו בשטח הצד שמתלוננים נגדו, אם לא החליט

 הצדדים אחרת.

 

 : שירותים טובים, פישור וגישור19.5סעיף 

לופית של יישוב מחלוקות, כגון הצדדים יכולים בכל עת להחליט לקבל על עצמם שיטה ח .1

 שירותים טובים, פישור או גישור.

 הצדדים יקיימו שיטות חלופיות ליישוב מחלוקות בהתאם לנהלים שהם מחליטים עליהם. .2

 כל צד יכול בכל עת להתחיל, להשעות או לסיים הליכים שהוקמו לפי סעיף זה. .3

, כולל מסמכים שהוכנו במיוחד לצורך הליכים הכרוכים בשירותים טובים, פישור וגישור .4

  הליכים אלה, הנם חסויים ובלי לפגוע בזכויותיהם של הצדדים בהליכים אחרים.
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 : הפנייה לפאנל ליישוב מחלוקות19.6סעיף 

 19.4אם לא החליטו הצדדים אחרת, הצד המתלונן רשאי להפנות עניין הנזכר בסעיף  .1

 יושב:לפאנל ליישוב מחלוקות אם העניין לא 

 ימים מתאריך קבלת הבקשה להתייעצויות; או 55בתוך  )א(

ימים מתאריך קבלת הבקשה להתייעצויות לעניינים הנזכרים בסעיף  25בתוך  )ב(

19.4.4. 

הצד המתלונן ימסור הודעה על ההפנייה למתאם של הצד האחר בכתב, תוך ציון הסיבה  .2

ים שבמחלוקת ומתן סיכום קצר של הבסיס להפנייה, זיהוי האמצעי או העניין האחר הספציפי

 המשפטי לתלונה שדי בו  כדי להציג את הבעיה בבירור.

 

 : מינוי פאנל19.7סעיף 

 הפאנל יהיה מורכב משלושה חברי פאנל. .1

, כל צד יודיע לצד האחר על 19.6ימים מתאריך קבלת ההודעה הנזכרת בסעיף  30בתוך  .2

ר עמדים שישמשו כיו"ר הפאנל. לא עלה בידי צד למנות חבמינוי חבר פאנל ויציע עד ארבעה מו

א פאנל  בתוך תקופה זו, הפאנל ימונה על ידי הצד האחר מבין המועמדים שהציע ליו"ר הצד של

ם עלה בידו למנות חבר פאנל, אם רשימה כאמור קיימת, או בהעדר רשימה כאמור, מבין המועמדי

 המוצעים של הצד האחר.

, ישתדלו להחליט, 19.6ימים מתאריך קבלת ההודעה הנזכרת בסעיף  45הצדדים, בתוך  .3

 מקרב המועמדים המוצעים, על חבר פאנל שישרת כיו"ר. לא עלה בידי הצדדים להחליט על יו"ר

חירה בתוך פרק זמן זה, בתוך שבעה ימים נוספים יתמנה היו"ר, מבין המועמדים המוצעים, אחרי ב

 ים.בהגרלה בנוכחות נציגי שני הצדד

אם חבר פאנל שמינה צד פורש, מורחק או אינו מסוגל לשרת, ימונה מחליף על ידי אותו צד  .4

די צד ימים, ואם הדבר לא יצלח ימונה המחליף על י 15ימים, ובמקרים של דחיפות, בתוך  30בתוך 

 .2אחר מכלל המועמדים המוצעים ליו"ר בהתאם למשפט השני של ס"ק 

מורחק או אינו מסוגל לשרת, הצדדים ישתדלו להחליט על מינוי אם יו"ר הפאנל פורש,  .5

ימים, ואם הדבר לא יצלח המחליף ימונה  15ימים, ובמקרים דחופים, בתוך  30מחליף בתוך 

 .3בהתאם למשפט השני של ס"ק 

יחייב בחירה מרשימת המועמדים המוצעים ליו"ר ואין מועמדים  5או  4אם מינוי בס"ק  .6

מונה ימים, ובתוך שבעה ימים נוספים י 30יציע עד שלושה מועמדים נוספים בתוך נותרים, כל צד 

 היו"ר, מבין המועמדים המוצעים, אחרי בחירה בהגרלה, בנוכחות נציגי שני הצדדים.

 32עד  30הרחקת חבר פאנל תתקיים רק מהסיבות ועל פי הנהלים המפורטים בכללים  .7

 .19.9לכללי הנוהל בנספח 
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ת זמן החלה על ההליך תושעה החל מהתאריך שבו חבר פאנל או היו"ר פורשים, כל מגבל .8

 מורחקים או אינם מסוגלים לשרת, ותתחדש בתאריך מינוי המחליף.

 

 : כישורי חברי פאנל19.8סעיף 

 כל חבר פאנל: .1

יהיה בעל מומחיות או ניסיון במשפט, סחר בינלאומי או עניינים אחרים המכוסים  )א( 

 זה, או ביישוב מחלוקות הנובעות מהסכמי סחר בינלאומיים; ע"י הסכם

 ייבחר אך ורק על בסיס של אובייקטיביות, חוסר פניות, אמינות ושיקול דעת איתן; )ב( 

 יהיה בלתי תלוי ולא יהיה משויך או מועסק על ידי צד, ולא יקבל הוראות מצד; )ג( 

 יים עם שני הצדדים;יהיה אזרח של מדינות המקיימות יחסים דיפלומט )ד( 

 ; וכן19.8יפעל בהתאם לקוד ההתנהגות שבנספח  )ה( 

יהיה מי שלא היה מעורב בהליך יישוב מחלוקות בדרכים חלופיות הנזכרות בסעיף  )ו( 

  לגבי אותה מחלוקת. 19.5

חברי פאנל המוצעים לשמש כיו"ר לא יהיו אזרחי צד, ומקום מגוריהם הרגיל לא יהיה  .2

 בשטח של צד.

חברי פאנל שמינה כל צד, אם לא החליטו הצדדים אחרת על בסיס של כל מקרה לגופו,  .3

 יכולים להיות אזרחי הצד הממנה או שמקום מגוריהם הרגיל יהיה בשטחו.

 

 : הליכי הפאנל19.9סעיף 

. פאנל, בהתייעצות עם הצדדים, רשאי 19.9פאנל ינהג לפי הוראות פרק זה, לרבות נספח  .1

חס י, ולהבטיח 19.9נוהל משלימים שאינם מתנגשים עם הוראות פרק זה, לרבות נספח  לקבוע כללי

 שווה בין הצדדים.

ימים מתאריך הקבלה על ידי הצד שמתלוננים נגדו  15אם לא החליטו הצדדים אחרת בתוך  .2

 , תנאי ההתייחסות של הפאנל יהיו:19.6של ההודעה הנזכרת בסעיף 

ט ישראל, את העניין המפור-עות בדבר של הסכם הסחר החופשי קנדה"לבחון, לאור ההוראות הנוג

 ."19.11ולקבוע ממצאים, קביעות והמלצות לפי הוראות סעיף  19.6בהודעה הנזכרת בסעיף 

, תנאי 19.2אם הצד המתלונן טוען כי הטבה בוטלה או נפגעה כמשמעותו בנספח  .3

 ההתייחסות יציינו זאת.
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חסות של פאנל יכללו קביעה של  מידת השפעות הסחר אם צד מבקש, תנאי ההתיי .4

 השליליות על צד, של אמצעי שנמצא:

 שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבות בהסכם; או )א( 

 .19.2גורם לביטול או פגיעה כמשמעותו בנספח  )ב( 

 .19.9הפאנל רשאי לבקש מידע וייעוץ טכני, בכפוף לכללי הנוהל שבנספח  .5

 סוק ביחס לסמכות השיפוט שלו.הפאנל רשאי לפ .6

  הפאנל רשאי לאצול ליו"ר סמכות לקבל החלטות מינהליות ונוהליות. .7

הפאנל, בהתייעצות עם הצדדים, רשאי, לאור התפתחויות בלתי צפויות, לשנות פרק זמן  .8

ת החל בהליכי הפאנל ולבצע התאמות נוהליות או מינהליות אחרות הנדרשות להגינות או ליעילו

