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 תמצית מנהלים: 1פרק 

המשק הישראלי מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה, אשר מהווה את אחד הגורמים המרכזיים 

לצד . OECD-לכך שרמת המחירים של מרבית מוצרי הצריכה בישראל גבוהה מממוצע ה

, אשר מאופיין היבוא האישיצעדים נוספים שמקדמת הממשלה להגברת התחרות בשווקים, 

 , ובפרטלהפחתת המחיריםנוסף מהווה ערוץ מגוון רב של מוצרים, ומחירים נמוכה רמת ב

תלוי  ייבוא האישיבהם התחרות המסחרית הינה נמוכה. פוטנציאל השימוש ב בשווקים

הנוחות לצרכן, אשר מבצע את פעולת הרכישה באופן ישיר במידת הנגישות ו באופן מהותי

 ., ומכאן החשיבות הרבה למיפוי והסרת החסמים לכךמהיצרן בחו"ל

סך מ 40%-כשמהווה , 2016מיליארד ש"ח בשנת  2.9-היבוא האישי בישראל מוערך בכ

צא כמו כן, היבוא האישי נממיליון רוכשים.  3.7התבצע ע"י אשר המסחר המקוון בישראל, 

 במספר, האישי היבוא בהיקף משמעותי גידולבמגמת גידול, כאשר בשנים האחרונות ניכר 

 המשמעותית הצמיחה אף על כי עולה, זאת עם יחד .המיובאות החבילות ובכמות הרוכשים

 .בתחוםמשמעותיים  חסמים מספר קיימים האישי היבוא של

 :האישי היבוא בתחום העיקריים החסמים

 מסחרי יבואכזו המהווה ל אישי יבוא"כמות סבירה" המהווה  בין ברורה בחנהה היעדר .1

יחיד, שלא באמצעות עוסק, שאינם  ל ידייבוא טובין עכ בחקיקה מוגדר אישי יבוא –

מיועדים לאספקה, ייצור או מתן שירותים והם המיובאים בכמות סבירה לשימושו 

 .להנחת דעתו של המנהל האישי או המשפחתי של המייבא

אחד החסמים המשמעותיים ליבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה ל"כמות 

המנהל"(. היעדר סבירה" במשלוח של ייבוא אישי )כמות סבירה ל"הנחת דעתו של 

באם המוצרים , בעת הזמנת מוצריםביאה לחוסר ודאות לצרכן ברורה ואחידה מ בחנהה

כמות המוצרים תוגדר או שמא שהזמין הינם "בכמות סבירה" שתוגדר כיבוא אישי, 

בנוסף, עיכובים  ייבוא מסחרי.ביחויב בהליכים הנדרשים כיבוא מסחרי ואז אותו צרכן 

 עלויות המושתות על הצרכן.אשר נוצרים בפועל מביאים ל

 מוצריםב – יבוא בחוקיות נדרש המוצר בהם במקרים ובירוקרטית רגולטורית הכבדה .2

תהליך  ,החייבים בהצגת אישור רשות מוסמכת כתנאי לשחרורם מהמכס ביבוא אישי

. במצב זה לרוב השחרור של המוצרים מתארך, לעיתים לתקופת זמן ממושכת ביותר

עלויות גבוהות, אשר פעמים רבות הופכות את העסקה ללא כדאית מושתות על הצרכן 

 .כלכלית

במהלך עבודת הוועדה, משרדי הממשלה השונים התבקשו להציג לוועדה את כן,  על

דרישות הרגולציה בתחום היבוא האישי למוצרי הצריכה שבאחריותם, וכן את 

השינויים שבכוונתם לבצע על מנת להביא להסרת החסמים ביבוא האישי בתחומם. 

 ."חבדו בפירוט יםמוצג לגביהן הוועדה והמלצות המוצעים השינויים, אלה דרישות
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נדרש הצרכן כאשר  – אישי ביבוא השימוש את המייקרות למשלוח נלוות עלויות .3

להמציא אישורים על עמידה בחוקיות יבוא בגין מוצרים שונים טרם שחרור מפיקוח 

 ,אלהמקרים חלק מאישורים. בהד להגשת מעוכבים בשטח המכס עהמכס, המוצרים 

 בגין ובפרט כאשר הליך הייבוא נעשה באמצעות חברות בלדרות, עלויות הטיפול הפרטני

 לעשרות ואף למאות שקלים.ות מגיע עיכובים אלה

 תנאיםכיום, ה – אישי ביבוא הקיימת 1היבוא חוקיות לעניין לצרכנים בהירות חוסר .4

לעניין יבוא אישי קבועים בנהלים וחקיקות שונות, ולכן פעמים רבות  ותהשונ וההוראות

האם מותר להכניס את המוצר ביבוא אישי לארץ, או לחלופין מה  צרכןלא ברור ל

 .על מנת לייבאוהדרישות 

 :של הוועדה מרכזיותה ההמלצותבמטרה להסיר את החסמים המפורטים לעיל, להלן 

במטרה להגביר את הוודאות לצרכן לגבי "הכמות הסבירה"  – "כלל היבוא האישי" .1

אישי היבוא "לכמות סבירה" שתסייע להבחין את ההגדרה ברורה  ולייצראישי  לייבוא

 5"במשלוח עד כמות של  :2הבאאת הכלל יבוא מסחרי, הוועדה ממליצה לקבוע מה

 30ולכל היותר עד הם ילפי הגבוה מבינ -דולר  1,000יחידות מוצר או עד סכום של 

 "כלל היבוא האישי"(. –יחידות של אותו מוצר במשלוח" )להלן 

 ההמלצות.הסייגים לעניין כלל זה, מפורטים בפרק 

יוכל לקבל  צרכןהמטרת הכלל להוות סטנדרט אחיד וברור ככל הניתן אשר באמצעותו 

פקידי המכס ודאות לגבי הכמויות שביכולתו להזמין ביבוא אישי, וכן ימקד את עבודת 

 במניעת יבוא מסחרי במסווה של יבוא אישי.

מתוך רצון לקדם את רווחת הצרכנים, להפחית את  –יצירת מדרג ברור לחוקיות היבוא  .2

הוועדה את רכישת המוצרים בייבוא אישי, חייה ומתוך מטרה להקל ולפשט יוקר המ

או הצורך חוקיות יבוא דרישת עמידה בפטור מיהיה הייבוא האישי  ,ללככממליצה ש

 .להמציא אישורים על עמידה בהם

  , בהם הדרישות נחוצות בשל הרצוןבלבד במקרים חריגיםדרישת חוקיות הייבוא תחול 

אחת  תקייםתאלה  במקרים .או בריאות הציבור בטיחות ,ביטחוןלהבטיח את 

חתימת : לפי סדר העדיפויות הבא מבחינת הקלה על הצרכן מהאפשרויות הבאות,

, בדיקת מסמכים בעת קבלת הטובין )ולא כתנאי לשחרור מהמכס( ההצהרהצרכן על 

או גוף מוסמך מטעמו ככל  ע"י הרגולטור פיזית , בדיקהאו מי מטעמו ע"י הרגולטור

 ללא גביית תשלום נוסף(.יתבצעו בדיקות אלה  –)כברירת מחדל  שקיים

 –בכל רשות מוסמכת  בתחום הייבוא האישי רגולציה הפחתתקידום תכנית פרטנית ל .3

המצב במהלך עבודת הוועדה, משרדי הממשלה השונים התבקשו להציג לוועדה את 

דרישות הרגולציה בתחום היבוא האישי למוצרי הצריכה שבאחריותם, הקיים לעניין 

יבוא אישי בתחומם. לוכן את השינויים שבכוונתם לבצע על מנת להביא להסרת חסמים 

                                                 
 אישורים או עמידה בתנאים כתנאי לשחרור הטובין מרשות המכס. –חוקיות יבוא   1
 משפטית. מבחינהזה הינו חזקה הניתנת לסתירה  כלל 2
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הדורשים מוצרי התעבורה משמעותי בכמות הצמצום את התכניות אלה ניתן לציין  מבין

 משלוחי מזון ותוספי התזונהנוהל לשחרור ואת  כתנאי לשחרורםהמצאת אישורים 

 .אשר עוכבו במכס עד עתה

ברורה  בחנההעל מנת לייצר  – יצירת פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור ייבוא אישי .4

בין ייבוא מסחרי לבין ייבוא אישי, וכן על מנת לאגד את כלל הדרישות הרגולטוריות 

צו מכוח לעניין יבוא אישי במקום אחד, מוצע לקבוע כי שר הכלכלה והתעשייה יתקין 

פקודת היבוא והיצוא הקובע ומאגד את כלל הדרישות הרגולטוריות ביבוא אישי 

דרישות את ה ,אף ינגיש, לדעת הוועדה. צו זה (ישי""צו יבוא א –כמפורט לעיל )להלן 

 .של מוצרים יבוא אישיבהרגולטוריות 

ברורות, שקופות ופשוטות עבור  תהיינהעל מנת שהדרישות  – לצרכנים המידע הנגשת .5

, מוצע שיוקם אתר אינטרנטי על ידי הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה צרכןה

לחפש את סוג המוצר ולקבל מידע אודות הכמות  ,בין היתר ,והתעשייה, שיאפשר

למחשבון של רשות  קושרהסבירה, חוקיות היבוא הנדרשת והאגרות הצפויות. אתר זה י

המסים, אשר יאפשר למשתמש להזין סוג מוצר ומחירו ולקבל מידע מרוכז על עלויות 

לרשויות המיסוי. האתר יהווה כלי עזר על מנת להגדיל את נגישות המידע, את הגישה 

המוסמכות השונות ולאפשר לצרכנים לבצע את הפעולות הנדרשות מהם באופן מקוון, 

 במהירות ומראש.

מוצע שהרשויות המוסמכות יקבעו "אמנת שירות" לעניין  – "שירות"אמנת  קביעת .6

על מנת להגביר את מידת כחלק מהתחייבותם לשירות עבור הצרכן, הייבוא האישי, 

במידת הצורך. בתוך כך, רגולטורי,  בזמני קבלת אישורדאות השקיפות ואת מידת הוו

אישור על ידי רשות מוסמכת כי קבלת  3בהחלטת ממשלהנקבע  עברהוועדה מעירה כי ב

העוסק ברגולציה על לעגן את החלטת הממשלה בצו  העימצ ועדהוהיומיים.  לא יעלה על

הסבורים שלא יוכלו אם לאחר בדיקה מבוססת יהיו משרדים יבוא אישי של טובין. 

לעמוד בפרק הזמן הקבוע, יפנו באופן פרטני לקבלת אישור חריג לפרק זמן ממושך יותר 

השר בצו שיעסוק ביבוא  ל ידימשר הכלכלה והתעשייה והדבר יעוגן במידה ואושר ע

 אישי.

  

                                                 
 שעניינה "הסרת חסמים לייבוא אישי" 2014באפריל  24-ה מיום 1564החלטת ממשלה מס'  3
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 : עבודת הוועדה2פרק 

ייה והגברת שעניינה "הפחתת יוקר המח 2017ביוני  18-מיום ה 2754החלטת ממשלה 

שיש קבעה , (2754 חלטת ממשלהה –)להלן  התחרות ביבוא מוצרים באמצעות יבוא אישי"

לבחון את החסמים ביבוא אישי ולהציע צעדים במטרה להגביר את במטרה ועדה  להקים

התחרות באמצעות יבוא אישי, דבר שיוזיל את יוקר המחייה ויסייע בהפחתת הריכוזיות 

 התקבלה. החלטת הממשלה וזאת תוך שמירה על שלום הציבור, בריאותו ובטיחותו בשוק

שעניינה "הגברת התחרות  2014בדצמבר  11מיום  2318המשך להחלטת ממשלה מס' ב

ולהחלטת ממשלה ( 2318)להלן החלטת ממשלה וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא" 

החלטת ממשלה  –)להלן  ליבוא אישי" שעניינה "הסרת חסמים 2014באפריל  24מיום  1564

ה ברובה בחסמי הסרת חסמים ביבוא שעסקתחרות והלהגברת , שהן תוצר של הוועדה (1564

 יבוא בתחום המסחרי, אך כללה גם פרק לעניין היבוא האישי.