 ההליך. של

אם צד סבור שעניין הוא מקרה דחוף, כולל מקרה הכרוך בפריט טובין המאבד במהירות את  .9

רז ערכו המסחרי, כגון טובין מתכלים, אותו צד רשאי להגיש בקשה מנומקת לפאנל לפרק זמן מזו

להליכי פאנל. עם קבלת בקשה כאמור, הפאנל ייתן לצד האחר הזדמנות להגיב ויוציא החלטתו 

 ימים מתאריך מינויו של חבר הפאנל האחרון. 10אלה אם פרק הזמן המזורז יחול בתוך בש

בקונצנזוס, או במקרה  19.11הפאנל יקבע את ממצאיו, קביעותיו והמלצותיו לפי סעיף  .10

 שהפאנל אינו מסוגל להגיע לקונצנזוס, ברוב של חבריו.

ם שלא הוחלטו פה אחד. פאנל לא חברי פאנל עשויים למסור חוות דעת נפרדות בענייני .11

 יגלה אילו חברי פאנל משויכים לדעת רוב או מיעוט.

אם לא החליטו הצדדים אחרת, בהוצאות  הפאנל, לרבות הגמול החברי הפאנל, יישאו  .12

 .19.9הצדדים בחלקים שווים,  בהתאם לכללי הנוהל שבנספח 

 הצדדים מחליטים. כל ההליכים יתנהלו בשפה האנגלית או בשפה אחרת אם .13

 

 : הליכי השעייה וסיום של פאנל19.10סעיף 

לפני הוצאת הדוח הראשוני של הפאנל, הצד המתלונן רשאי לבקש כי הפאנל ישעה את  .1

חודשים רצופים. עם קבלת בקשה כאמור,  12עבודתו לפרק זמן שיצוין בבקשה ולא יעלה על 

 בודתו מהצד המתלונן.הפאנל ישעה את עבודתו עד שיקבל בקשה לחדש את ע

לאחר הוצאת הדוח הראשוני של הפאנל, לבקשת שני הצדדים, הפאנל ישעה את עבודתו  .2

 לפרק זמן המפורט בבקשה. הפאנל יחדש את עבודתו עם קבלת בקשה מצד.
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אם אין בקשה לחידוש עבודת הפאנל עד תום פרק הזמן שצוין בבקשה שנעשתה בהתאם  .3

אחר  יופסקו. סיומה של עבודת הפאנל אינו פוגע בזכויותיו של צד בהליך, ההליכים 2או  1לס"ק 

 באותו עניין לפי פרק זה.

 

 : דוחות פאנל 19.11סעיף 

אם לא החליטו הצדדים אחרת, הפאנל יוציא דוחות בהתאם להוראות פרק זה, לרבות כללי  .1

 .19.9הנוהל שבנספח 

זה כפי שפורשו והוחלו בהתאם לכללים הפאנל יבסס את הדוחות שלו על הוראות הסכם  .2

המקובלים של פרשנות של המשפט הבינלאומי הפומבי, ההגשות והטיעונים של הצדדים, והמידע 

 והייעוץ הטכני שבפניו לפי הוראות פרק זה.

 ימים, 60ימים, ובמקרים של דחיפות, בתוך  90הפאנל יוציא דוח ראשוני לצדדים בתוך  .3

 ון. דוח זה יכלול:ממינוי חבר הפאנל האחר

 ממצאים עובדתיים והבסיס שלפיו נקבעו ממצאים אלה; )א( 

קביעה והנמקה בשאלה האם הצד שמתלוננים נגדו מילא את התחייבויותיו לפי  )ב( 

 הסכם זה וכל ממצא או קביעה אחרים המבוקשים בתנאי ההתייחסות; וכן

לא תכלול תשלום פיצוי  המלצה ליישוב המחלוקת, אם צד מבקש אותה. המלצה זו )ג( 

 כספי.

 הדוח הראשוני של הפאנל יהיה חסוי. .4

צד רשאי להגיש הערות בכתב לפאנל על הדוח הראשוני, בכפוף למגבלות זמן שהפאנל  .5

ימים אחרי הצגת הדוח  10-ימים, ובמקרים דחופים לא פחות מ 14-עשוי לקבוע אך לא פחות מ

 , מיוזמתו או על פי בקשת צד, רשאי:הראשוני. אחר דיון בהערות אלה, הפאנל

  לבקש חוות דעת של צד; )א( 

 לשקול מחדש את הדוח שלו; או )ב( 

 לבצע כל בדיקה נוספת שנראית לו מתאימה. )ג( 

ימים מתאריך  20ימים, ובמקרים דחופים, בתוך  30הפאנל יגיש לצדדים דוח סופי תוך  .6

 הצגת הדוח הראשוני.

ימים אחרי  15ם אחרת, צד רשאי לפרסם את הדוח הסופי של הפאנל אם לא החליטו  הצדדי .7

 .19.9)ב( של כללי הנוהל בנספח  20הצגתו בפני הצדדים, בכפוף לכלל 

 

 : יישום הדוח הסופי19.12סעיף 
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עם קבלת הדוח הסופי של פאנל, הצדדים יחליטו על יישום הדוח הסופי. אם לא החליטו  .1

 קנה אחד עם קביעה או המלצה של הפאנל.הצדדים אחרת, היישום יעלה ב

בכל מקום שאפשר, היישום יהיה הסרת אמצעי שאינו תואם הסכם זה או הסרת הביטול או  .2

 .19.2הפגיעה כמשמעותו בנספח 

ימים מתאריך קבלת הדוח  30אם הצדדים אינם מסוגלים להגיע להסכמה על יישום בתוך  .3

דים עשויים להחליט, הצד שמתלוננים נגדו, אם הצד הסופי, או בתוך פרק זמן אחר ככל שהצד

 המתלונן מבקש זאת, ייכנס למו"מ במגמה להסכים על פיצוי.

 

 השעיית הטבות -יישום -: אי19.13סעיף 

ובעקבות הודעה למתאם של הצד האחר, רשאי להשעות  4-ו 2הצד המתלונן, בכפוף לס"ק  .1

 אחר אם:את ההחלה של הטבות בעלות תוקף שווה על הצד ה

בדוח הסופי שלו קובע פאנל כי אמצעי אינו עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות לפי  )א( 

  ; וכן19.2הסכם זה או שיש ביטול או פגיעה כמשמעותו בנספח 

ימים, או פרק זמן אחר ככל  30הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה על יישום בתוך  )ב(

 סופי.שהצדדים עשויים להחליט, אחרי קבלת הדוח ה

ואחרי הודעה לצד  4, הצד המתלונן, בכפוף לס"ק 19.12.3כאשר הוגשה בקשה לפי סעיף  .2

האחר, רשאי להשעות את ההחלה של הטבות בעלות תוקף שווה על הצד האחר רק אם לא עלה 

ז ימים או פרק זמן אחר ככל שהצדדים יחליטו, חלפו מא 30-בידי הצדדים להסכים על פיצוי, ו

 הגשת הבקשה.

תפרט את רמת ההטבות שהצד המתלונן מתכוון להשעות ואת  1ההודעה הנזכרת בס"ק  .3

ימים לפני תאריך כניסתה של  30-תאריך כניסתה של ההשעייה לתוקף, ותינתן לא יאוחר מ

 ההשעייה לתוקף.

 :1בדונו בשאלה אילו הטבות להשעות לפי ס"ק  .4

או התחייבויות אחרות באותו ענף הנפגע על הצד המתלונן לבקש תחילה להשעות הטבות  )א( 

ו מהאמצעי או העניין האחר שהפאנל מצא כי אינו עולה בקנה אחד עם התחייבות לפי הסכם זה א

 ; וכן19.2שגרם לביטול או פגיעה כמשמעותו בנספח 

אם הצד המתלונן סבור כי לא מעשי או לא יעיל להשעות הטבות או התחייבויות אחרות  )ב( 

 הוא רשאי להשעות הטבות בענף אחר.באותו ענף, 

הצד המתלונן רשאי להשעות הטבות רק באופן זמני, ורק עד שהצד האחר יביא את  .5

האמצעי או העניין האחר שאינם עולים בקנה אחד לכלל התאמה להסכם זה, לרבות כתוצאה של 

 , או עד שהצדדים יגיעו ליישוב המחלוקת.19.14הליך הפאנל המתואר בסעיף 
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, "אמצעי או עניין אחר שאינם עולים בקנה אחד" פירושו אמצעי או עניין אחר 5עניין ס"ק ל .6

שהפאנל מצא כי אינם עולים בקנה אחד עם התחייבויות הסכם זה או שהם מבטלים או פוגעים 

  .19.2בדרך אחרת בהטבות כמשמעותו בנספח 

 : בחינת ציות והשעיית הטבות19.14סעיף 

 לצד האחר, רשאי לבקש כי פאנל יזומן שוב כדי לתת קביעה ביחס: צד, בהודעה בכתב  .1

 מוגזמת בעליל; או 19.13.1לשאלה אם רמת הטבות שהשעה צד לפי סעיף  )א( 

לכל מחלוקת באשר לקיומו או להתאמתו  להסכם זה של אמצעי שננקט כדי לציית  )ב( 

 לקביעות או להמלצות של הפאנל שהוקם בעבר.

, הצד יזהה את האמצעי או הסוגיה הספציפיים 1ל הבקשה הנזכרת בס"ק בהודעה בכתב ע .2

 .שבמחלוקת וימסור סיכום קצר של הבסיס המשפטי לתלונה שדי בו כדי להציג את הבעיה בבירור

. 1הפאנל יזומן מחדש כאשר הצד האחר מקבל הודעה בכתב על הבקשה הנזכרת בס"ק  .3

או  19.7.4שזומן מחדש, הוא יוחלף לפי סעיף  במקרה שחבר פאנל אינו מסוגל לשרת בפאנל

 כפי שבר החלה. 19.7.5

, יחולו על נהלים שאומצו ודוחות שהוצאו על 19.9, ונספח 19.10-ו 19.9הוראות סעיפים  .4

תוך ב, הפאנל יציג דוח ראשוני 19.9.8ידי פאנל שזומן מחדש לפי סעיף, להוציא, שבכפוף לסעיף 

 ימים. 90)א(, ואחרת בתוך  1אם הבקשה נוגעת רק לס"ק ימים מיום זימונו מחדש  60

פאנל שזומן מחדש לפי סעיף זה רשאי לכלול בדוח שלו המלצה, אם מתאים, שהשעיית  .5

 ההטבות תופסק או שהיקף ההטבות שהושעו ישונה.

 הליכים מקומיים ויישוב מחלוקות מסחריות פרטיות -חלק ב' 

 

 ים משפטיים או מינהליים: הפניית עניינים מהליכ19.15סעיף 

אם סוגיה של פרשנות או החלה של הסכם זה  מתעוררת בהליך מקומי, שיפוטי או מנהלי  .1

של צד, אשר צד סבור כי היא מצדיקה את התערבותו, או אם גוף משפטי או מינהלי מזמין את 

בהקדם  עמדותיו של צד, אותו צד יודיע לצד האחר. המועצה תשתדל להחליט על תגובה הולמת

 האפשרי.

הצד שבשטחו ממוקמים בית המשפט או הגוף המינהלי יגיש כל פרשנות של המועצה לבית  .2

 המשפט או לגוף המינהלי בהתאם לכללים של אותו פורום.

אם המועצה איננה מסוגלת להחליט על הפרשנות, כל צד רשאי להגיש חוות דעת משלו  .3

 ים של אותו פורום.לבית המשפט או לגוף המינהלי בהתאם לכלל
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 : זכויות פרטיות19.16סעיף 

 צד לא ייתן זכות תביעה לפי הדין שלו נגד הצד האחר בנימוק שמעשה או מחדל של אותו

 צד אחר אינם עולים בקנה אחד עם הסכם זה.

 

 : יישוב מחלוקות חלופי19.17סעיף 

ב מחלוקות חלופי כל צד יסייע ויעודד את השימוש בבוררות ובאמצעים אחרים של יישו .1

במידת האפשר על מנת ליישב מחלוקות מסחריות בינלאומיות בין צדדים פרטיים באזור הסחר 

 החופשי.

לשם כך, כל צד ימציא נהלים מתאימים להכרה בהסכמים לבוררות ולהכרה ולאכיפה של  .2

 פסיקות במחלוקות בכפוף להוראות אמנת ניו יורק.

 : הגדרות19.18סעיף 

 זה:למטרות פרק 

 פירושו אדם הנשכר ע"י צד כדי לייעץ או לסייע לצד בקשר להליך הפאנל;יועץ 

 פירושו, ביחס לחבר פאנל, אדם הפועל בהנחייתו ובפיקוחו של חבר הפאנל; עוזר

 רק זה;פפירושו מידע קנייני הנמסר על ידי אדם או מיזם פרטי למטרת הליכים לפי  מידע עסקי סודי

 ועמדותו נבחנת למינוי כחבר  בפאנל;פירושו אדם אשר מ מועמד

 ;19.6פירושו צד המבקש הקמת פאנל לפי סעיף  צד מתלונן

 כוללת קביעה בכל שאלה בהליך, לרבות החלטה ראשונית, זמנית או סופית; החלטה

של כללי הנוהל  21פירושו מומחה שממנו הפאנל מבקש מידע וייעוץ טכני בהתאם לכלל  מומחה

 ;19.9בנספח 

 פירושו אדם ששירת בעבר כחבר בפאנל; ל לשעברחבר פאנ

י פרק פירושו כל יום שישי, שבת וראשון וכל יום אחר שצד הועיד כחג למטרות הליכים לפ חג חוקי

 זה;

 ;19.6פירושו פאנל שהוקם לפי סעיף  פאנל

 ;19.6פירושו חבר בפאנל שהוקם לפי סעיף  פאנל חבר

 ;19.6ההודעה על הפנייה לפי סעיף  פירושו הצד המקבל את הצד שמתלוננים נגדו

  פירושו הליך פאנל לפי פרק זה; וכן הליך
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 פירושו עובד, או כל אדם הממונה, על ידי כל מחלקה או סוכנות ממשלתית או כל יישות נציג

 ממשלתית אחרת של צד.

 



19-A2-1 

 19.2נספח 

 ביטול או פגיעה

 

 3צמח לו לפי הוראות פרק אם צד סבור כי הטבה שניתן היה לצפות באופן סביר כי תי .1

הקלות ) 6)נהלי המכס(, או פרק  5)טיפול לאומי וגישה לשוק לטובין(, פרק  4)כללי מקור(, פרק 

סחר( מבוטלת או נפגעת כתוצאה מהחלת אמצעי  של הצד האחר העולה בקנה אחד עם הסכם זה, 

שוב מחלוקות לפי , הצד רשאי לפנות להליכי ייGATT 1994)ב( של  XXIII: 1במובן של סעיף 

 פרק זה.