 הוועדה( –)להלן  2754 חלטת ממשלההסרת חסמים ביבוא אישי לפי הלועדת ההיגוי 

שטרם קודמו וכן  קיימות קידום המלצותלרבות אך ורק ביבוא אישי,  באופן מלאת תמקדמ

אישי. הלחסמים ביבוא  ישימיםביצירת פתרונות בהבנה מעמיקה של החסמים הנוכחיים ו

ביצוען וכן ביציאה ההמלצות הקיימות ו בסקירת סטטוס שלהוועדה התחילה את פעילותה 

, על יים ביותר לצמיחת היבוא האישילשימוע לציבור על מנת להבין את החסמים המשמעות

א להביא הוועדה הוהקו המנחה לפעילות . מנת למפות חסמים נוספים במטרה להסירם

 יםאחיד יםסטנדרט תוך יצירת המרכזיים, הרגולטורים והמסחריים לצמצום החסמים

עבור , אשר כיום נותנות אישור לייבוא אישי ככל הניתן מול הרשויות המוסמכות יםופשוט

על כן נושא זה ו 4דט הוועדה,פטור ממסים אינו במנהגובה יצוין כי נושא . מסוימים מוצרים

 .הוועדה דון ואינו מוזכר בדוחאינו נ

 חברי הוועדה הינם:

 ;גב' שירה גרינברגיו"ר ועדת ההיגוי, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

 ;מר שי רינסקיממלא מקום יו"ר ועדת ההיגוי, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, 

ונציג מינהל המכס, מנהלת תחום יבוא  מר אורי זיסקינדנציג מנהל רשות המסים, כלכלן 

 ;גב' רקפת ישיאישי במינהל המכס, 

 ;מר אנואר חילףהממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, 

 ;מר אסף קובום עסקיים, ראש צוות חטיבת התחרותיות, הגבלירשות נציג 

וממלא מקומה  גב' עדי חכמוןאגף תקציבים במשרד האוצר, רכזת תעשייה ומסחר,  תנציג

 ;מר עידו סופר

 ;מר גדעון שטריתנציג משרד התקשורת, מנהל אגף בכיר רישוי, 

 ;שם טובמר יעקב נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מהנדס ראשי לרכב, 

                                                 
פטור  דולר 500עד  דולר 75לום מע"מ, מס קניה ומכס; ומעל שפטור מת דולר 75עד  שלכיום יבוא אישי בסכום  4

 .בלבד כסממ
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 ;גב' הדס ידגרנציג משרד הבריאות, מנהלת טיוב רגולציה, 

 ;מר אדי בית הזבדינציג משרד האנרגיה, מנהל אגף, 

 .מר רון אייפרנציג משרד ראש הממשלה, יועץ כלכלי, 

 כמו כן השתתפו בדיונים ולקחו חלק בעבודת הוועדה:

לשכה המשפטית במשרד  מנהל תחום בכיר בכלכלן הראשי במשרד האוצר, מר זאב קריל;

האוצר, עו"ד ינון גוטגליק; מנהל תחום בכלכלן הראשי במשרד האוצר, מר כפיר בץ; 

רפרנטית טיוב רגולציה במשרד הבריאות, גב' אורלי מלכה; מנהל שירות המזון הארצי 

במשרד הבריאות, מר אלי גורדון; מנהלת מחלקת יבוא בשירות המזון הארצי במשרד 

ת שימברג; מנהל יבוא רוקחות במשרד הבריאות, מר טל לביא; מנהלת הבריאות, גב' רו

רגולציה במשרד  מנהל תחום מדיניותמחלקת תמרוקים במשרד הבריאות, גב' רינת בכר; 

החקלאות ופיתוח הכפר, מר גיא מור; סגן הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, 

מר איגור דסקלוביץ; רפרנטית יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, עו"ד תהילה ורון; מחלקת 

ייעוץ וחקיקה )כלכלי( במשרד המשפטים, עו"ד יעל דקל; מהנדס באגף הרכב במשרד 

ות בדרכים, מר שלומי צובוטרו; סמנכ"ל ספקטרום במשרד התקשורת, התחבורה והבטיח

מר נתי שוברט; ראש צוות מחלקה משפטית ברשות הגבלים עסקיים, עו"ד יונתן צויקל; 

מחלקה משפטית ברשות הגבלים עסקיים, עו"ד ליאור דגן; מנהלת תחום בכירה, תכנון 

במינהל המכס, מר אבירם  וכלכלה ברשות המסים, גב' מיכל אחיטוב; אחראי שחרור

אברמוביץ; ממונה בכירה בחוקיות היבוא, גב' איריס סעדון; סגנית הממונה רשות להגנת 

הצרכן ולסחר הוגן, גב' אניטה יצחק; סמנכ"לית אסדרה, מינהל וארגון ברשות להגנת 

 .הצרכן ולסחר הוגן, גב' ענת בן עזרא דוקאן

 גב' שירה דימניקר באגף התקציבים, רפרנטית תעשייה ומסח –מרכזי ועדת ההיגוי 

 .מר אנואר חילףוהממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, 

חודשים,  חמישהלצורך גיבוש ההמלצות קיימה הוועדה ישיבות רבות ואינטנסיביות במשך 

חלקן בפורומים המלאים וחלקן בצוותים קטנים וממוקדים לטובת לימוד הנושאים לעומק. 

מו כן, הוועדה יצאה בקול קורא לציבור לגבי החסמים הקיימים ביבוא אישי שפורסם ביום כ

התייחסויות. בנוסף לכך, קיימה הוועדה שימוע בעל  50-וקיבלה למעלה מ 2017ביולי  3-ה

. לאחר מכן, הוועדה הוציאה קול קורא נוסף 2017ביולי  24 -פה מול גופים בתחום ביום ה

וקיבלה  2017באוגוסט  17-ות סבירה" ביבוא אישי שפורסם ביום הלגבי ההגדרה של "כמ

 התייחסויות. 30-כ

הוועדה כאמור יצאה בקולות קוראים, קיימה שימועים במטרה להבין את החסמים 

המוצע המענה הרגולציה בתחומו וובמקביל נתבקש כל משרד החבר בוועדה להציג את 

 וועדה.מהלך הליבוא אישי כפי שעלו בלחסמים 
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 רקע כללי: 3פרק 

 נתונים ומגמות .א

לצד מאפיינים . למעשה "כלכלת אי", כמשק קטן ומוטה סחר חוץ הינו המשק הישראלי

פוליטיים, ניתן לשייך זאת בין היתר גם לרמת ריכוזיות גבוהה, לרגולציה -גיאוגרפיים וגיאו

המרכזיים לכך הגורמים מ מאפיינים אלה הינם 5.עודפת ולחסמי סחר מכסיים ולא מכסיים

 .(1)תרשים  OECD-שרמת המחירים של מרבית מוצרי הצריכה בישראל גבוהה מממוצע ה

 2011: רמת מחירי מוצרי הצריכה הפרטית בהשוואה לשכר השנתי, השוואה בינ"ל, 1 תרשים
 

 
  .OECD: מקור

, רמת הפתיחות של המשק הישראלי לסחר נמוכה בהשוואה לממוצע OECD-לפי נתוני ה

יתר על כן, עולה כי בהשוואה למדינות קטנות )מבחינת כמות  .OECD-מדינות ה

האוכלוסייה( רמת הפתיחות של המשק הישראלי נמוכה באופן ניכר. נתונים אלה מעידים 

בין היתר על קיומם של חסמים לייבוא, ואכן שיעור יבוא המוצרים לצריכת בית ביחס 

 .OECD-נמוך בהשוואה לממוצע מדינות ה (2)תרשים  להוצאות משק הבית

  

                                                 
Tariff -Non) מכסי-לא חסם ואילו, המיובאים הטובין עבור הנגבים במיסים הקשורה מגבלה כל הוא מכסי חסם 5

Barrier )ה ארגון באתר מפורטת הגדרה ראו) .היבוא חוקיות לרבות, הטובין יבוא על אחרת מגבלה כל יהא-OECD :
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837.)  'בטיוטת דו"ח רשות  9נלקח מתוך הערת שוליים מס

 הגבלים עסקיים, "יבוא אישי ככלי לקידום תחרות"

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837
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 2014 ,הבית משקי הוצאות לסך ביחס הבית משקי לצריכת מוצרים ייבוא שיעור: 2 תרשים

 
 OECD: מקור

לפי תרשים זה, שיעור ייבוא המוצרים לצריכת משקי בית ביחס לסך הוצאות משק הבית 

נתון זה מעיד . OECD -ה במדינות 19%בלבד, לעומת ממוצע של  10%-עומד בישראל על כ

כמו כן, גם בשווקים בהם הייבוא  .חסמי סחר מכסיים ולא מכסייםקיומם של בין היתר על 

מהווה ערוץ מרכזי, פעמים רבות קיימת דומיננטיות של יבואן או יבואנים רשמיים, כדוגמת 

 שווקי המזון והתמרוקים, אשר מגבילה את התחרות, והעובדה שפערי המחירים בישראל

לאטרקטיביות היבוא  תתורמ ,משמעותיים במוצרי צריכה רבים OECD-לעומת מדינות ה

וזאת לצד עידוד  אשר מהווה ערוץ פוטנציאלי לרכישת אלטרנטיבות זולות ומגוונות, האישי,

הצרכן הישראלי יהיה מעוניין להרחיב את צריכתו כמו כן, ניכר שככל שהיבוא המסחרי. 

להפחתת מחירים בשווקים ך תרומה להגברת התחרות ו, תהיה לכבאמצעות ערוץ זה

 ריכוזיים.

 האישי הייבוא

יחיד, שלא באמצעות עוסק, שאינם מיועדים ל ידי כיבוא טובין ע 6יבוא אישי מוגדר בחקיקה

לאספקה, ייצור או מתן שירותים והם המיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או 

, למעט טובין האסורים לפי צו המכס )איסור המנהלי של המייבא להנחת דעתו של המשפחת

שמבצע הזמנה מול ספק מחו"ל )לרוב רכישה  צרכןל ידי . ככלל, היבוא האישי מתבצע עיבוא(

באינטרנט(. הטובין מגיעים לארץ בדרך כלל על ידי דואר ישראל או באמצעות חברות 

 ד ללקוח.ספקות את העברת המשלוח עבלדרות )המספקות שירות מהיר( אשר מ

                                                 
 .2014-"דהתשע, חופשי יבוא בצו 6
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, eBayעל פי נתוני חברת קיימות הערכות שונות לגבי היקף הקניות במסחר המקוון בישראל. 

מוערך  2016היקף הקניות במסחר מקוון בישראל בשנת  7,שהוצגו בשימוע לחברי הוועדה

מיליארד ש"ח. יחד עם זאת, בבדיקה שנעשתה עבור משרד הכלכלה והתעשייה עלה  12-בכ

מתוכו היבוא האישי , 8ש"חמיליארד  7-עונאות המקוונת עומד על ככי היקף שוק הקמ

מתוך סך  40%-היקף יבוא זה מוערך בכ .2016מיליארד ש"ח בשנת  2.9-בישראל מוערך בכ

מיליון רוכשים.  3.7, והתבצע ע"י (3)ראה תרשים  המקוון בישראל שוק הקמעונאיה

 5%-וכמות הקונים ב 22%של  9השוק גדל בשיעור צמיחה שנתי 2013בהשוואה לשנת 

 (.4)תרשים 

 "חש מיליארדי, בישראל המקוונת הקמעונאות שוק: 3 תרשים

 

 (TASC)בדיקה שנעשתה ע"י חברת  2017, והתעשייה הכלכלה משרד: מקור

 רוכשים מיליוני, בישראל הרוכשים כמות: 4 תרשים

 

 (TASC)בדיקה שנעשתה ע"י חברת  2017, והתעשייה הכלכלה משרד: מקור

                                                 
7 eBay  אחת החברות שהציגה את הנתונים במסגרת שימוע פרונטלי שקיימה הוועדה ובו השתתפו בעלי עניין מתחום

 הייבוא.
 הקמעונאות ולבישראל כולל סחורות ושירותים ואילפער בין הנתונים נובע ככל הנראה מכך שהמסחר המקוון  הסיבה 8

ובהתייחס לקטגוריות הבאות בלבד: אופנה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מזון ומוצרי  בלבד סחורות כוללת המקוונת
 מכולת, קוסמטיקה וטיפוח וריהוט לבית.

 Compound Annual) = שיעור צמיחה שנתי מורכב CAGRשיעור הצמיחה השנתי המוצג נעשה לפי חישובי  9
Growth Rate) 

1.6
2.9

2.2

4.33.8

7.2

2013 2016

אתרים בינלאומיים אתרים מקומיים   (ל"אתרים מקומיים ובינ)כ מכירות בישראל "סה

3.2 3.7
4.5

5.5

2013 2016

רוכשים מאתרים בינלאומיים (ל"באתרים מקומיים ובינ)כ רוכשים מישראל "סה
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מבחינת כמות הקונים והמוכרים  המובילותהמדינות  15 בין היאישראל  על פי אותה בדיקה,

, 81%גם קונים, לעומת  הםמהגולשים בישראל  95%. 2017האישי נכון לשנת  ביבוא

 (.5בארה"ב )תרשים  77%-בגרמניה ו

 באינטרנט קניות שמבצעים גולשים: 5 תרשים

 
  eBay: מקור

שזו כמות גבוהה באופן יחסי, לצורך  בשנה פעמים 36 בממוצע רוכש הישראלי, בנוסף

 (.6)תרשים  32בריטניה על בו 43ארה"ב עומדת על ב הכמותההשוואה, 

 כמות קניות ממוצעת לקונה אונליין בשנה –: השוואה עולמית 6 תרשים

 
 eBay (eMarketer): מקור

קניות במסחר מקוון עבור ל עיקרייםחמשת היתרונות ה ,עבור החברה שנערך סקר לפי

קונים ישראלים הם )לפי סדר יורד(: מחיר, נוחות, קלות השוואת מחירים, היכולת לקנות 

 (.7המגוון )תרשים ומוצרים בחו"ל 

 אונליין בקניות רואים שהישראלים הגדולים היתרונות חמשת: 7 תרשים

 
 2017(, מתוך מצגת שהוצגה בשימוע פרונטלי, 2016)אחוז הקונים אונליין  eBay: מקור

95%

81% 77%
72%

62%

ישראל גרמניה ב"ארה צרפת ספרד

43
36

32 30 29

ארצות הברית ישראל בריטניה ספרד אוסטרליה

46%

20%
13%

9% 7%

יותר זול יותר נוח יותר קל להשוואת  
מחירים

ל"אפשר לקנות בחו יש מבחר גדול יותר
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נוספים המעידים על הגידול ביבוא אישי, התקבלו מרשות המסים ומנהל המכס,  נתונים

לפי ערך היבוא ברשימוני יבוא  2016-ל 2013בין השנים  74%של בייבוא לפיהם חל גידול 

 (.8)תרשים 

 "חמלש, שנים לפי ברשימונים הייבוא ערך"כ סה: 810 תרשים

 
 המכס ומנהל המסים רשות: מקור

, היבוא האישי מהווה ערוץ להגברת התחרותיות והפחתת המחירים מן האמור עולה כי

או  שלטים על ידי מעט יבואנים רשמייםבשווקים ריכוזיים, ובפרט בשווקים אשר נ

הגלום ביבוא האישי בעידן המסחר  "הפוטנציאל: 11לייבוא האישי פוטנציאל אדיר בלעדיים.

המקוון נעוץ בעיקר במגוון ובחופש הבחירה שהוא מציע לצרכנים, וביכולתם לרכוש מוצר 

מבוקש במחיר נמוך ממחירו בישראל. פלטפורמות מסחר מקוון מאפשרות לרכוש מוצרים 

ראל ישירות ממגוון יצרנים או קמעונאים ברחבי העולם. כך, מוצרים שאינם זמינים ביש

מסיבות שונות, כגון מוצרי נישה שהיקף הביקוש להם אינו מייצר כדאיות כלכלית ליבוא 

מסחרי, או מוצרים שהיצרן או הקמעונאי המשווק אותם אינו פועל בישראל מטעמים 

הופכים נגישים לצרכן הישראלי.  –שונים, או שבחר לשווק את מוצריו באופן מקוון בלבד 

שי מאפשרת במקרים מסוימים לצרכן לעקוף את אפליית בנוסף, אפשרות היבוא האי

המחירים שנוקט לעיתים היצרן הבינלאומי בין שווקים גאוגרפיים, ומספקת גישה 

לתחליפים קרובים או לרכישת אותו המותג ממש במחירים מוזלים מאלו הנקבעים 

 בשווקים ריכוזיים בישראל."

  

                                                 
 818 מכס ופרט( דולר 500 עד 75 שערכים)טובין  826 מכס פרט, יבוא רישומוני שני של הסכימה את מתאר הגרף 10

 .מקובל מחיר לפי(, דולר 1,000 עד 500 שערכם)טובין 
 , "יבוא אישי ככלי לקידום תחרות"עסקיים הגבלים רשות"ח דו טיוטת מתוך 11

146
179

209
254

2013 2014 2015 2016
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 חוקיות הייבוא –רגולטורית  מסגרת .ב

 קובע ,1979-תשל"טהכוח פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, מ, אשר הותקן חופשיצו יבוא 

לפי יבוא אישי. ב הןמסחרי וטובין לישראל, הן אם מדובר ביבוא דרישות ליבוא האת 

אות הצו, כלל הטובין המיובאים לישראל יהיו פטורים מכל רישיון יבוא בטרם יבוא רהו

 הצגתש וידריבוא הטובין  . במקרה זה,בתוספת השנייה וצוינ אלא אםהטובין לישראל, 

( יבוא אישי, פטור ככלל, 1)ג()2לישראל. לפי סעיף  םר או עמידה בתנאים כתנאי להבאתואיש

מכל דרישה של אישור או רישיון יבוא אלא אם צוין בפירוש ליד פרט מכס מסוים המפורט 

 12.רישיון יבוא גם ביבוא אישיבתוספת הראשונה או השנייה כי הוא נדרש באישור או 

 :13( בצו יבוא חופשי, קובע בין היתר כי1)ג()2סעיף 

 רישיון של בלא הצגתו הראשונה בתוספת המפורטים הטובין את לייבא רשאי יחיד יהיה"

 עמידה או אישור בלא המצאת השנייה בתוספת המפורטים הטובין את לייבא יבוא, או

 אינם הם, עוסק באמצעות יובאו לא כי הטובין המנהל של דעתו להנחת הוכח בתנאים, אם

 לשימושו סבירה בכמות מיובאים והם, שירותים או מתן אספקה, ייצור לצורכי מיועדים

 ."14יחיד של אותו המשפחתי או האישי

סעיף זה מספק חלק ניכר מהמסגרת הרגולטוריות בדבר יבוא אישי, כפי שבאה לידי ביטוי 

יבוא אישי אינו צריך לעמוד בדרישות מוצר המיובא ב ,ככללכך,  בפרקטיקה הקיימת.

אלא אם נקבע מפורשות  או בצורך להמציא אישורים על עמידה בהם, חוקיות הייבוא

בדבר טובין  16במקרים בהם ישנן הנחיות ספציפיות של הרשויות המוסמכות 15אחרת.

פקידי המכס  ,החייבים בהצגת אישור כתנאי לשחרורם מהמכס בייבוא אישי מסוימים

בצו יבוא חופשי נקבע איזו רשות מוסמכת  . יחד עם זאת,פועלים בהתאם לאותן הנחיות

, בחיקוקים אחריםקבועים  צריכה לספק אישור עבור המוצרים, בעוד שהתנאים עצמם

 לתחומם. נטייםוואו נהלים הרל בחקיקה לרבות

לשיקול דעתו של מנהל המכס מיובא כיבוא אישי, נתונה מוצר הקביעת היותו של כמו כן, 

, על פקידי . כך, בנוסף לחוקיות הייבוא בתחום מסוים של רשות מוסמכתלפי צו יבוא חופשי

שמא  ייבוא אישי או"כמות סבירה" להמכס לבחון האם לפי מאפייני המשלוח מדובר ב

 לת,כוליבוא אישי  תבצו יבוא חופשי הגדרבנוסף, מסחרי, לפי שיקול דעתם.  מדובר במשלוח

                                                 
הסבר רחב על מסגרת החוקיות ליבוא מסחרי, לרבות צו יבוא חופשי מפורטת בדוח הוועדה להגברת התחרות והסרת  12

 החסמים ביבוא.
 עוד נקבע בצו כי ההגדרה לא תחול על מוצרים אסורים ביבוא. 13
ים יבוא אישי מוגדר כייבוא מוצר EU Commission-ה הצעתעל פי בדיקת משרד הכלכלה והתעשייה גם לפי  14

זו מצא משרד הכלכלה והתעשייה כי המוצרים  בבדיקההמיועדים לשימוש היחיד או בני משפחתו, בהתאם למאפייניו. 
אינם מעוכבים במכס, אלא אם כן יש בהם בכדי להוות סכנה ממשית לאנשים או לסביבתו )חיות וצמחים( וההגבלות 

 משתנות בין המדינות השונות בתוך האיחוד.
הקיים, לגבי מוצרים החייבים בתקינה רשמית, הייבוא האישי אינו פטור מעמידה בדרישות התקן  יצוין כי במצב 15

  אלא פטור מהמצאת אישור עמידה בתקן.
)הגדרה מתוך צו  מי שהוסמך בידי השר שבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעונים רישיון יבוא –"רשות מוסמכת"  16

 יבוא חופשי(.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/docs/psmsp-surveillance_en.pdf
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"לא יובאו באמצעות עוסק". שכן, היבוא האישי הינו המוצרים שבין היתר, את הדרישה 

מהגדרה זו עולות  בישראל לבין ספק בחו"ל. צרכןבמהותו עסקה הנעשית ישירות בין 

, כך היוזמות העסקיות האפשריות לביצוע בתחום הייבוא האישי לאופישאלות באשר 

 .הצרכן הישראלי מספק בחו"לשתישמר פעולת הרכישה הישירה של 

 17תיאור שרשרת השילוח )דואר וחברות בלדרות( .ג

הצרכן מבצע רכישה באתר השלבים בשרשרת השילוח מרגע ההזמנה: בשלב הראשון, 

במעמד הרכישה לרוב לצרכן תהיה את אפשרות הבחירה בין דואר לבין  אינטרנט בינ"ל.

נציין  תוספת תשלום.נגבית שילוח מהיר לרוב עבור , כאשר שילוח מהיר )שילוח אקספרס(

כי לרוב במועד ההזמנה הצרכן אינו יודע מיהי חברת הבלדרות אשר תבצע את השילוח 

 (.FedEx-, וUPS, T.N.T, DHL)חברות הבלדרות הגדולות בארץ הן המהיר 

הספק מקבל את הזמנת הרכישה מהצרכן ומעביר את הטיפול במרבית המקרים 

חברות בחו"ל שמרכזות את כלל התהליך מהספק/יבואן המקומי שהן , בינ"לאינטגרטורים ל

 ועד ההגעה למטוס שמוביל את החבילה לישראל.

התהליך  אתתרשים הממחיש את "מסלול המוצר" לטובין המגיעים באוויר ומפרט  להלן

 .חברות הבלדרותל ידי המשך על הדואר ועל השילוח המהיר הנעשה עב, נפרט (9)תרשים 

 השילוח בשרשרת יםבלהש תיאור: 9 תרשים

 
 (TASC)בדיקה שנעשתה ע"י חברת  2017, והתעשייה הכלכלה משרד: מקור

  

                                                 
 "יבוא אישי ככלי, עסקיים הגבלים רשות טיוטת דוח מתוך האישי הייבוא תהליך על פירוט בנספחים ראו: להרחבה 17

 לקידום תחרות"
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 18:דואר

 2016בשנת , לצורך ההשוואה חל גידול משמעותיהנשלחות לישראל בחינת כמות החבילות מ

חבילות מיליון  26.3מיליון חבילות מחו"ל לעומת  51.4-כדרך הדואר ארץ ב נשלחו והתקבלו

 .(10)תרשים  2013בשנת 

 חבילות מיליוני, הדואר דרך לארץ שהגיעו החבילות כמות: 10 תרשים

 
 2017, ישראל דואר: מקור

 :בקבלת חבילה דרך דואר ישראל המפרט את השלבים השונים 11להלן תרשים 

 הדואר דרך מגיעה החבילה כאשר בשילוח השלבים תיאור: 11 תרשים

 
 .2017 לוועדה הצגה, המכס ומנהל המסים רשות: מקור

                                                 
 של שירות המהווהEMS (express mail service )-ה שירות את ולא צרורות או חבילות דואר מתאר זה תיאור 18

 .מהיר שילוח

19.0 18.1 18.0 17.1 18.4 19.7 22.6 26.3
32.5

40.7
51.4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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 שםמיון במודיעין ההחבילה עוברת למסוף ייעודי של דואר ישראל בנתב"ג ומשם למרכז 

. המכס דרישת לפי מיון ונעשה שיקוף עוברות החבילות. לחבילות ביטחונית בדיקה נערכת

 לצורכי או ת מסיםאכיפ לצורכי המוצרים של מדגמית בדיקה גם מבצע המכסנציין כי 

 :היבוא חוקיות בדיקת

 פטורה החבילה מסים בתשלום או יבוא בחוקיות צורך נמצא לא המדגמית בבדיקה אם (1

 .עמלות וללא נוספים מסים בתשלום צורך ללא הדואר לסניף ומועברת

מונפק שובר דולר  75כי ערך החבילה הוא מעל הפטור הקיים ממסי יבוא של  נמצאאם  (2

תשלום ים אותו בתשלום מס וכאשר הלקוח אוסף את החבילה מסניף הדואר מחייב

 מסים )ללא גביית עמלה(.ה

נמצא כי החבילה נדרשת בעמידה של חוקיות יבוא היא מעוכבת עד לקבלת הטפסים אם  (3

 אף נדרש להגיע פיזית לבית המכס(. צרכןהור )לעתים הרלוונטיים או המצאת האיש

 החבילה מועברת כמשלוח רגיל שיעבור לסניף. התהליך בסוף

 :חברות הבלדרות –שילוח מהיר 

 המפרט את השלבים השונים: 12 תרשים להלן

 הבלדרות חברות דרך מגיעה החבילה כאשר בשילוח השלבים תיאור: 12 תרשים

 
 .2017 לוועדה הצגה, המכס ומנהל המסים רשות: מקור
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 שילוח ועד"ל בחו מהספק מועברת שהחבילה מהרגע מלא שירות מספקות הבלדרות חברות

 החבילה אודות הנתונים"ל בחו מהספק הטובין הזמנת לאחר מיד. הלקוח לבית המוצר

 המטוסים על החבילות להעלאת במקביל. הבלדרות לחברות)ממוחשב(  לוגי באופן נשלחים

 הבלדרות לחברות נותן המכס המטוס נחיתת לפני. למכס משודרים הבלדרות חברות נתוני

 .נקלטות הן הבלדרות חברת למסוף החבילות בהגעת. החבילות לשחרור בנוגע התרה תשובת

 באמצעות משוחררות החבילות", נע"פס  מהווה הבלדרות חברות של המשלוח תהליך

 :קולקטיבי שחרור

 .או נגבית עמלה חלקית עמלה כלל נגבית לא ממיסוי פטורות הן אם (1

 .שחרור ועמלת המסים את מהלקוח גובה הבלדרות חברת במס חייב המשלוחאם  (2

 בחוקיות לעמוד נדרש הטובין אודולר  1,000 על העולה טובין ערך בעלת החבילהאם  (3

 והלקוח במידה. פרטני שחרור לתהליך עוברת היא המכס"י ע נדגמה שהחבילה או יבוא

)עמלת  נוספות עמלות ממנו ייגבו המשלוח לשחרור הבלדרות חברת בשירותי משתמש

 '(.וכו מוסמכת רשות מול אישורים המצאת עמלת, שחרור

 באופן הטיפול את ולבצע מהעמלות חלק לחסוך אפשרות גם יש זה בשלב ללקוח

 איסוף ולבצע המכס סוכן או המסחר לשכות איגוד)באמצעות  המכס מול עצמאי

 (.החבילה של עצמאי
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 חסמים העיקריים שעלו בשימועים ונידונו בוועדהה: 4פרק 

 חסמים רגולטוריים .א

 ((:1)ג()2עיף על פי הגדרה בצו יבוא חופשי )ס

אשונה בלא הצגתו של רישיון יהיה יחיד רשאי לייבא את הטובין המפורטים בתוספת הר"

המצאת אישור או עמידה או לייבא את הטובין המפורטים בתוספת השנייה בלא  יבוא,

בתנאים, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם 

מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו 

ייבוא אישי(, למעט טובין אשר יבואם אסור לפי  –האישי או המשפחתי של אותו יחיד )להלן 

ו המכס וטובין אשר צוין לגביהם בתוספת הראשונה או השנייה כי דרישת רישיון יבוא, או צ

המצאת אישור או עמידה בתנאים, לפי העניין, חלה גם בייבוא אישי, ולמעט מוצרי תעבורה 

 ";לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה

והפרקטיקה הנהוגה כתוצאה מלמד כי הגדרה זו, , כפי שגם עלה מהשימועים, המצב הקיים

 ממנה, מייצרות מספר קשיים, אשר המרכזיים שבהם מפורטים להלן:

כזו יבוא אישי ל"כמות סבירה" המהווה ברורה בין  בחנהההיעדר  .1

 יבוא מסחריהמהווה 

אחד החסמים המשמעותיים ליבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה ל"כמות 

בחנה ה. היעדר )כמות סבירה ל"הנחת דעתו של המנהל"( סבירה" במשלוח של ייבוא אישי

להתמודד עם חוסר ודאות בעת הזמנת מוצרים בייבוא  צרכןאת ה צתגם מאלברורה ואחידה 

נוספות עלויות  דבר המוביל להשתתעל קצב שחרור הטובין מהמכס,  האישי וגם משפיע

 .צרכןהמושתות על ה

או המשפחתי של היחיד. משמע הכמויות שאותן נדגיש כי יבוא אישי נועד לשימושו האישי 

עמידה מייבא הן כמויות קטנות. יחד עם זאת, לעתים הרגולטור קובע דרישות  צרכןה

זהות בין יבוא מסחרי צורך בהמצאת אישורים על עמידה בהם, שהינן  , לרבותחוקיות יבואב

 ליבוא אישי על אף השוני המהותי בכמויות ובהשפעה המשקית.