תעשיות  -)חריגים  20.5ביחס לאמצעי הכפוף לחריג לפי סעיף  1צד לא ישתמש בס"ק  .2

הגבלות ) 4.2)טיפול לאומי(,  4.1)חריגים לסעיפים  4.1( לנספח iiתרבות( או לפי חלק  ב' )א( )

 )מסי ייצוא(. 4.7-ייבוא וייצוא( ו
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 19.8נספח 

 ולאחרים העוסקים בהליכים ליישוב קוד התנהגות לחברי פאנל

 ישראל-מחלוקות לפי הסכם הסחר החופשי קנדה 

 

 כלל כללי

 מועמד וחבר פאנל: .1

 יימנעו מהתנהגות בלתי הולמת וממראית עין של התנהגות בלתי הולמת; )א( 

 יהיו בלתי תלויים וחסרי פניות; )ב( 

 יימנעו מניגודי אינטרסים ישירים ועקיפים; )ג(

רו על אמות מידה גבוהות של התנהגות, כך שהיושרה וחוסר הפניות של ישמ )ד(

 מנגנון יישוב המחלוקות יישמרו; וכן

ינקטו אמצעים מתאימים כדי להבטיח שעוזרים  ומומחים יצייתו לקוד התנהגות  )ה( 

 זה.

מועמד לא יקבל מינוי כחבר פאנל אלא אם כן המועמד שבע רצון מיכולתו לציית לדרישות   2

 וד התנהגות זה.ק

חבר פאנל יבחר במומחה או בעוזר רק אם הוא שבע רצון מיכולתם של המומחה או העוזר  .3

י לציית לדרישות קוד התנהגות זה. המומחה או העוזר שנבחרו יקבלו את הבחירה רק אם הם שבע

 רצון מיכולתם לציית לדרישות אלה.

 חובות גילוי

, יגלה אינטרס, מערכת יחסים, או עניין 19.7לפי סעיף  מועמד, לפני מינויו בתור חבר פאנל .4

העשויים ליצור מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או הטייה בהליך או שסביר שישפיעו על 

פח העצמאות או חוסר הפניות של המועמד, על ידי מילוי ומסירה של טופס ההתחייבות במוסף לנס

רכת מצים סבירים כדי להיות מודע לכל אינטרס, מעזה, לשני הצדדים. למטרה זו, מועמד יעשה מא

  יחסים, או עניין כאמור.

או  מומחה או עוזר, לפני קבלת הזמנה להשתתף בהליכי פאנל, יגלו אינטרס, מערכת יחסים, .5

ו על עניין העשויים ליצור מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או הטייה בהליך או סביר שישפיע

ניות של העוזר או המומחה, על ידי מילוי ומסירה של טופס ההתחייבות העצמאות או חוסר הפ

 במוסף לנספח זה, לשני הצדדים. למטרה זו, עוזר או מומחה יעשו מאמצים סבירים כדי להיות

 מודעים לכל אינטרס, מערכת יחסים, או עניין כאמור.

ר יגלו את , מועמד, מומחה או עוז5או  4בלי לגרוע מכלליות ההתחייבות בס"ק  .6

 האינטרסים, מערכות היחסים והעניינים הבאים:
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למועמד, למומחה או לעוזר, או למעסיק, לשותף, לשותף העסקי או לבן המשפחה  )א( 

 של המועמד, המומחה או העוזר;

(i ) ;אינטרס פיננסי, עסקי, קנייני, מקצועי, או אישי, ישיר או עקיף 

 בהליך או בתוצאותיו; וכן )א( 

יך מינהלי, בהליך של בית משפט מקומי, או הליך אחר של בהל )ב( 

פאנל או ועדה הכרוכים בסוגיה העשויה להיות מוכרעת בהליך 

 שהמועמד, המומחה או העוזר מועמדים לו; וכן

(ii)  קשר פיננסי, עסקי, מקצועי, משפחתי או חברתי בעבר או בהווה עם צד

 שיש לו אינטרס בהליך או באי כוחו; וכן

מועמד, למומחה או לעוזר, תמיכה ציבורית, כולל הצהרות פומביות של דעה ל )ב( 

אישית, או מצג משפטי או אחר הנוגע לסוגיה שבמחלוקת בהליך או הכרוך באותו 

 סוג של פריט טובין, שירות, השקעה או רכש ממשלתי.

ים שלא מועמד, מומחה או עוזר אינם נדרשים לזהות אינטרסים, מערכות יחסים או עניינ .7

נהגות סביר כי ישפיעו על עצמאותו או חוסר הפניות שלו או שלא סביר כי ייצרו מראית עין של הת

טיות בלתי הולמת או הטייה בהליך. התחייבויות גילוי יפורשו וייושמו לאור הצורך לכבד את הפר

  האישית של מועמדים, מומחים ועוזרים.

ו עוזר לעשות כל מאמץ סביר כדי להיות אחרי בחירתם ימשיכו, חבר פאנל, מומחה א .8

וזר יגלו . חבר פאנל, מומחה או ע6או  5, 4מודעים לאינטרס, מערכת יחסים או עניין הנזכרים בס"ק 

 כל מידע חדש הנודע בדבר בכתב לצדדים ברגע שהם הופכים להיות  מודעים למידע זה.

געים להפרות בפועל או בכוח מועמד, חבר פאנל, מומחה או עוזר לא יעבירו עניינים הנו .9

י של קוד התנהגות זה, אלא אם כן ההעברה היא לשני צדדים או שצריך לוודא באמצעות צד שליש

 אם אותו מועמד, חבר פאנל, מומחה או עוזר הפרו או עשויים להפר קוד התנהגות זה.

 דים יפסלו:בגילויים שנוצרו לפי קוד ההתנהגות אין  כדי לקבוע אם ובאילו נסיבות הצד .10

 מועמד או חבר פאנל מלהתמנות או לשרת כחבר פאנל; או )א( 

 מומחה או עוזר מלהשתתף בדיוני פאנל. )ב( 

 מילוי תפקידים

 חבר פאנל יהיה זמין למלא, וימלא, את חובותיו ביסודיות ובמהירות לאורך מהלך ההליך. .11

 חבר פאנל ימלא את חובותיו בהגינות ובחריצות. .12

פאנל ידון רק בסוגיות שהועלו בהליך וההכרחיות למתן פסיקה, ולא יאצול את החובה  חבר .13

 לאדם אחר, אלא בהתאם להוראות כללי הנוהל.
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 חבר פאנל יבטיח כי ניתן ליצור אתו קשר בכל זמן סביר כדי לנהל עסקים הקשורים להליך. .14

 עצמאות וחוסר פניות של חברי פאנל, מומחים ועוזרים

פאנל, מומחה או עוזר חייב להיות בלתי תלוי וחסרי פניות ולהימנע מיצירת מראית עין חבר  .15

של התנהגות בלתי הולמת או הטייה ולא יהיו מושפע מאינטרס עצמי, לחץ חיצוני, שיקולים 

  פוליטיים, דעת קהל, נאמנות לצד, או פחד מביקורת.

עקיפין, בהתחייבות ולא יקבלו הטבה חבר פאנל, מומחה או עוזר, לא יישאו במישרין או ב .16

 אשר מתנגשת, או סביר שתיראה כמתנגשת, עם המילוי הנאות של חובות חבר הפאנל, המומחה או

 העוזר.

חבר פאנל, מומחה או עוזר לא ישתמשו במעורבותם בהליכי פאנל כדי לקדם אינטרס אישי  .17

י אחרים נמצאים בעמדת השפעה או פרטי ויימנע מהתנהגות העלולה ליצור את הרושם הסביר כ

 מיוחדת עליהם. 

חבר פאנל או עוזר לא יתיר לקשר או לאחריות פיננסיים, עסקיים, מקצועיים, משפחתיים או  .18

 חברתיים להשפיע על התנהגותם או שיקול הדעת שלהם.