. במצב הקיים יבוא אישי צריכה להתעדכן ולייצר ודאות גדולה יותר עבור הצרכנים הגדרת

הגדרה ל"כמות סבירה" ביבוא אישי והדבר נתון להחלטת פקידי המכס. ההחלטות אין 

משתנות בעניין זה לפי שיקולים שאינם שקופים לצרכנים ועצם קבלת החלטה על מקרה 

אים. חוסר הבהירות בנושא הכמות הסבירה מקרים הבקביעה זהה במסוים לא מחייבת 

 לפגיעה בביקוש ליבוא אישי. עשוי להיות סיבה
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עמידה הכבדה רגולטורית ובירוקרטית במקרים בהם המוצר נדרש ב .2

 חוקיות יבואב

או בצורך יבוא אישי אינו צריך לעמוד בדרישות חוקיות הייבוא ככלל, מוצר המיובא ב

 מוצריםקיימים  19אלא אם נקבע מפורשות אחרת.להמציא אישורים על עמידה בהם, 

, ובישראל החייבים בהצגת אישור רשות מוסמכת כתנאי לשחרורם מהמכס ביבוא אישי

הערות הציבור הנושא עלה גם ב. קיים מספר משמעותי של מוצרים המצריך אישורים שכאלו

שחרור נדרש לספק אישור כתנאי ל, לפיהן במקרים בהם שפורסם במסגרת הקול הקורא

מוצרים מהמכס, תהליך השחרור של המוצרים מתארך, לעיתים לתקופת זמן ממושכת 

עלויות גבוהות, אשר פעמים עליו , וכן משית צרכןביותר, הופך למורכב ולא ברור עבור ה

 פכות את העסקה ללא כדאית כלכלית.רבות הו

לפגיעה  מובילהקשר עם הרגולטורים השונים לשם קבלת אישור הדרישה לעמוד ב ,בפרט

רמת בקיאות  צרכןאת הייבוא האישי, דורשת מהאמורות לאפיין אשר ובפשטות בנוחות 

להשקיע מזמנו ומכספו לשם  צרכןומה ליבוא מסחרי וכן דורשת מהבחוקיות יבוא באופן הד

לדוגמה, יש בו בכדי להוות חסם משמעותי לייבוא אישי. הצורך בקיום קשר כאמור, כך. 

ב במכס עד לקבלת אישור רגולטורי, ממתין עד לבדיקת הגורם הממשלתי מוצר אשר מעוכ

נדרש למלא טפסים, ואף לספק בדיקת מעבדה במקרים מסוימים,  צרכןנטי, כאשר הווהרל

לגורם  צרכןולהגישם לצורך שחרור המוצר. לעיתים הדבר דורש גם הגעה פיזית של ה

המוצר באופן עצמאי. חסמים אלה למכס במידה ובחר לשחרר את כן נטי וווהממשלתי הרל

 פוגעים בתועלת הפוטנציאלית מהייבוא האישי.

 ת עמידהיש דריש , בישראלמהחברות שהופיעו בשימוע עלה שבהשוואה למדינות אחרות

לצורך ההדגמה: בתמרוקים  מוצרים רבים לעומת מדינות אחרות בעולם.ל חוקיות היבואב

במוצרי תעבורה , כמו בייבוא מסחרי אישי בואייחוקיות ייבוא בב עמידה קיימות דרישות

 נעצרוחלקי חילוף לרכב במכס עד לאישור משרד התחבורה, במזון  20,000-נעצרים למעלה מ

נציין בנוסף כי שיעור  .דומהשחרור וכלעד לקבלת הצהרה כתנאי  משלוחים בתחנת ההסגר

החבילות המגיע ואילו שיעור  99%החבילות מחו"ל המגיע באמצעות הדואר מהווה 

בלבד. כמו כן, בדיקת רשות ההגבלים העסקיים העלתה  1%באמצעות חברות הבלדרות הינו 

חוקיות היבוא באותה מידה כמו בחברות דרישות עמידה ב ה עד כהכי בדואר לא נאכפ

חוקיות הייבוא ביבוא דרישות עמידה בדבר אשר מעלה ספקות לגבי הצורך ב –הבלדרות 

כמו כן, חלק הארי של המוצרים. העבור  מציא אישורים על עמידה בהםאו בצורך לה האישי

פערים אלו באכיפה מעמידים את חברות הבלדרות בעמדת נחיתות יחסית לחברת הדואר, 

 לגודל. ןיתרואת הומצמצמים את יכולתן של חברות הבלדרות למצות 

  

                                                 
 או אינו נדרש בהמצאת אישורים על עמידה ברישות חוקיות הייבוא, לעניין תקינה רשמית.  19
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 עלויות נלוות למשלוח המייקרות את השימוש ביבוא אישי .3

חוקיות יבוא בגין מוצרים שונים טרם שחרור להמציא אישורים על עמידה בנדרש כאשר 

 מפיקוח המכס, המוצרים אינם משוחררים עד להגשת אישורים אלה למכס. במקרים אלו,

ובפרט כאשר הליך הייבוא נעשה באמצעות חברות בלדרות, ישנם מקרים בהם עלויות 

לקוחות עיתים לדבר אשר גורם להטיפול הפרטני מגיעות לעשרות ואף למאות שקלים. 

לנטוש את המוצרים הנשלחים בשל חוסר כדאיות כלכלי, וכן להימנע מיבוא באמצעות 

מקרים  ם שלבתחום היבוא האישי. חלק ותקטנ ותשימוש בחברות בלדרות, שהן שחקני

נציין כי במקרה של נטישת  ניתן לייחס לאי עמידה בדרישות רגולטוריות לייבוא אישי.אלה 

 20.צר על ידי הצרכנים, גם חברות הבלדרות נפגעות מכךמו

קושי בחלק מהמקרים לקבל בשל  ,לא צפה צרכןכמו כן, עלה בשימוע כי קיימות עלויות שה

מוצר שמוחזר לחו"ל, אי יכולת לשלם מע"מ מראש, עלויות בשל פער החזר מסי יבוא עבור 

בעלויות בין דרכי השילוח השונות דבר וכן פער ליום המשלוח,  בשער החליפין מיום הקנייה

ומצמצם את  צרכןעבור ה הפוגע בתחרות, בקלות בשימוש והאטרקטיביות של היבוא האישי

 .התחרות במקטע השילוח

 חוסר בהירות לצרכנים לעניין חוקיות היבוא הקיימת ביבוא אישי .4

, ולכן פעמים יםדברי חקיקה שונהשונים לעניין יבוא אישי קבועים בנהלים ו תנאיםכיום, ה

 ןהאם מותר להכניס את המוצר ביבוא אישי לארץ, או לחלופין מה צרכןרבות לא ברור ל

ממוצע להכיר  צרכןלצפות מ קיים קושי מהותיהיר כי במוצר. נייבוא ההדרישות הקיימות ל

, החקיקהבשינוי  להתעדכןהקיימת לגבי כלל המוצרים שניתן לייבא,  ההחקיקכלל את 

כל דברי החקיקה בהם מפוזרות הוראות הנוגעות לדרישות בקיאות ב לגלותובפרט, 

רגולטוריות המהוות תנאי לייבוא אישי, לרבות בצו יבוא חופשי המנוסח בעיקרו לציבור 

היבואנים המסחריים. מצב זה מקשה על צרכן המבקש לחפש מידע על חוקיות יבוא של 

משרדי ממשלה ל ידי המאושרים ע לגבי מוצריםגם חסמים פרטניים קיימים מוצר נתון. 

שונים כגון: משרד התקשורת, משרד הבריאות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד 

 חסמים אלה יפורטו בהמשך.הכלכלה והתעשייה. 

                                                 
במקרים בהם המוצר מחויב בתשלום מסים הפגיעה אף משמעותית יותר כי הן משלמות לרשות המסים את המסים,  20

שום חוב אבוד במקרים ובמקרה של נטישת המוצר אינן יכולות להזדכות על תשלומי המע"מ, וכתוצאה מכך נאלצות לר
 אלה.
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 חסמים מסחריים .ב

 חסמים הקיימים ליוזמות עסקיות בתחום היבוא האישי .1

יובאו באמצעות עוסק". שכן, בצו יבוא חופשי חלק מההגדרה של יבוא אישי היא ש"לא 

בישראל לבין ספק בחו"ל. על  צרכןהיבוא האישי הינו במהותו עסקה הנעשית ישירות בין 

האמריקאי  Amazonמהמוצרים הקיימים באתר  30%-פי נתונים שהועברו לוועדה, רק כ

מכיוון שלא קיים משלוח ישיר לישראל. במקרים אחרים בהם המשלוח , נשלחים לישראל

 לישראל עלויות המשלוח עשויות להיות גבוהות וזמן אספקת המשלוח ממושך. לכן ישמגיע 

ושירות הלקוחות  ההפצהעסקיות בתחום היוזמות ה ם הסרת חסמים לנושאודיקבחון ל

אשר יכולות להביא להגדלת התחרות במקטע ההפצה ולהגדלת הנגישות ליבוא אישי בלבד, 

 למוצרים.

 הים לבין שחרור דרךדרך האוויר ם בין שחרור פערי .2

, לאור ההבדל בלוחות הזמנים, על אף שעל דרך האווירכיום בפועל, רוב היבוא האישי נשלח 

במצב הקיים ישנו פער במערכות כמו כן,  בסיסו שילוח ימי הינו בעל עלויות נמוכות יותר.

ויר לים, אשר המחשוב בקרב המשלחים הבינלאומיים, סוכני המכס ומסופי המטען, בין או

משפיע על התהליך הלוגיסטי. במהלך דיוני הוועדה, ובישיבות שהתקיימו בין היתר עם נציג 

 21,המגזר העסקי ורשות המכס, הציגו נציגי רשות המכס כי העלאת מערכת "שער עולמי"

על , צפויה לפתור את המצב הזה. לאור זאת, הוועדה סבורה ש2018המתוכננת לינואר 

האם סוגיה זו ולמידה לבצע מעקב במשרד הכלכלה והתעשייה  היבוא חוקיות הממונה על

להגביר את השימוש בדרכי הובלה נוספות  על מנת אכן נפתרת כתוצאה מהעלאת המערכת

 הגברת התחרות במקטע זה.הוביל לליבוא אישי ול

 עלות משלוח לישראל בקרב חברות הבלדרות .3

 שפורסם לציבור לעניין חסמים לייבוא אישי, במסגרת הקול הקורא ואחת מההערות שהגיע

של חברות  שילוחה ייעדבהגדרת מדינת ישראל עלות השילוח הנובעת מאופן נגעה ל

. מההערה עולה כי ישראל מוגדרת בקטגוריה של "שאר העולם" ולא הבלדרות הבינלאומיות

בקטגוריה של "מדינות אירופה" )לצורך ההדגמה קפריסין, לה יש מיקום גיאוגרפי דומה 

לישראל, מוגדרת בקטגוריה של "מדינות אירופה"(. שינוי הקטגוריה של מדינת ישראל 

 המשלוח לישראל.ות עלבקרב חברות הבלדרות הבינ"ל עשוי להביא להוזלת 

  

                                                 
מערכת "שער עולמי" נועדה לייעל את רמת השירות של המכס ולאפשר כניסת ויציאת סחורות מישראל באופן מהיר  21

( לכלל קהילת הסחר חוץ: חברות שילוח, חברות תעופה, paperless) נייר ללא תהליכים על מבוססת המערכתואיכותי. 
 .המסים רשות באתר מופיע פירוט. ועוד ומחסנים מסופיםסוכני מכס, נמלים, 
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ת יורשוהשל  ןבתחומ והצעות רגולטוריותפירוט החסמים  .ג

 תומוסמכה
 

את דרישות לוועדה השונים התבקשו להציג  משרדי הממשלה ,במהלך עבודת הוועדה

את השינויים שבכוונתם באחריותם, וכן שלמוצרי הצריכה הרגולציה בתחום היבוא האישי 

אישי בתחומם. מוצגים להלן ריכוז עיקרי החסמים ביבוא הלבצע על מנת להביא להסרת 

 :ת וההצעות הרלוונטיותורלוונטיהת ומוסמכהת יורשוהם החסמים בתחו

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: מוצרי תעבורה

 שוק מוצרי התעבורה )הכולל את החלפים לרכב(

משרד הכלכלה שוק מוצרי החלפים לרכב הינו שוק יבוא גדול אשר עומד, לפי נתוני 

בשנה )ערך יבוא(. על פי בדיקה שנעשתה עבור משרד  ש"חוהתעשייה, על כעשרה מיליארד 

האוצר, נמצא כי בתחום החלפים לרכב קיימים מספר כשלים תחרותיים ומבניים המביאים 

מתבטאת  . השפעה זולכך שבישראל ליבואני הרכב השפעה גדולה מהמקובל בעולם בשוק זה

חלפים מקוריים ובמחירים גבוהים של חלפים מקוריים ותחליפיים. בשיעור גבוה של 

מנתח השוק של חלפים מקוריים הוא של  50%-מבחינת חלוקת שוק החלפים המקוריים, כ

יבואני חלפים  10%-חלפים מקוריים ביבוא מקביל ושל יבואני  40%, הרשמיים יבואני הרכב

חלפים "ממוחזרים". שיעור החלפים אחרים של חלפים הנמכרים בשכיחות גבוהה או 

. נתח שוק זה גבוה משמעותית מנתח השוק הקיים 61%-המקוריים בישראל מוערך בכ

(. 27%, בריטניה 29%, צרפת 48%במדינות אירופה לחלפים מקוריים )למשל, גרמניה 

המחירים של החלפים המקוריים והתחליפיים בישראל גבוהים בהשוואה לאירופה, לעתים 

רות אחוזים, קרי החלפים באירופה, הן המקורי והן התחליפי, זולים יותר מאשר אף בעש

 אלה המופצים בישראל.