מומחה לא יתיר לקשר או לאחריות פיננסיים, עסקיים, מקצועיים, משפחתיים או חברתיים  .19

 ם.להשפיע או לפגוע בחוסר הפניות או בעצמאות שלו במילוי חובותיו בסוגיה שבמחלוקת בהליכי

חבר פאנל, מומחה או עוזר יימנעו מלהיכנס למערכת יחסים או לרכוש אינטרס כלכלי  .20

ות שסביר כי ישפיעו על משוא הפנים שלהם או העלולים ליצור באופן סביר מראית עין של התנהג

 או הטייה. בלתי הולמת

 חבר פאנל לא יעסוק במגעים במעמד צד אחד בנוגע להליך. .21

 חבר פאנל או עוזר ימלאו את תפקידם בלי לקבל או לבקש הוראות מכל ארגון בינלאומי, .22

ב ממשלתי או מכל מקור פרטי. חבר הפאנל, המומחה או העוזר לא יתערבו בכל של-ממשלתי או לא

 חליטו הצדדים אחרת.מוקדם לפני ההליכים אם לא ה

אדם הפועל כמומחה בתפקידו ימלא את תפקידיו בלי לקבל או לבקש הוראות מכל ארגון  .23

 .ממשלתי או מכל מקור פרטי בנוגע לסוגיה שנויה במחלוקת בהליכים-בינלאומי, ממשלתי או לא

 התחייבויות של חברי פאנל לשעבר, מומחים ועוזרים 

עוזר יימנעו מהתנהגות העלולה ליצור את מראית העין כי  חבר פאנל לשעבר, מומחה או .24

או  חבר הפאנל לשעבר, המומחה או העוזר היו מוטים במילוי חובותיהם או הפיקו יתרון מההחלטה

 מהפסיקה של הפאנל.
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 סודיות

 מועמד, חבר פאנל, חבר פאנל לשעבר, מומחה או עוזר : .25

ע להליך, או שנרכש במהלך ההליך, אלא לא יגלו ולא ישתמשו במידע סודי בנוג )א( 

 למטרות ההליך או אלא אם כן נדרש על פי דין;

 ;19.11.7לא יגלו פסיקה או חלק מפסיקה של פאנל לפני פרסומה בהתאם לסעיף  )ב( 

 לא ימסרו הצהרה פומבית ביחס להליך; או )ג( 

 ל חבר פאנל.לא יגלו את הסוגיות שבמחלוקת, את דיוני הפאנל, או את עמדתו ש )ד( 

)א( נדרש על פי דין, המועמד, חבר הפאנל, חבר הפאנל  25במקרה שהגילוי הנזכר בס"ק  .26

ותר לשעבר, המומחה או העוזר , ימסרו הודעה מספיק זמן מראש לצדדים והגילוי לא יהיה נרחב י

 מנדרש כדי לספק את הצורך הלגיטימי של הגילוי.

 שירותים טובים, פישור וגישור

  , הצדדים יקבעו אילו מהוראות קוד התנהגות זה יחולו.19.5קרה של הזדקקות לסעיף במ .27
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 19.8מוסף לנספח 

 טופס התחייבות לשימוש על ידי חברי פאנל וכן עוזרים

 ומומחים המשתתפים בהליכי פאנל 

 

 ישראל-הסכם סחר חופשי קנדה

 התחייבות

 בעניין ההליך )כותרת( 

 1ישראל-ההתנהגות לנהלי יישוב מחלוקות עבור הסכם הסחר החופשי קנדהקראתי את קוד 

 ואני מאשר כי אני מציית לאמות המידה המפורטות באותו קוד התנהגות.

למיטב ידיעתי אין כל סיבה לכך שלא אקבל את המינוי כחבר פאנל/עוזר/מומחה בהליך 

 זה.

סר הפניות שלי, או עשויים עניינים אלה עלולים להיחשב כמשפיעים על עצמאותי או חו

 ליצור מראית עין של התנהגות בלתי הולמת או חשש להטיית ההליך:

, ובעיקר כל המידע הרלוונטי 5-ו 4)תיאור הפרטים של כל אינטרס המכוסה ע"י ס"ק 

 (.6המכוסה ע"י ס"ק 

אני מכיר בכך שעם מינויי, יש לי חובה מתמשכת לקיים את כל ההתחייבויות המפורטות 

ניין ד התנהגות זה, כולל עשיית כל מאמץ סביר להיות מודע לכל אינטרס, מערכת יחסים, או עבקו

הנזכרים בקוד התנהגות זה ועלולים להתעורר במהלך כל שלב של ההליך. אני אגלה בכתב כל 

 אינטרס, מערכת יחסים, או עניין ישימים לצדדים ברגע שאהפוך להיות מודע להם.

 חתימה

 שם

 תאריך

 

                                                           
לתן )הגדרות שהח 1.7או סעיף  1891.בקוד מוגדרים בסעיף  שנעשה בהם שימושלידיעת החותמים על ההתחייבות, מונחים מסוימים    1

 כללית(
 



 19.9 נספח

 כללי הנוהל

 

 החלה

להסכם זה, אם לא  19כללי הנוהל הבאים חלים על הליך ליישוב מחלוקות לפי פרק  .1

 החליטו הצדדים  אחרת.

 ניהול ההליכים

הצד שבשטחו מתקיימים ההליכים יהיה אחראי לניהול הלוגיסטי של הליכים ליישוב  .2

 אחרת. מחלוקות, בפרט ארגון הדיונים, אם לא החליטו הצדדים

 הגשות בכתב ומסמכים אחרים

כל צד ימסור את המקור ולפחות שלושה עותקים של כל הגשה בכתב לפאנל והעתק אחד  .3

למתאם של הצד האחר. מסירת הגשות וכל מסמך אחר הקשורים להליך הפאנל יכולה להיעשות 

מספק תיעוד בדואר אלקטרוני או, אם הצדדים מחליטים, באמצעי אחר של העברה אלקטרונית, ה

של המשלוח. כאשר צד מוסר עותקים פיזיים של הגשות בכתב או כל מסמך אחר הקשורים להליך 

 הפאנל, אותו צד ימסור בקירוב באותו זמן גרסה אלקטרונית של ההגשות או המסמכים האחרים.

ימים אחרי תאריך מינויו של  10-הצד המתלונן ימסור הגשה ראשונית בכתב לא יאוחר מ .4

ם ימי 25-נגד בכתב לא יאוחר מ-הפאנל האחרון. הצד שמתלוננים נגדו, בתורו, ימסור הגשת חבר

 אחרי התאריך המיועד של ההגשה הראשונה בכתב של הצד המתלונן.

הפאנל, בהתייעצות עם הצדדים, יקבע תאריכים למסירה העתידית של הגשות הזמה בכתב  .5

 ע כי הן מתאימות.של הצדדים וכל הגשה אחרת  בכתב שהפאנל קוב

בכל עת, צד רשאי לתקן טעויות סופר קטנות בכל הגשה בכתב או מסמך אחר הקשורים  .6

  להליך הפאנל ע"י מסירת מסמך חדש שבו מצוינים בבירור השינויים.

אם היום האחרון למסירת מסמך חל ביום חג חוקי שצד מקיים או ביום אחר שבו משרדי  .7

ף צו ממשלתי או בגלל כוח עליון, ניתן למסור את המסמך ביום הממשלה של צד סגורים מתוק

 העסקים הבא.

 פעולת פאנלים

 היו"ר יישב ראש בכל מושבי הפאנל. .8

הפאנל רשאי לנהל את ענייניו בכל אמצעי מתאים, כולל  בטלפון, בשידור בפקס או  .9

 בקישורי וידאו או מחשב.

 יק:הפאנל, בהתייעצות עם הצדדים, רשאי להעס .10
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 עוזר, מתורגמן, מתרגם או קצרן ככל שיידרשו לו למילוי תפקידיו; וכן )א(

 מספר סביר נוסף של בני אדם כאמור ככל שימצא לנכון לצורך ההליכים. )ב(

רק חברי פאנל רשאים להשתתף בדיוני הפאנל. הפאנל רשאי, בהתייעצות עם הצדדים,  .11

 יות נוכחים במהלך דיוני הפאנל.להתיר לבני אדם  המועסקים על ידי הפאנל לה

חברי הפאנל ובני האדם המועסקים על ידי הפאנל ישמרו על סודיות דיוני הפאנל וכל מידע  .12

 .19.8לנספח  26-ו 25וס"ק  20המוגן לפי כלל 

 דיונים

להסכם זה, יהיה לפחות דיון אחד. הפאנל רשאי לזמן  19בכל מחלוקת המתעוררת לפי פרק  .13

 ים בהתייעצות עם הצדדים.דיונים נוספ

היו"ר יקבע את התאריך והשעה לדיון הראשוני ולכל דיון עתידי בהתייעצות עם הצדדים  .14

 ועם חברי הפאנל, ולאחר מכן יודיע  לצדדים בכתב על תאריכים ושעות אלה.

  אם לא החליטו הצדדים אחרת, הדיונים יתקיימו בשטח הצד שמתלוננים נגדו. .15

מחמישה ימים לפני מועד הדיון, כל צד ימסור לצד האחר ולפאנל רשימה של  לא יאוחר .16

שמות של אנשים אשר יהיו נוכחים בדיון מטעם אותו צד ושל נציגים או יועצים אחרים אשר 

 ישתתפו בדיון.

פאנלים בדרך כלל ייתנו לצד המתלונן ולצד שמתלוננים נגדו זמן שווה לטיעונים, מענים  .17

 ומעני נגד.

הפאנל ידאג להכנת תמלילי דיונים, אם יש כאלה, ובהקדם האפשרי אחרי שתמלילים אלה  .18

 יהיו מוכנים, ימסור עותק לכל צד.

אם לא החליטו הצדדים אחרת, הדיונים יהיו פתוחים לציבור, להוציא כפי שנדרש כדי להגן  .19

ות עם הצדדים, יאמץ לטיפול סודי. הפאנל, בהתייעצ 20על המידע המיועד ע"י צד לפי כלל 

בור, הסדרים ונהלים לוגיסטיים מתאימים  על מנת להבטיח כי דיונים לא ישובשו ע"י נוכחות הצי

גל נהלים אלה עשויים לכלול, בין היתר, את השימוש בשידור חי באינטרנט או של טלוויזיה במע

 סגור.

הפאנל, וכל ההגשות הצדדים, יועציהם ונציגיהם ישמרו על סודיות הדוח הראשוני של  .20

  בכתב, והתקשורת עם הפאנל, בהתאם לנהלים הבאים:
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 צד רשאי להעמיד לרשות הציבור בכל עת את ההגשות בכתב שלו; )א(

כל צד יבטיח כי המידע המיועד ע"י צד לטיפול  כמידע סודי, בעיקר מידע סודי  )ב(

 עסקי, יהיה מוגן;

סודית של ההגשות בכתב, תמליל של  צד, לפי בקשת הצד האחר, ימסור גירסה לא )ג(

ההצהרות בעל פה והתגובות בכתב לבקשות או שאלות מהפאנל שניתן להעמיד 

 לרשות הציבור; וכן

 כל צד ינקוט צעדים סבירים ככל שיידרשו כדי להבטיח כי המומחים, המתורגמנים, )ד(

ודיות המתרגמים, הקצרנים ובני אדם אחרים המעורבים בהליכי הפאנל ישמרו על ס

  הליכי הפאנל.

 תפקיד המומחים

לבקשת צד, או מיוזמתו, רשאי הפאנל לבקש מידע וייעוץ טכני מכל אדם או גוף שימצא  .21

יהם. ולתנאים נוספים ולהתניות ככל שהצדדים עשויים להחליט על 27עד  22לנכון, בכפוף לכללים 

 התאמה על המומחים.)ו( יחולו ב -)ב(, )ג(, )ה( ו19.8.1הדרישות הקבועות בסעיף 

לפני שהפאנל מבקש מידע או ייעוץ טכני, הוא יודיע לצדדים על כוונתו לבקש מידע או  .22

מחה והנימוקים לכך שהוא מבקש אותם. נוסף על כך, הפאנל יזהה את המו 21ייעוץ טכני לפי כלל 

תגובות   שממנו מבוקש המידע או הייעוץ הטכני. הפאנל ייתן לצדדים פרק זמן מספיק להגיש

 ולהביא  בחשבון את התגובות אלה.

 הפאנל יבקש רק מידע או ייעוץ טכני הנוגעים לסוגיות העובדתיות או המשפטיות שבפניו. .23

, אשר בדרך 21הפאנל יקבע מגבלת זמן סבירה להגשת המידע או הייעוץ הטכני לפי כלל  .24

 ימים. 60-כלל יהיה לא יותר מ

, הפאנל רשאי להשעות כל מגבלת זמן החלה 21מבוקשים לפי כלל  אם ייעוץ או מידע טכני .25

 על הליכי הפאנל עד לתאריך העברת המידע או הייעוץ הטכני לפאנל.

וייתן להם  21הפאנל ימסור לצדדים העתק של כל מידע או ייעוץ טכני שהתקבלו לפי כלל  .26

 פרק זמן מספיק להגיש תגובות.

בעריכת הדוח  21מידע או הייעוץ הטכני שהתקבלו לפי כלל אם הפאנל מביא בחשבון את ה .27

 כני.שלו, הוא יביא בחשבון גם כל תגובה או הערה שהגישו הצדדים ביחס לאותו מידע או ייעוץ ט

 נטל ההוכחה



9 

 

 

 

 

 

צד מתלונן הטוען כי אמצעי של הצד האחר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה  .28

או  תאמה. אם הצד שמתלוננים נגדו טוען כי אמצעי כפוף לחריגה-יישא בנטל הביסוס של אותה אי

  פטור לפי הסכם זה, הוא יישא בנטל הביסוס כי החריג או הפטור חלים.

 מגעים במעמד צד אחד

, חבר 19.9.7הפאנל לא ייפגש ולא ייצור קשר עם צד בהעדר הצד האחר. בכפוף לסעיף  .29

 הצדדים בהעדר חברי הפאנל האחרים.  פאנל לא ידון בכל היבט של נושא ההליך עם

 הרחקת חבר פאנל

אם צד סבור כי חבר פאנל או היו"ר אינם מצייתים לדרישות קוד ההתנהגות ועל כן יש  .30

חלט, להחליפם, אותו הצד יודיע מיד לצד האחר. עם קבלת הודעה זו, הצדדים יתייעצו, ואם כך יו

, 19.7.5או  19.7.4ף באמצעות ההליך הקבוע בסעיף יחליפו את  חבר הפאנל או היו"ר ויבחרו תחלי

 .19.7.6ואם יש צורך, סעיף 

לא עלה בידי הצדדים להחליט על הצורך להחליף חבר פאנל, כל צד רשאי לבקש שהעניין  .31

ימים מתאריך  10יובא בפני יו"ר הפאנל, שהחלטתו תהיה סופית. היו"ר ימסור החלטה בתוך 

 יש להחליף את חבר הפאנל, ייבחר מחליף באמצעות הנוהל המפורט הבקשה. אם היו"ר מחליט כי

 .19.7.6, ואם יש צורך, סעיף 19.7.4בסעיף 

לא עלה בידי הצדדים להחליט על הצורך להחליף את היו"ר, כל צד רשאי לבקש שהעניין  .32

 10תוך יובא בפני שני חברי הפאנל הנותרים, והחלטתם תהיה סופית. חברי הפאנל יגישו החלטה ב

ימים מתאריך הבקשה. אם חברי הפאנל מחליטים כי יש להחליף את היו"ר, או אם חברי הפאנל 

ימים מתאריך הבקשה, ייבחר מחליף באמצעות הנוהל  10אינם מצליחים להגיע להחלטה בתוך 

 .19.7.6, ואם יש צורך, סעיף 19.7.5המפורט בסעיף 

 גמול ותשלום הוצאות

 :19.9.12לעניין סעיף  .33

 18.1.3סכום הגמול של הפאנל ייקבע על ידי המועצה המשותפת בהתאם לסעיף  )א( 

 )ו( )מועצה משותפת(; וכן

הוצאות הפאנל כוללות הוצאות נסיעה ולינה וכל ההוצאות הכלליות של חברי  )ב( 

 הפאנל והמומחים שימנה הפאנל.
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נו והוצאותיו. יו"ר הפאנל ינהל כל חבר פאנל ינהל רישום ויגיש חשבון סופי לצדדים על זמ .34

 ויגיש חשבון סופי לצדדים של כל ההוצאות הכלליות.