מתוך תמונת מצב זו, קיימת מוטיבציה לפתח את היבוא האישי של מוצרי תעבורה כאפיק 

 פי להתמודדות עם רמת המחירים הגבוהה שקיימת בישראל בהשוואה למדינות בחו"ל. על

לפי נתוני  . כך,ביבוא אישי חלפים לרכב ייבאיםבישראל אכן מ צרכניםי ההנתונים ניכר כ

בשנה  91%וחלה צמיחה של  e-Bayאלף חלקי חילוף לרכב מאתר  650-נרכשו כ 2016שנת 

 .בייבוא אישי לרכב קסדות ומוצרי בטיחות ברכישתהחולפת 

 קייםהמצב ה

ורה שונים, לרבות חלפים משרד התחבורה אמון בין היתר על הבטחת תקינות מוצרי תעב

רישוי חלקי חילוף בצריכה  - 20/2008עד לאחרונה, משרד התחבורה עבד לפי "נוהל  .לרכב

נדרש להעביר מספר מסמכים באופן  צרכןעצמית", אשר במסגרתו לצורך בקשת יבוא, ה

פיזי למשרד, אשר כוללים בין היתר: רשימת מוצרים ענפה, כמויות, הצהרת נכונות פרטים, 
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שבונית רכישה מקורית, צילום רישיון רכב, צילום תעודת זהות, הסבר על כך שחלקי ח

 .דומההחילוף של הרכב מותאמים לדגם ולשנתון הרכב וכ

 המשרד ידי עלהאסדרה המוצעת 

נמצאת במסגרת דיוני הוועדה הציג משרד התחבורה את המדיניות החדשה של המשרד ה

המתבססת על חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף  2016החל מחודש מאי  22 בהליכי יישום

, לפיה המשרד צמצם בצורה משמעותית את רשימת המוצרים אשר 2016-הרכב, התשע"ו

קבלת אישור משרד התחבורה.  -חוקיות הייבוא, קרי דרישות לגביהם יש צורך לעמוד ב

תעבורה,  מוצרי 20,000-חוקיות היבוא לכב בדרישות עמידהל הדרישהבהתאם לכך תבוטל 

ידרשו לעמוד בדרישות חוקיות ימוצרים בלבד )המוגדרים בטיחותיים( עדיין  70-כ רקו

ברירת המחדל תהיה בדיקה ללא  ולגביהם תידרש בדיקה לצורך שחרורם מהמכס. הייבוא

, עלות על ידי משרד התחבורה וכן יהיה רשאי הצרכן לבחור, במידה ויהיה מעוניין בכך

לוחות זמנים, לפנות לבדיקה במעבדה מוסמכת )יצוין כי יש לשים  לדוגמא משיקולי קיצור

מוצרי תעבורה  ארבעהלייבא עד  יהיה ניתןש כן נקבע(. תשלוםלב שבדיקה במעבדה כרוכה ב

בטיחותיים מכל סוג בשנה. על מנת להקל בתהליכי הטיפול בתחום היבוא האישי קבע משרד 

ההוכחה בדרישות התקן, על ידי בדיקת  המוצרים הקלות בדרכי 70מתוך  19-התחבורה ל

 רשימתסימון על גבי המוצר בלבד. כמו כן, לאור בקשת הוועדה הוחלט על המשך צמצום 

והתאמה לכלל היבוא  חוקיות יבוא ביבוא אישידרישות עמידה בהמוצרים הנדרשים ב

 23מוצרי תעבורה בטיחותיים למשלוח. חמישההאישי ל

 מזון ותוספי תזונהמשרד הבריאות, שירות המזון: 

 שוק המזון ותוספי התזונה

של הלמ"ס, שיעור ההוצאה של משק הבית על  2015לשנת לפי סקר הוצאות משק הבית 

 בתחום המזון היצרניות הגדולותוש של כמו כן, נתח השוק של. 16.3% עומד עלמוצרי מזון 

 -נתח שוק זה הינו חריג בהשוואה בינלאומית  .39.4% המהוו –תנובה, שטראוס ואסם  –

 הבארה"ב מהוו נתח השוק של שלוש החברות הגדולות בתחום המזון לצורך ההשוואה

. הריכוזיות בתחום המזון בישראל מתקיימת הן ברמת המוצר בלבד 12.8%ובאנגליה  15.9%

מקטגוריית  55%-כ תנובה בעלת נתח שוק של, 2016נכון לשנת והן ברמת הענף: כך למשל, 

חטיפים השוקולד והמקטגוריית  53%-בעלת נתח שוק של כ מוצרי החלב, שטראוס

והחברה  לוחיםהממקטגוריית החטיפים  49%-נתח שוק של כ בעלת מתוקים, אסםה

המשקאות הקלים והמוגזים. יבוא אישי של קטגוריית מ 57%-בעלת נתח שוק כ המרכזית

, בשל מאפייני , כגון מוצרי תקשורת וביגודבהשוואה לענפים אחרים נפוץמזון כיום אינו 

                                                 
 (.זה לעניין ההמלצות בפרקמנת להביא ליישום מלא של הרפורמה נדרש תיקון בצו יבוא חופשי )כמוזכר  על 22
מוצרי תעבורה החייבים בתקינה רשמית נדרשים גם בעמידה בדרישות חוקיות ייבוא של הממונה על יובהר כי  23

התעשייה. נכון להיום מדובר במספר מוצרים בודדים אשר דורשים עמידה בדרישות חוקיות התקינה במשרד הכלכלה ו
 ייבוא של שני המשרדים. 
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המוצרים של חיי מדף מוגבלים, טריות, עונתיות, תדירות רכישה גבוהה וכו', אך הוא 

אפשרות להזמנת מוצרים  מעניק , וכןמאפשר לצרכנים המקומיים להיחשף למגוון מוצרים

תר ובכמות אשר תשמש לתקופה ממושכת בעלי חיי מדף ארוכים יותר, במחירים נמוכים יו

 יותר.

להבדיל מתחום המזון, בתחום תוספי התזונה, שגם הוא מהווה מוצר צריכה, השימוש 

שוק תוספי  ביבוא אישי מתפתח בשנים האחרונות. לפי הערכות של איגוד לשכות המסחר

בבתי תוספי התזונה נמכרים ברשתות הפארמה,  .התזונה בישראל נאמד בכמיליארד ש"ח

מרקחת פרטיים, בקופות חולים, בחנויות טבע וביבוא אישי. לאור העלייה ברמת החיים, 

והמלצות בריא לאורח חיים הגוברת המודעות  ,מחירים אטרקטיביים יותר במדינות זרות

 חלה צמיחה בתחום זה. ,רופאים לשימוש בתוספי תזונה

 קייםהמצב ה

שירות המזון אמון על הבטחת בריאות הציבור במזון, לרבות תוספי תזונה. לעניין יבוא 

, אופן הטיפול של שירות המזון במשלוחים נעשה באופן שונה 2017אישי, עד לפני ספטמבר 

בין חבילות המגיעות דרך הדואר לבין חבילות המגיעות מחברות הבלדרות: בדואר הלקוח 

ול חברות הבלדרות הפריט יוצא מהרשימון הקולקטיבי ועובר חותם על הצהרה, ואילו מ

אישור לרשימון פרטני. משמעות הדבר הינה כי מאותה נקודה חברות הבלדרות צריכות את 

אישור הלקוח על מנת לשחרר את המוצר מהמכס, וזאת לגבי כלל משרד הבריאות ו

עים כחסם במסגרת השימוהתברר הנושא  –המוצרים הנשלחים בחברות הבלדרות 

משמעותי, דבר המתבטא בעלויות משמעותיות ביותר שמגיעות לעיתים לעלות הגבוהה 

. משרד הבריאות הציג במסגרת הוועדה רפורמה לפתרון ועצמ ת המוצרמעלות רכיש

של משרד . כמו כן, עלה במסגרת הוועדה כי במקרים רבים נגבית אגרה מים הקיימיםהחס

לעתים הופכת  שרק"ג, א 5שמשקלם מעל מיובאים על טובין  ש"ח 384הבריאות בגובה של 

חסרת כדאיות כלכלית. כמו כן, עלה שהצרכן לרוב אינו מודע לאגרה זו בעת את ההזמנה ל

 ביצוע ההזמנה.

 על ידי המשרדהאסדרה המוצעת 

במהלך עבודת לציבור במסגרת דיוני הוועדה הציג שירות המזון נוהל, אשר גם פורסם 

רתו להקל משמעותית על הרגולציה הקיימת כיום ביבוא אישי. נוהל זה הוא הוועדה, שמט

 והואתוצר של אחת ההמלצות של הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא 

לאחר דיוני הוועדה להסרת חסמים ביבוא אישי  .2017כנס לתוקף בתחילת ספטמבר נ

כמויות לאור בקשת והמלצת הוועדה בתחום המזון ותוספי התזונה ולאחר ביצוע התאמת 

אחידות עם יתר ה הגביר אתלק"ג על מנת  5-ק"ג ל 3-)העלאת המשקל לסוג מוצר מ

 נת המומלצת.ופורסם הנוהל במתכ המוצרים(
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ק"ג במשלוח, אך לא יותר  15בנוהל החדש הכמויות הכלליות במזון הן: "מזון בכמות של עד 

גרם  500-ק"ג משלוח ולא יותר מ 5 -פרטניות: תבלינים ק"ג למוצר", למעט החרגות  5-מ

, מוצרי מזון מסוים פריטים לסוג 5-פריטים ולא יותר מ 15עד  -, תוספי תזונה למוצר

 עד שש פעמים בשנה.של גדיר תדירות יבוא ההנוהל גם  ק"ג משלוח ועוד. 15לספורטאים 

הכמויות לכלל היבוא  הוועדה ביקשה משירות המזון לבחון בהמשך התאמה נוספת של

 האישי האחיד כפי שמופיע בפרק ההמלצות.

חברות הבלדרות יחתימו את הלקוחות על הצהרה לקבלת המוצר, בהתאם לנוהל, כמו כן, 

 , וההצהרות תישמרנה במאגרים של חברות הבלדרות.בדומה למה שנעשה כיום בדואר

אין כבר צורך להעביר את שבנוהל החדש לא תיגבה אגרה בגין שחרור המוצר, היות 

 ולאור מעבר למודל של הצהרה.של משרד הבריאות בדיקות להמוצרים 

 משרד הבריאות: תמרוקים

 שוק התמרוקים

יצרני ויבואני  300על פי בחינה של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, המחזור המצרפי של 

זאת כאשר נתח השוק של מיליארד ש"ח.  8.6-עמד על כ 2012מוצרי הטואלטיקה בשנת 

ידי -בנוסף, בבדיקות ריכוזיות שנעשו עלעשרת החברות הגדולות הינו כשני שליש מכך. 

: בבחינת גם ברמת המוצרים משרד האוצר, שוק התמרוקים מתאפיין בריכוזיות גבוהה

)נתח שוק של שלושת  CR3מדגם של עשרה מוצרי היגיינה ותמרוקים רבי מכר, נמצא שמדד 

 96%-ל 66%הגדולים( בקרב היצרנים והיבואנים של אותם המוצרים נע בין השחקנים 

במונחי נתח שוק כספי. זאת, כאשר מדגם המוצרים נדגם מרשתות שיווק מזון ומרשתות 

הפארמה. בנוסף, בסקירות עולמיות נמצא כי בישראל כרבע מההוצאות של הישראלים הן 

 בהשוואה למדינות אחרות. גבוהשיעור על מוצרי מזון ומוצרי טיפוח אישיים, 

 קייםהמצב ה

אגף רוקחות במשרד הבריאות אמון בין היתר על הבטחת בריאות הציבור בשימוש 

בתמרוקים. מוצרי התמרוקים כוללים מוצרים כמו שמפו ומרכך שיער, קרמים )לידיים, 

ועוד. (, איפור, תכשירי הגנה מהשמש, דיאודורנטים, משחות שיניים, מי פה דומהלגוף וכ

ל מבחינה חוקית במצב הנוכחי לא ניתן לייבא מחו"ל תמרוקים לשימוש אישי, אלא רק ע

 תמרוקים.מי שבידו רישיון תמרוקים כללי שניתן ליבואנים ויצרנים בתחום ה ידי

 על ידי המשרדהאסדרה המוצעת 

הוועדה כי במסגרת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום במסגרת המשרד הציג 

בפרק אסדרת ענף  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

תמרוקים, שאינם מיועדים  לייבא באופן אישיהתמרוקים שטרם נכנס לתוקף, נקבע כי ניתן 

לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים ואינם במסגרת של פעילות מסחרית כל עוד הם 



 26 

כל עוד, במסגרת זאת, ישי או המשפחתי של היחיד. מיובאים בכמות סבירה ולשימושו הא

 התמרוקים מיובאים ביבוא אישי הם לא יידרשו לעמוד בדרישות חוקיות היבוא.