 הגשות של ידידי בית המשפט

ממשלתית של -אם לא החליטו הצדדים אחרת, רשאי הפאנל, לפי בקשה, להתיר ליישות לא .35

סף למו 2צד להגיש הגשה בכתב. בקשה להיתר להגיש הגשה בכתב תהיה בהתאם לדרישות ס"ק 

 לנספח זה. בהחלטתו להעניק היתר, הפאנל ישקול, בין היתר:

 אם קיים אינטרס ציבורי בהליך; )א( 

ממשלתית יש אינטרס מהותי בהליך, מה שמחייב ביסוס של יותר -אם ליישות הלא )ב( 

מאינטרס בפיתוח תורת המשפט של המשפט המסחרי, הפרשנות של הסכם זה, או 

 בנושא המחלוקת;

גשה בכתב תסייע לפאנל בהכרעה בסוגיה עובדתית או משפטית הקשורה אם הה )ג( 

 להליך על ידי הבאת זווית ראייה, ידע מסוים או תובנה מסוימת שהם שונים מאלה

 של הצדדים; וכן

 כל הגשה של הצדדים בנושא הבקשה להיתר. )ד( 

 יח כי:ממשלתית להגיש הגשה בכתב, הפאנל יבט-אם הפאנל העניק היתר לישות לא .36

 למוסף לנספח זה; 6ההגשה בכתב תואמת את דרישות ס"ק  )א(

ההגשה בכתב איננה מציגה סוגיות חדשות למחלוקת, איננה חורגת מתנאי  )ב( 

ההתייחסות של המחלוקת כפי שהוגדרו על ידי הצדדים, ועוסקת רק בסוגיות 

 ממשלתית תיארה בבקשתה להיתר;-עובדתיות ומשפטיות שהישות הלא

 ההגשה בכתב נמנעת מלשבש את ההליך ומשמרת את השוויון בין הצדדים; וכן )ג( 

  לצדדים יש הזדמנות להגיב על ההגשה בכתב. )ד( 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 19.9מוסף לנספח 

 ממשלתית-נהלים החלים על הגשות בכתב על ידי יישות לא

 

ממשלתית של צד המבקשת להגיש הגשה בכתב לפאנל רשאית לבקש היתר -יישות לא .1

 ימים אחרי בחירת חבר הפאנל האחרון. 20אנל להגיש הגשה בתוך מהפ

 על הבקשה להיתר: .2

ממשלתית, לרבות, כפי שבר החלה, פירוט של -לכלול תיאור של היישות הלא )א( 

 החברים בה, בעליה, מעמדה המשפטי, יעדיה הכלליים ואופי פעילותה;

ממשלתית -ות שהיישות הלאלזהות את הסוגיות העובדתיות והמשפטיות הספציפי )ב( 

 תעסוק בהן בהגשתה;

ממשלתית תסייע לפאנל בהכרעה בסוגיה -להסביר כיצד ההגשה של היישות הלא )ג( 

עובדתית או משפטית הקשורה למחלוקת על ידי הבאת פרספקטיבה, ידע מסוים או 

 תובנה שונים מאלה של הצדדים; וכן

 לכלול הצהרה המגלה: )ד( 

(i ) ממשלתית יש או היה קשר כלשהו, ישיר או עקיף, עם צד, -אם ליישות הלא

 או

(ii) ממשלתית קיבלה או תקבל תמיכה כלשהי, כספית או -אם היישות הלא

 אחרת בהכנת הבקשה של היישות להיתר או בהגשתה, וכן

(iii) ממשלתית קיבלה איזשהו סיוע הנזכר  בתת-אם היישות הלא-( ס"קii ,)

 יוע ואת אופי הסיוע;הצד או האדם הנותנים את הס

ממשלתית, וכוללת את -להיעשות בכתב, מתוארכת וחתומה על ידי היישות הלא )ה( 

 הכתובת ופרטי התקשרות אחרים של היישות;

 לא תעלה על חמישה עמודים מודפסים ברווח כפול, כולל כל נספח; )ו( 

עיף תיעשה בשפה האנגלית או בשפה אחרת אם הצדדים מחליטים, בהתאם לס )ז( 

  ;  וכן19.9.13

 תימסר לצדדים ולפאנל. )ח( 
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 הפאנל יקבע תאריך מתאים שלפניו הצדדים רשאים להגיב על הבקשה להיתר. .3

הפאנל יבחן את הבקשה להיתר, יחד עם כל תגובה של הצדדים. או אז הפאנל, ללא דיחוי,  .4

 הממשלתית היתר להגיש הגשה בכתב.-יחליט אם להעניק ליישות הלא

-ם ניתן היתר, הפאנל יקבע את התאריך למסירת ההגשה בכתב של היישות הלאא .5

הממשלתית, ואת התאריך למסירת כל מענה לאותה הגשה ע"י הצדדים. הפאנל יקבע את כל 

 .14התאריכים האלה לפני תאריך הדיון הראשוני שנקבע לפי כלל 

 הממשלתית חייבת:-ההגשה בכתב של היישות הלא .6

 ממשלתית;-וארכת וחתומה על ידי היישות הלאלהיות מת )א( 

עמודים מודפסים ברווח כפול, לרבות כל  20להיות באורך שלא יעלה על  )ב( 

 המוספים; 

ממשלתית תיארה -להתייחס רק לסוגיות העובדתיות והמשפטיות שהיישות הלא )ג( 

 בבקשתה להיתר;

 וכן; 19.9.13להיעשות בשפה שצד הודיע עליה בהתאם לסעיף  )ד( 

 להימסר לצדדים ולפאנל. )ה( 

פאנל אינו נדרש להתייחס בדוח שלו לסוגיה כלשהי שהועלתה בהגשה בכתב של יישות  .7

  ממשלתית.-לא
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 20פרק 

 חריגים

 

 : חריגים כלליים20.1סעיף 

שה )טיפול לאומי וגי 4)כללי מקור(,  3(, ביטול מכסים ונושאים קשורים) 2למטרות פרק 

מחסומים ) 8)אמצעים סניטריים ופיתוסניטריים(,  7)פישוט סחר(,  6(, נהלי מכס) 5(, ןלשוק לטובי

כניסה ) 16.3)שקיפות(, וסעיף  17-)ניהול עסקים( ו 15)מסחר אלקטרוני(,  9טכניים בפני הסחר(, 

והערות הפרשנות שלו  GATT 1994)חריגים כלליים( של  XXזמנית של אנשי עסקים(, סעיף 

כם זה והופכים לחלק ממנו עם כל שינוי נדרש. הצדדים מבינים כי האמצעים משולבים בהס

כוללים גם אמצעים סביבתיים הדרושים להגנה על   GATT 1994( שלb) XXהנזכרים בסעיף 

חל על אמצעים   GATT 1994( שלg) XXחייהם או בריאותם של האדם, החי והצומח, ושסעיף 

 ם, חיים ודוממים.הקשורים לשימור משאבים טבעיים מתכלי

 