החוק טרם נכנס לתוקף ועל כן קיימים חסמים ביבוא אישי למוצרים  ,בזמן דיוני הוועדה

בהגדרת כמות והן  בייבוא אישי באםיליעבור צרכן בתחום התמרוקים הן באיסור החוקי 

סבירה. יובהר כי גם לאחר כניסת החוק לתוקף יש צורך להגדיר מהי כמות סבירה של 

 ., ואחידות עם כלל היבוא האישיפריטים על מנת לייצר ודאות לצרכן בתחום זה

 משרד התקשורת: ציוד אלחוטי

 ציוד אלחוטי

כגון: טלפון אשר במסגרת הפעלתם נעשה שימוש בתדרי רדיו, ציוד אלחוטי כולל מוצרים 

המאפשרים קביעת  , מוצריםWi-Fi נתבי מחשבים המשתמשים בטכנולוגייתסלולרי, 

לעניין חלק מסוגי הציוד כגון מכשירי טלפון סלולריים . דומהוכ GPS מיקום באמצעות

בע פטור חלקי או גורף סוגים אחרים נקמספר נקבעה בחקיקה רגולציה ייעודית, ולעניין 

שציוד  הבדיקהבמשרד התקשורת הינו הרגולטור אשר אמון על  בכיר רישויאגף  .מרישוי

פסי התדרים והספקי השידור, לעניין  שונות, לרבותבדרישות אלחוטי המופעל בארץ יעמוד 

)קרי, בפעילות התקשורתית  תדרי הרדיו ספקטרוםלהפרעות  למנועעל מנת  בין היתר וזאת

ומשכך  בצורה משמעותית תחום הציוד האלחוטי הינו תחום שנשען על יבואהקיימת(. 

, הינה בעלת פוטנציאל השפעה הסרת החסמים ליבוא אישי כתחרות ליבוא המסחרי

( הוא 85.17)פרט מכס  סלולרי ןטלפולמשל,  משמעותי על רמת המחירים והמגוון לצרכן.

מאופיין ברמת מחירים גבוהה בין מחירו בארץ לבין ו ל בישראל,ליוצר כשאינו ממוצר 

כמויות היבוא היו לפי התמהיל שלהלן  2016 -2015בין השנים . בחו"ל מחירו במדינות שונות

 היבוא האישי כאחוז מסך היבוא:כן מופיעים בטבלה שיעורי ( ו1)טבלה 

 2015-2016יבוא טלפונים סלולריים שנים  :1טבלה 

 

 קייםהמצב ה

, וזאת יבוא אישי לבין ייבוא מסחריבין ככלל, לא קיימת כיום הבחנה בדרישות רגולטוריות 

, בעלי יכולת מוצרים רביםכתוצאה מכך, בין היתר,  למעט לעניין מכשירי טלפון סלולריים

כס, עד לקבלת אישור ממשרד התקשורת. הנושא הממאינם משוחררים  פעולה אלחוטית,

 יחידות ביבוא אישי יחידות ביבוא מסחרי שנה

יבוא  -חלק יחסי 

 אישי

2015 3,283,555 28,647 0.9% 

2016 2,494,487 27,139 1.1% 
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עלה בשימועים ובקול הקורא כסוגיה שמשפיעה מאוד על היבוא האישי בתחום מוצרי 

 התקשורת.

בשם "הקלות בשחרור  2014לצד זאת, ניתן לציין כי משרד התקשורת פרסם מסמך בשנת 

במסגרתו נקבע כי פריטים מסוימים לא ידרשו אישור ממשרד ציוד אלחוטי מהמכס", 

כגון יבוא של שלושה מכשירי טלפון התקשורת לצורך הכנסתם לישראל ולשימוש בהם, 

זה, עבודה , נוהל בפועל סלולרי, מחשב נישא אחד וכמות לא מוגבלת של דיבורית לרכב.

הדרישות הרגולטוריות של המשרד לגבי  לענייןגם  יות קטנות, שימשהעוסק בייבוא כמו

הפטור לגבי מכשירים שהיכולת תוקן צו  2015כמו כן, בחודש ספטמבר יבוא אישי. 

בלבד או המשמשים לקביעת מיקום  Bluetoothהאלחוטית שלהם היא בטכנולוגיית 

במהלך עבודת הוועדה  24.בלבד או המשלבת בין שניהם בלבד (GPSבאמצעות לווין )כגון 

 טלפונים סלולריים 5-, כך שזה "הקלותמסמך "התקשורת עדכן את הכמויות במשרד 

חוקיות עמידה בדרישות מחשבים נישאים יהיו פטורים מ 3-ו לשימוש אישי או עצמי

 25ייבוא.ה

 6,000-על כ 2016עמד בשנת  שהוגשו למשרד התקשורת הבקשות ליבוא אישימספר 

בהתייחס לכך, רשימת המוצרים הפטורים מקבלת אישור משרד התקשורת הינה  .26בקשות

בהתאם לקצב ו באופן שוטף הרשימה הקיימת אינה מתעדכנתמצומצמת. כמו כן, 

והנגישות  מהצרכן הישראלי הזמינות , וכתוצאה מכך נמנעתהתפתחות הטכנולוגיה

ם הנמוכים מרמתם , ובפרט רכישתם במחירילהתפתחויות טכנולוגיות אחרות בעולם

 בישראל.

ימי עבודה כפי  14לעומת )ימי עבודה  10משרד התקשורת מתחייב לזמן תגובה של על אף ש

(, בפועל עקב עלייה בקצב הבקשות המוגשות, לצד מדיניות שמוגדר כיום בצו יבוא חופשי

מחמירה )הנובעת לטענת המשרד בעיקר מטעמים ביטחוניים(, משרד התקשורת אינו עומד 

אם צרכן גם . משמעות הדבר היא שלעיתים חודשים כתבזמנים אלה, וקבלת האישור אור

בקשה לקבלת אישור משרד מודע לצורך בהגשת  בייבוא אישי המבקש לייבא מוצר אלחוטי

 מוצר. במקרה בו הצרכןה רכישתטרם  זמן רביהיה עליו לפנות לקבלת אישור  התקשורת,

לתקופה ארוכה  עוכבי מוצרהמוצר, אינו מודע לתהליך קבלת האישור המקדים ליבוא ה

נוספות בהתאם. שני מצבים אלה הינם בעייתיים בראייה  ויושתו עליו עלויות יחסית

 צרכנית.

  

                                                 
 .1982-(, תשמ"ב2צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה( )מס'  24
, לצו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה 2017בהתאם לתיקון הצו הנוגע בדבר, בחודש אוגוסט  25

 .2012-הפועל בשיטה התאית )רטן((, תשע"ב
 לפי הנתונים שהעביר משרד התקשורת לממונה על חוקיות הייבוא במשרד הכלכלה והתעשייה. 26
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 על ידי המשרדהאסדרה המוצעת 

ה הפרעות במהלך דיוני הוועדה, משרד התקשורת הציג כי ככלל, על מנת להבטיח שלא תהיינ

שנכנס לארץ יעמוד  תאלחוטיבעל יכולת פעולה  ציודנדרש לוודא כי כל התדרים, בספקטרום 

לכל פריט נדרש אישור שחרור מהמכס )למעט אותם ככלל,  ,בדרישות הרגולטוריות, ולכן

 .(שנקבעו לגביהם הוראות אחרותפריטים 

המשרד הציג כי בעקבות הוועדה בכוונתו לבחון מנגנון הקלות מסוים עבור מוצרים שייקבעו 

בפרט, שוקל כמאושרים על ידו, בעוד שיתר המוצרים עדיין ידרשו את אישור המשרד. 

מוצרים בעלי המשרד לאפשר את יבואם ושימושם ללא צורך בקבלת אישור המשרד של 

 עכבר אלחוטי(ו אלחוטית קלדתחשב נייד, מ)כגון מ ילשימוש ביתשידור לטווחים קצרים 

על פי הערכה של משרד  .בעבר מנגנון רישוי מקל יחסית הםסוגי ציוד אשר נקבע לגבי וכן

הפריטים  מספר בדיוני הוועדה המנגנון המוצע יפחית חלקית אתשהוצגה התקשורת 

כי יבחן לייצר הפרדה חוקיות היבוא. בנוסף לכך, המשרד ציין דרישות עמידה בהנדרשים ב

נציגי המשרד מציינים כי על מנת לבצע את השינויים הללו יש  בין יבוא אישי ליבוא מסחרי.

תיקוני חקיקה, ובפרט קביעת צו פטור מכוח סמכותו של שר התקשורת לפי בביצוע צורך 

 לפקודת הטלגרף האלחוטי. 4סעיף 

מהחסמים המרכזיים כיום בייבוא יצוין כי בשימועי הוועדה, עיכובים אלה צוינו כאחד 

אישי, בפרט לאור המגמה ההולכת וגוברת של מוצרים טכנולוגיים בעלי יכולות שידור 

(WIFI ,IOT .)'לבצע רפורמה משמעותית בבקשה על כן הוועדה פנתה לנציגי המשרד  וכו

שהוצגה. בעקבות כך התקיים דיון של נציגי משרד התקשורת, נציגי משרד זו יותר מ

יטיב עם הצרכן בצורה משמעותית יותר יועדה על מנת לגבש פתרון שוטחון ונציגים מההבי

הנוגע לציוד אלחוטי אשר פועל בתדרים פטורים  בכל, , ובפרטכפי שיפורט בהמלצות הוועדה

 מרישוי.

 משרד הכלכלה והתעשייה, הממונה על התקינה

 שוק המוצרים החייבים בתקינה רשמית

אחראי על כלל עיקרי ההינו הרגולטור ה במשרד הכלכלה והתעשייה הממונה על התקינה

אשר מחייבת טובין לעמידה בסטנדרטים  ,המוצרים אשר לגביהם נקבעה תקינה רשמית

. זאת כאשר בדיקת וזאת בין היתר לטובת שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו מסוימים

בהתאם  27תאגיד סטטוטורי, המוצרים בפועל מתבצעת כיום על ידי מכון התקנים שהינו

. על פי הערכה שבוצעה להוראות הממונה על התקינה, בהתייחס לרמת הסיכון של המוצר

                                                 
פותחת תחום זה לתחרות; קרי, גם מעבדות פרטיות יוכלו לבצע את יצוין כי בעת זו מיושמת רפורמה אשר  27

  הבדיקות הללו.
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במשרד הכלכלה והתעשייה, גודל שוק הטובין המיובא אשר חלה לגביו תקינה רשמית 

 .ש"חמיליארד  16-מוערך ב

מית מוכרזת על ידי לבין תקינה מחייבת. תקינה רשכמו כן, יש להבחין בין תקינה רשמית 

שר הכלכלה והתעשייה, כאשר עבור מוצרים מסוימים חל עליהם גם תקן רשמי וגם דרישה 

מכוח  תאך מחייב תרשמי השאינ נוספת של רגולטור אחר. תקינה מחייבת, הינה תקינה

 בנוסף, לעניין מזון, על אף שקיימתחקיקה של שרים אחרים, כדוגמת תקנות תכנון ובנייה. 

 ,הוחרגו מוצרי מזון, כך שהרגולטור האחראי עליהם הוא משרד הבריאות ,תקינה רשמית

 28.ולא הממונה על התקינה

 קייםהמצב ה

לא קיימת הבחנה בין יבוא , חוק התקנים( –)להלן  1953-תשי"גהבחוק התקנים כיום, 

 אדםלא ייצר כי " ,בין היתר ,תוקובע הוראות חוק התקנים, שכן מסחרי לבין יבוא אישי

ולא ישתמש בו  מצרך, שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו

 ."אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי.בכל עבודה שהיא...

במצב זה, הוראות החוק לא פוטרות מוצרים המיובאים בייבוא אישי מעמידה בהוראות 

 מלבד בודדים, ,מוצרים אלה כי אין צורך להמציא עבורנקבע  חופשי בצו יבואהתקן, אך 

 אישור עמידה בתקן, על מנת לשחררם מהמכס.

 על ידי המשרדהאסדרה המוצעת 

בוחן בעת זו שתי חלופות הציג במסגרת הוועדה כי לאור השינויים המוצעים, הוא המשרד 

 לאסדרה:

לייבא מוצר העומד בתקן רשמי תמשיך החובה  –אכיפה -מדיניות איחלופה ראשונה הינה 

, אלא במקרים בהם התקבל המשרד לא יבצע אכיפה לחול על מוצרים בייבוא אישי, אך

גם כיום, על  אישי לצרכים מסחריים.המהמכס או גורם אחר מידע על ניצול ערוץ הייבוא 

ה של פי סדרי העדיפות של האכיפה, לא נאכף נושא היבוא האישי, אולם לא התקבלה החלט

 ,אכיפה. סדרי עדיפויות אלו נקבעו אגב מצב קיים כאשר אתרי האינטרנט-מדיניות אי

לעמדת לא היו מפותחים והיבוא האישי היה בהיקף יחסית זניח.  ,והרכישות באמצעותם

כעת, משמבקשים להגיש המלצות שיש בהן כדי הגדלת היבוא האישי, יש לבחון המשרד, 

עניין זה עמדת נציגי המשרד, נדרשת ללכמו כן,  29.בשים לב לבטיחות הציבור את הנושא

כמו כן, נציגי משרד  .זה יחול ת לקביעת תנאים נוספים במקרה שהסדרפחינה מקצועית נוסב

ומשרד המשפטים מציינים שחלופה זו מצריכה את אישור היועץ והתעשייה הכלכלה 

 .המשפטי לממשלה

                                                 
 .2015-בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו 28
  בחוק התקנים. 8בהתאם לסעיף  29
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תיקון חקיקה על מנת שלגבי מוצרים המיובאים בייבוא אישי, לא  חלופה שנייה הינה ביצוע

נציגי משרד הכלכלה והתעשייה מבקשים רשמי. תחול חובת עמידת המוצר המיובא בתקן 

 להבהיר שתיקון זה אינו פשוט ודורש בחינה משפטית ומקצועית מעמיקה.