 :  ביטחון לאומי20.2סעיף 

 הסכם זה אינו:

דורש מצד לספק, או לאפשר גישה, לכל מידע אם אותו צד קובע כי גילוי המידע  )א(

 יהיה בניגוד לאינטרסים הביטחוניים החיוניים שלו;

מונע מצד לנקוט כל פעולה הנראית לו נחוצה כדי להגן על האינטרסים  )ב(

 חיוניים שלו:הביטחוניים ה

(i)  הקשורה לסחר בנשק, תחמושת, וכלי מלחמה, ולתנועה ולעיסקאות

 בטובין, חומרים, שירותים, וטכנולוגיה אחרים, המתקיימים באופן ישיר או

 למערכת צבאית או למערכת ביטחונית אחרת; עקיף לצורך אספקה

(ii ) והננקטת בזמן מלחמה או מצב חירום אחר ביחסים בינלאומיים; א  
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(iii)  הנוגעת ליישום מדיניות לאומית או הסכם בינלאומי המכבדים את אי

 וההפצה של נשק ביולוגי, כימי, גרעיני, או מתקני נפץ גרעיניים אחרים; א

המונע מצד לנקוט כל פעולה על מנת למלא את ההתחייבויות הבינלאומיות שלו  )ג(

 למטרת השמירה על השלום והביטחון הבינלאומיים.

 

 : מיסוי20.3סעיף 

 הסכם זה אינו חל על אמצעי מיסוי. .1

 :1על אף הוראות ס"ק  .2

)טיפול לאומי( וההוראות האחרות של הסכם זה הדרושות כדי לתת תוקף  4.1סעיף  )א(

 GATT-ל  IIIלסעיף זה יחולו על אמצעי של מיסוי באותה מידה כמו סעיף 

 ; וכן1994

 ל אמצעי מיסוי.)מסי ייצוא( יחול ע 4.7סעיף  )ב(

הסכם זה אינו משפיע על הזכויות וההתחייבויות של צד לפי אמנת מס. במקרה של אי  .3

 התאמה בין הסכם זה לבין אמנת מס, אמנת המס תכריע בהתאם למידת אי ההתאמה.

 

 : מאזן תשלומים20.4סעיף 

הבנה זכויותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים ביחס למאזן תשלומים נשלטות על ידי ה

 1A, הכלול בנספח 1994בדבר הוראות מאזן תשלומים של ההסכם הכללי בדבר תעריפים וסחר 

 .WTOלהסכם 

 

 : תעשיות תרבות20.5סעיף 

אמצעים המשפיעים על תעשיות תרבות פטורים מהוראות הסכם זה, למעט כפי שנקבע 

 )ביטול מכסים(. 2.1במפורש בסעיף 
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 WTO: פטורים של 20.6סעיף 

, כל אמצעי WTOדה שקיימות זכויות והתחייבויות חופפות בהסכם זה ובהסכם במי .1

)קבלת החלטות(  IXלסעיף  3בהתאם לס"ק  WTOשאימץ צד בהתאם להחלטה על פטור שאימץ 

 , ייראה כאילו הוא תואם גם את הסכם זה.WTOלהסכם 

בהתאם  , במקרה שצד סבור כי אמצעי שננקט על ידי הצד האחר1בלי לגרוע מס"ק  .2

משפיע על הסחר בין הצדדים, אותו הצד רשאי לבקש לקיים דיונים  WTOלהחלטה על פטור של 

 עם הצד האחר במטרה למצוא פתרון הולם.

 

 : גילוי מידע20.7סעיף 

ה הסכם זה אינו דורש מצד לספק, או לאפשר גישה, למידע אשר גילויו עשוי לעמוד בסתיר

של  על הליכי ההתדיינות וקביעת מדיניות של הרשות המבצעתלדין של אותו צד, לרבות דין המגן 

הממשלה, או שיכשיל אכיפת החוק או יעמוד בסתירה לאינטרס ציבורי בדרך אחרת, או שיפגע 

 באינטרסים המסחריים הלגיטימיים של מיזמים מסוימים.

 

 : הגדרות20.8סעיף 

 למטרות פרק זה:

 מן הפעילויות הבאות: תעשיות תרבות פירושו בני אדם העוסקים באחת

ההוצאה לאור, ההפצה או המכירה של ספרים, מגזינים, כתבי עת או עיתונים  (א)

בדפוס או לקריאה במכונה אך לא כולל את הפעילות היחידה של הדפסה או סידור 

 דפוס של כל אחד מהנ"ל;

 ההפקה, ההפצה, המכירה או ההצגה של סרטי קולנוע או הקלטות וידאו; (ב)

  המכירה או ההצגה של הקלטות מוסיקה בקול או בווידאו;ההפקה, ההפצה,  (ג)

 ההוצאה לאור, ההפצה או המכירה של מוסיקה בדפוס או לקריאה במכונה; או (ד)

תקשורת רדיו שבה השידורים מיועדים לקליטה ישירה על ידי הציבור הרחב,  (ה)

מיזמי שידור ברדיו, בטלוויזיה ובשידורים בכבלים, ותכניות בלוויינים ושירותי 

 רשתות שידור;
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 אמנת מס פירושו אמנה בדבר מניעת כפל מס או הסכם או הסדר בינלאומי אחר בענייני מיסוי;

 אמצעי מיסוי אינו כולל:

 )הגדרות(; או 2.4"מכס" כמוגדר בסעיף  (א)

  )ג( להגדרה הנ"ל.-אמצעי הרשום בחריגים )ב( ו (ב)
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 21פרק 

 הוראות סיום

 

 וספים והערות שוליים: נספחים, מ21.1סעיף 

 .הנספחים, המוספים והערות השוליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

 : תיקונים21.2סעיף 

 ניתן לתקן הסכם זה בכתב בהסכמה הדדית של הצדדים. .1

תיקון ייכנס לתוקף בתאריך שיוחלט על ידי הצדדים אחרי תאריך האיגרת הדיפלומטית  .2

ה הצדדים מודיעים זה לזה כי ההליכים המשפטיים הפנימיים של כל אחד האחרונה שבאמצעות

 מהם הנדרשים לכניסתו לתוקף של התיקון הושלמו.

 תיקון יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .3

 

 : כניסה לתוקף21.3סעיף 

הסכם זה ייכנס לתוקף  בתאריך כניסתו לתוקף של הפרוטוקול המתקן להסכם הסחר  .1

 , שהסכם זה הוא מוסף לו. 2018ישראל -החופשי קנדה

 

  : סיום21.4סעיף 

הסכם זה יישאר בתוקף אלא אם כן יביא אותו  אחד הצדדים לידי סיום ע"י מתן הודעה 

בכתב באיגרת דיפלומטית. הסכם זה יבוא לידי סיום שישה חודשים אחרי תאריך אותה איגרת 

  דיפלומטית.

 : בחינה21.5סעיף 

יות לבחון התחייבויות ספציפיות של הסכם זה, הצדדים מקבלים על בלי לפגוע בהתחייבו

עצמם לבחון הסכם זה בתוך חמש שנים מתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה ומעת לעת לאחר מכן 



18 

 

 

 

 

 

 WTO,כפי שיחליטו הצדדים לאור התפתחויות נוספות ביחסי סחר בינלאומיים, לרבות במסגרת 

ע בדבר, את האפשרות לפיתוח נוסף ולהעמקה של שיתוף ולבדוק  בהקשר זה ולאור כל גורם נוג

 הפעולה לפי הסכם זה ולהרחיבו לתחומים שאינם מכוסים בו.
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