, בהתאם דעוסקות במוצרי צריכה בלב בתחום התקינה יובהר כי המלצות הוועדהבנוסף, 

תקן כדוגמת מוצרים הנדרשים בעמידה ב מוצריםקרי, אינן עוסקות ב .להחלטת הממשלה

תחזוקתם נדרשת ו, הפעלתם םשלצורך התקנתמוצרים נועדו לשימוש אישי או  שלארשמי 

 מסמך.ההמלצות אלה מפורטות בהמשך . מעורבות בעלי מקצוע

 מוצרי חשמל ביתייםרגטית של יעילות אנמשרד האנרגיה: 

 ביתייםהחשמל המוצרי שוק 

 9-כולל מקררים, מזגנים, מכונות כביסה וכדומה ומוערך בכ החשמל הביתייםשוק מוצרי 

מהמוצרים הם מוצרים מיובאים.  70%-60%-מיליארד ש"ח. לפי נתונים של משרד האוצר, כ

, ארבע החברות הגדולות )אלקטרה מוצרי צריכה, תדיראן הולידינגס, 2014לפי נתוני שנת 

. מוצרי הצריכה החשמליים נמכרים מנתח השוק 38%-ברימאג דיגיטל וניופאן( שולטות בכ

 10%בחנויות פרטיות,  30%ברשתות קמעונאיות,  50%במגוון פלטפורמות הכוללות: 

 ממסחר מקוון באינטרנט. 10%-ברשתות מזון/רשתות "עשה זאת בעצמך" ו

 קייםהמצב ה

משרד האנרגיה אמון על רמת הצריכה האנרגטית של מוצרי הצריכה החשמליים. על כן, 

עבור מוצרים רבים, במקביל לדרישות בטיחותיות הנקבעות בתקינה רשמית, משרד 

הנדרש ממוצרי והדירוג האנרגטי האנרגיה קובע דרישות לעניין רף היעילות האנרגטית 

 חשמל ביתיים.

 המשרדעל ידי האסדרה המוצעת 

כיום אין מניעה ליבוא אישי או משפחתי של מוצרי חשמל משרד האנרגיה הציג לוועדה כי 

עם  בדרישות חוקיות הייבוא. להמציא אישורים על עמידהנדרש ביתיים וביבוא אישי לא 

זאת, בדומה למוצרים נוספים, יש צורך להגדיר מהי "כמות סבירה" של פריטים, על מנת 

 זה.לייצר ודאות בתחום 
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 לחיות מחמדמשרד החקלאות ופיתוח הכפר: מוצרים 

 שוק המוצרים לחיות מחמד

-כ בגודל של הואבקטגוריה זו בישראל  המוצרים לפי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, שוק

מיליארד  0.4-לפי הערכות שקיימות, ההוצאות על מזון לחיות מחמד הן כ. ש"חמיליארד  2

(, כאשר בעלי חיים שאינם מייצרים מזוןאת חיות המחמד כבשנה )לעניין זה נגדיר  ש"ח

 עיקר המכר הוא בחנויות מתמחות והיתרה נמכרת ברשתות המזון הקמעונאיות.

 קייםהמצב ה

בתחום החי, הצומח, וכן ניקוי, חיטוי  םמשרד החקלאות ופיתוח הכפר אמון על יבוא מוצרי

והדברה בתחומם. בתחום היבוא של מוצרים לבעלי חיים המוצרים הרלוונטיים הם מזון 

ניקוי, חיטוי והדברה(, למשל, אמפולות לבע"ח, בהקשר לבעלי חיים ותכשירים לבעלי חיים )

 תרסיס נגד פרעושים, קולר נגד פרעושים וכו'.

וצרים נדרש אישור של השירות הווטרינרי, כאשר אין מסלול את המייבא כיום בשביל ל

בחנה בין יבוא מסחרי ליבוא אישי הליבוא אישי של תכשירים לבעלי חיים. במצב הקיים אין 

 בדרישות ההיתר או בתשלום אגרה.

 על ידי המשרדהאסדרה המוצעת 

תקנות בתחום הפיקוח על  בכוונתם לפעול לאישורכי הוועדה נציגי בפני  נומשרד ציינציגי ה

יהיה ק"ג  10מזון לבעלי חיים, אשר לפיהן יבוא אישי של מזון לבעלי חיים עד משקל של 

על כן במצב הנוכחי גם יבוא אישי  התקנות טרם אושרו פטור מהדרישות הקיימות בחוק.

עם אישור התקנות הנושא צפוי  .צרכןנדרש בהליך של קבלת היתר, שאינו פשוט עבור ה

כי הפטור מהדרישות הקיימות  עבודת הוועדהנציג משרד החקלאות עדכן במהלך  להיפתר.

 ק"ג. 20-יעלה לבתקנות 

לעניין תכשירים, המשרד ימשיך בבחינת הנושא על מנת למצוא פתרון להסרת חסמים ביבוא 

תרון גם חקלאות ופיתוח הכפר לבחון דרכי פהוועדה מבקשת ממשרד ה אישי בנושא זה.

שנת  במהלךוזאת והתעשייה תכשירים ולהציגן לממונה על היבוא במשרד הכלכלה  לעניין

2018. 
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 המלצות הוועדה: 5פרק 

 המלצות כלליות .א

 "כלל היבוא האישי" .1

במטרה להגביר את הוודאות לצרכן לגבי "הכמות הסבירה" לייבוא אישי הוועדה ממליצה 

 5"במשלוח עד כמות של  30הבא:לקבוע כי "כמות סבירה" ביבוא אישי תקבע לפי הכלל 

יחידות  30הם ולכל היותר עד ילפי הגבוה מבינ -דולר  1,000של  יחידות מוצר או עד סכום

 ."כלל היבוא האישי"( –)להלן  "במשלוח מוצרשל אותו 

 ;יחידות( 5)כולל  יחידות מאותו המוצר 5דולר עד  1,000במשלוח שעלותו מעל קרי, 

 30)כולל  מוצרה מאותויחידות  30כמות של דולר עד  1,000-שעלותו נמוכה מבמשלוח 

 31;יחידות(

יתאפשרו הקלות בצו יבוא חופשי עבור יבוא אישי בכמות הגדולה יותר  בנוסף, יובהר כי

נחה דעתו של המכס כי המוצרים יובאו לשימושו האישי אם הובנסיבות ספציפיות, מהכלל, 

המוצגים יבוא מסחרי מוצרים בכמו כן, יובהר כי לא תותר כניסת או המשפחתי של הצרכן. 

במסגרת הפיקוח על עוסקים ) והרגולטורים )בשלב כניסת המוצר לארץ( והמכסכיבוא אישי, 

נקטו בהליכים העומדים לרשותם על פי דין, על מנת למנוע ניצול לרעה של יי שווקים(ב

נטיים יבחנו האם נדרשים וושהרגולטורים הרלכן מוצע  ההקלות הניתנות בייבוא אישי.

תיקוני חקיקה שיסייעו להם לבצע אכיפה כאמור, לרבות הטלת סנקציות על ידי המכס 

 32במקרה שהוכח כי משלוח מסוים מיועד לשימוש מסחרי.

כמו כן, יובהר כי הכלל מגדיר כמות או סכום לייבוא האישי, לעניין פטור מהצורך באישורים 

ך אינו נוגע לפטור ממסים על המוצרים ( בצו יבוא חופשי, א1)ג()2בהתאם לסעיף רגולטוריים 

המיובאים. כמו כן, למען הסר ספק, אין בכלל הייבוא האישי כדי לגרוע מיתר הדרישות 

( לצו יבוא חופשי, על מנת שהמוצרים ייחשבו כמוצרים המיובאים 1)ג()2הקבועות בסעיף 

 בייבוא אישי.

מגבלה , ללא לעיל המוזכר כלל היבוא האישילגבי לשימוע ציבורי  היצאהוועדה יצוין כי 

בין היתר על מנת לקבל התייחסויות לעניין קביעת  ,מאותו מוצר פריטיםמקסימלית של 

השיח עם הרשויות המוסמכות, לאחר קבלת ההתייחסויות ו. לעניין זה כמות מקסימלית

 כן. פריטים למשלוח 30הכולל מגבלה של  ,לעיל את הכלל המוצג לאמץ ועדהוחליטה הה

 מהווה זה סכוםמכיוון ש ,היתר בין, קבעהדולר נ 1,000 -ל עד משלוח עלות קביעתיצוין כי 

                                                 
 המשפטית.  מבחינהזה הינו חזקה הניתנת לסתירה  כלל 30
 מוצר, אך שמפו לשיער רך ושמפו רגיל ייחשבו כשני פריטיםיחודד לדוגמא כי חולצה ומכנסיים לא יחשבו כאותו  31
  מאותו המוצר. 

  יובהר כי סוגיה זו דורשת בחינה של משרד המשפטים. 32
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המקסימלי בשטר מטען מסוים שניתן לכלול במסגרת רשימון  כספיערך ההאת  כיום

  33קולקטיבי.

)ובכפוף לעמידה ביתר  למעשה קובע כי ככלל, כל משלוח אשר מתאים להגדרה זוכלל זה 

חוקיות דרישות ( לצו יבוא חופשי( לא יידרש לעמוד ב1)ג()2הדרישות הקבועות בסעיף 

, הנדרשים לשם מלבד מקרים פרטניים ,או בצורך להמציא אישורים על עמידה בהם ייבואה

לספק פתרון למצב  כלל זה נועד .על ידי הרגולטורים שייקבעו הבטחת בטיחות הציבור,

בפני חוסר ודאות בעת הזמנת מוצרים  צרכןאת ה הברורה מעמיד בחנהההיעדר בו הקיים 

( יש להוכיח "להנחת דעתו 1)ג()2את התנאים הקבועים בסעיף  בייבוא אישי, מכיוון שכיום

שיקולים מובנים או ברורים בפני הצרכנים על אופן קבלת  לא קיימים ,של המנהל"

כך, ההחלטה, וכן עצם קבלת החלטה על מקרה מסוים לא מחייבת עבור המקרים הבאים. 

יוכל לקבל  צרכןמטרת הכלל להוות סטנדרט אחיד וברור ככל הניתן אשר באמצעותו ה

 .ודאות לגבי הכמויות שביכולתו להזמין ביבוא אישי

 זה דורש מספר הבהרות וסייגים אשר עסקה בהן הוועדה: כללבנוסף, 

 אינם הם, חל לגבי מוצרים שלא יובאו באמצעות עוסק כפי שהמצב כיום, ייבוא אישי .א

 לשימושו סבירה בכמות מיובאים והם, שירותים מתן או ייצור, אספקה לצורכי מיועדים

 סבירה".כלל זה מגדיר מהי "כמות . יחיד אותו של המשפחתי או האישי

 חוקיות הייבוא הקבועות בצו יבוא חופשיעמידה במדרישות  הקלותאין מניעה לאפשר  .ב

עבור יבוא אישי בכמות הגדולה יותר או בצורך להמציא אישורים על עמידה בהם, 

( לצו יבוא חופשי, אם הונחה דעתו של המכס 1)ג()2בנסיבות המוגדרות בסעיף מהכלל, 

 .יםכי התנאים בסעיף זה מתקיימ

לאותו  34, שתי חבילות או יותר שישלחו מאותו ספקבמכס בדומה לנהלים הקיימים .ג

לעניין אחד שפוצל,  שעות ממועד ההזמנה, ייחשבו כמשלוח 72לקוח בהפרש של עד 

  35.חוקיות הייבוא ומיסוי

רק באריזתו יחיד וכי מארז ייחשב כיחידה אחת הכמות המדוברת היא ביחס למשלוח  .ד

  36נמכר כיחידה בודדת.המקורית ואם אינו 

, שתיקבע בצו יבוא פרטנית משקל ונפח תתקיים המרהמוצרים הנמדדים לפי לעניין  .ה

 .אישי

יותר  ניתן יהיה לייבא כמויות גדולות מכוח צו יבוא אישי, במסגרתו מנגנוןייקבע  .ו

הכמות כל עוד  בנייה או שיפוץ בית, לצורך במסגרת ייבוא אישי של חומריםבמשלוח 

                                                 
רשימון המופק על שם חברת הבלדרות בצירוף פרטי היבואנים השונים והמסמכים המלווים השונים, שמאפשר הליך  33

 ת חוקיות יבוא.שחרור מהיר עבור מוצרים שאין עבורם דרישו
 .אחד כספק עוסקים בפלטפורמות יראו אעניין זה, לל 34
 כל זאת בהעדר הגבלות ספציפיות אחרות על ידי רשויות מוסמכות כאמור בצו יבוא חופשי. 35
  לצורך הדוגמא, מארז כוסות חד פעמיות ייחשב כיחידה אחת. 36
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כפוף להצגת תכניות בנייה מאושרות או ב שימוש אישי או משפחתי,הינה לבמשלוח 

 37.אסמכתאות אחרות

 .להגדרה של "כמות סבירה" ביבוא אישי אך ורקכאמור כלל זה מתייחס  .ז

על רכב, יאכטות וכלי טיס קטנים המיובאים בייבוא  למען הסר ספק, כלל זה לא יחול .ח

נקבע נוהל ספציפי במשרד הבריאות, אשר לגביו , וכן לגבי מוצרי מזון אשר עבורם אישי

לגביהם ספציפיים מוצרי תחבורה על אותם ו נטיוומופיעות המלצות הוועדה בפרק הרל

. כמו כן יצוין כי כל עוד לא בוצע שינוי החקיקה מופיעה המלצת הוועדה בפרק הרלוונטי

 הנדרש ליישום הכלל, הדין הקיים הוא הקובע.

על טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי המלצות אלה לא יחולו  .ט

הממונה על חוקיות הייבוא במשרד הדורשים רישיון יבוא כתנאי ליבואם לישראל. 

הכלכלה והתעשייה רשאי לפנות למשרד הרלוונטי ולקיים דיון מקצועי, במידה וסבר כי 

הינם מוצרי קיימים טובין בתחום סמכות המשרד אשר נכללים בתוספת הראשונה, אך 

צריכה שיש להתיר את יבואם  בייבוא אישי.  בסיום השיח המקצועי, יהיה רשאי 

ול את אותם טובין בצו במשותף עם אותו משרד להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה לכל

 יבוא אישי.

 יצירת מדרג ברור לחוקיות היבוא .2

רצון לקדם את רווחת הצרכנים, להפחית את יוקר המחייה ומתוך מטרה להקל  מתוך

דרישת עמידה ככלל, הוועדה ממליצה ש ולפשט את רכישת המוצרים בייבוא אישי,

תחול ביבוא אישי במקרים או הצורך להמציא אישורים על עמידה בהם, חוקיות יבוא ב

או  בטיחותביטחון, טיח את להב , בהם הדרישות נחוצות בשל הרצון38בלבד חריגים

 הוועדה דנה ביצירת מדרג לעניין חוקיות היבוא: . לאור זאת,בריאות הציבור

או בצורך להמציא אישורים על  בואייהחוקיות ב דרישה על עמידה ככלל, לא תחול .א

 על מוצרים ביבוא אישי. עמידה בהם,

חוקיות דרישות עמידה ב תבמקרים בהם הרגולטור סבור כי נדרש – צרכןהצהרת ה .ב

על הצהרה לצורך קבלת הטובין. על מנת לא לייצר  צרכןיבוא, תידרש חתימה של ה

, הוועדה ממליצה על הצרכן משיתים עלויות גבוהותהעיכובים בתהליך קבלת המוצר, 

בעת על ידי הצרכן  תחתם, אלא כי הצהרה זו לא תהווה תנאי לשחרור הטובין מהמכס

יישמרו אצל  ההצהרותמוצע שייקבע כי עקב ממנגנון יישום לצורך  .קבלת הטובין

 39.נטייםווהגורמים הרל

                                                 
כיום עבור מקרים של שיפוץ או בניית בית נעשית בדיקה של המפרט הקיים ושל תכניות הבניה. המטרה היא לייצר  37

 .שקיפות לציבור לקיומה של אפשרות זו ולהמשיך לאפשרה באופן שקוף וברור
 להבחנה הנדרשתאשר מהווים בסיס , מסחרי ייבואבין ל אישי בואיי בין מים מספר הבדליםקיי כי ורהסב הוועדה 38

המוצרים  תכמו. בתוך כך, ניתן לציין את עבור ייבוא אישיככל הניתן  הוהצורך בהפחתת בחוקיות הייבואלעניין עמידה 
לעומת אשר מייבא באופן תדיר, של היבואן המסחרי מומחיות ההמיובאים ואת ההשפעה הפוטנציאלית על הציבור, 

 נהלי הרשויות המוסמכות השונותחקיקה הקיימת ות בוהבקיאו בהיכרות בייבוא אישי, יםהפרט המייבא מוצר
 .המסדירה את הרגולציה

 שנים. 3בדומה לנוהל יבוא אישי של מזון ותוספי תזונה, חברות הבלדרות שומרות את הצהרות הלקוחות למשך  39
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במקרים חריגים, בהם הרגולטור סבור שנדרשת בדיקה מחמירה יותר, תתאפשר אחת  .ג

 מהאפשרויות הבאות:
 

בבית  , לרבותהרגולטור יתשלום על ידגביית ללא ללא בדיקה פיזית,  בדיקת מסמכים (1

, ובכפוף לסעיף 1564המכס או בדואר, בכפוף ללוח הזמנים הקבוע בהחלטת ממשלה 

ת תשלום על ידי הרגולטור תהווה ברירגביית בדיקה ללא לפרק המלצות זה.  5

בביצוע הבדיקה על ידי יהיה רשאי לבחור  , הואירצה בכך הצרכןאם המחדל, אך 

. שהרגולטור מכיר בה 40י חוק,לפ קיימת מעבדה מוסמכתבמקרים שוזאת מעבדה, 

 .לקבלת אישור דרכה תמורת תשלום צרכןיוכל לפנות ה במקרה זה,

שתהווה תנאי לשחרור הטובין לצרכן, בהתאם להנחיות של המוצר,  בדיקה פיזית (2

תשלום על ידי הרגולטור תהווה ברירת המחדל, אך גביית בדיקה ללא הרגולטור. 

, הוא יהיה רשאי לבחור בביצוע הבדיקה על ידי מעבדה, צרכןהוירצה בכך  במקרה

יר בה. במקרה זה, יוכל קיימת מעבדה מוסמכת לפי חוק, שהרגולטור מכאם וזאת 

 41.לקבלת אישור דרכה תמורת תשלום צרכןלפנות ה

מדרג זה התווסף לאור דיוני הוועדה בנוגע למוצרי תעבורה והאפשרות הקיימת כיום 

קבלת אישורים  המאפשרת ,מצעות מעבדות מוסמכותלבדוק את המוצרים בא

 בלוחות זמנים קצרים יותר לעתים.

על הרשות  בעת שינוי או עדכון רגולציה על יבוא אישי המשרד הממשלתי האחראי

היבוא טרם במשרד הכלכלה והתעשייה המוסמכת יבצע התייעצות עם הממונה על חוקיות 

צו יבוא אישי לאחר  לחלופין או)וצו יבוא חופשי  המכס את ויעדכן יתאם וכן, קבלת החלטה

 .(, כמפורט להלןשייקבע

 יצירת פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור ייבוא אישי .3

על מנת לייצר הפרדה ברורה בין ייבוא מסחרי לבין ייבוא אישי, וכן על מנת לאגד את כלל 

י שר הכלכלה הדרישות הרגולטוריות לעניין יבוא אישי במקום אחד, מוצע לקבוע כ

הפרדה ברורה בין צו יבוא חופשי שיעסוק  ייצרוהתעשייה יתקין "צו יבוא אישי". צו זה 

זאת  ייבוא אישי.בבדרישות הרגולטוריות ליבוא מסחרי, לבין הדרישות הרגולטוריות 

את הנגשת חוקיות הייבוא  תאפשרש ,אחיד ריכוז מלא של האסדרה באופןבמטרה לייצר 

 לצרכן.

הממונה על חוקיות  אישי יביא ליישום של מספר תהליכים במקביל: בעת הכנתוצו יבוא 

על כל אחד מהפריטים יקבל תמונה רחבה וברורה והתעשייה היבוא במשרד הכלכלה 

                                                 
בחוק הרשות הלאומית  לעניין זה בין אם מדובר בחוק המצוי בתחום סמכותו של הרגולטור הרלוונטי ובין אם מדובר 40

 לעמוד שותבדיקת מוצרים החייבים בתקינה רשמית, מעבדות נדר עבוריובהר כי  כן .1997-להסמכת מעבדות, תשנ"ז
 .זה בתחום נטיתווהרל החקיקה הוראותב גם

בהר כי לעניין דרישה לאישור עמידה בתקן רשמי כתנאי לשחרור טובין, הבדיקה נעשית בתשלום רק ע"י מכון יו 41
 התקנים כיום ובעתיד גם ע"י מעבדות מוכרות, ולא על ידי הרגולטור. 



 36 

יבוא. יחוקיות הדרישות העמידה בהנדרשים בחוקיות יבוא והמדרג בו כל רשות דורשת את 

ליבוא אישי. על כן,  תהרלוונטיה חקיקהל מעבר לכך, צו יבוא אישי יהווה איגוד מלא ש

יבוא בבהשוואה לצו יבוא חופשי )שחל גם  ,יבור הרחבציותר ל נגישה חקיקהב מדובר

 .מסחרי(

 הנגשת המידע לצרכנים .4

, מוצע שיוקם אתר צרכןעבור ה , שקופות ופשוטותברורות תהיינהעל מנת שהדרישות 

שיהיה אחראי גם אינטרנט על ידי הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, 

שיאפשר בין היתר לחפש את סוג המוצר ולקבל מידע אודות הכמות על עדכונו השוטף, 

אתר כמו כן, . אתר ההנגשה( –)להלן  והאגרות הצפויות חוקיות היבוא הנדרשת ,הסבירה

מוצר ומחירו הסוג את אשר יאפשר למשתמש להזין  שבון של רשות המסים,למח קושרזה י

פרסום  כמו כן, האתר יכיל חוקיות הייבוא הנדרשת.ולקבל מידע מרוכז על עלויות המיסוי ו

, בנוסףתעריפי חברות הבלדרות(. ל קישור תעריפים הקשורים לתחום היבוא האישי )כגון

לצורך  עימם ופרטי התקשרותהנרכש המשרדים הרלוונטיים למוצר שמות באתר יוצגו 

 וקישורים לטפסים מקוונים. (וכדומה בירורים )טלפון, מייל

האתר יהווה כלי עזר על מנת להגדיל את נגישות המידע, את הגישה לרשויות המוסמכות 

 ומראש. אפשר לצרכנים לבצע את הפעולות הנדרשות מהם באופן מקוון, במהירותיהשונות ו

לוח הזמנים ליצירת אתר ההנגשה במשרד הכלכלה והתעשייה ומחשבון ברשות המסים הינו 

אתר שעל מנת ככל הניתן משרד הכלכלה והתעשייה יפעל  .2018עד למחצית הראשונה לשנת 

 בקוד פתוח ויאפשר לפלטפורמות אינטרנטיות שונות להשתמש בנתונים. יועלהזה 

בנוסף לכך, הממונה על חוקיות היבוא יעביר את הליקויים הקיימים באתרי המשרדים 

 םעבור מוצרי יבואהיחוקיות  אופן הנגשת המידע לאזרחים לענייןבדבר הממשלתיים 

. הליקויים 2017לרשויות המוסמכות ולרשות המסים והמכס עד תום שנת  בייבוא אישי,

ומשרד שצריך  2018ום המחצית הראשונה לשנת תבאתרי הגופים הממשלתיים יתוקנו עד 

 לכל המאוחר. 2018דחייה יפנה לממונה על חוקיות היבוא לקבלת הארכה עד תום שנת 

 קביעת "אמנת שירות" .5

מוצע שהרשויות המוסמכות יקבעו "אמנת שירות" לעניין הייבוא האישי, על מנת להגביר 

 מתןבזמני  בהליך הייבוא האישי צרכןאת מידת השקיפות ואת מידת הוודאות של ה

. אמנת שירות זו תפורסם באתר האינטרנט לעיל 2אישורים במידת הצורך בהתאם לסעיף 

 .4כאמור בסעיף 

, נקבע כי קבלת אישור רגולטורי לעניין 1564בתוך כך, הוועדה מעירה כי בהחלטת ממשלה 

לעגן את החלטת  העימצעדה והויינתן בתוך יומיים.  , כתנאי לשחרור המוצר,יבוא אישי
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, אז לעגן את אמנת השירות גם בו( צו יבוא אישיצו יבוא חופשי )ולכשיותקן הממשלה ב

 ד בפרק הזמןועמוכלו לשלא יהסבורים , משרדים ולאחר בדיקה מבוססת, יהיו במידהו

שר הכלכלה מלפרק זמן ממושך יותר חריג יפנו באופן פרטני לקבלת אישור  הקבוע,

הוועדה סבורה שצמצום  .השר בצו יבוא אישי ל ידיער יעוגן במידה ואושר והדב והתעשייה

או בצורך להמציא אישורים על עמידה  יבואהחוקיות ב עמידה משמעותי במוצרים הדורשים

 החלטת הממשלה.המוזכר לעיל, כאמור ביקל על המשרדים לעמוד בטווח הזמנים  בהם,

במהלך הדיונים עלה כי אחת הסיבות שמתן האישורים לא צומצם עד כה הייתה כמו כן, 

כי  ממליצהבשל העובדה שהחלטת הממשלה טרם הוכנסה לצו יבוא חופשי, ולכן הוועדה 

 ., לכשיותקןצו יבוא אישיב עוגןתהחלטת הממשלה 

באתר יפרסם במשרד הכלכלה והתעשייה בוא ימוצע כי הממונה על חוקיות הי בנוסף,

הרשויות המוסמכות.  למתן אישור על ידי אחת לשנה את פרקי הזמן הממוצעיםהאינטרנט 

, במידת יבחנו הממונה על חוקיות היבוא ואגף התקציבים במשרד האוצר כמו כן, מוצע כי

תלויים עיכובים שלא בגין צרכן התשלומי את עד כמה שניתן  שיסייע לצמצםמנגנון  הצורך,

 .שיוגדרו במקרים , וזאתהרגולטור על עלותאת ה תיהשאפשרות ל לרבות ,בו, אלא ברגולטור

 ד תחרות במקטע השילוח לשיפור השירות לאזרח ביבוא אישיודעי .6

יוזמות עסקיות למתן שירותים נלווים ליבוא  בחון פעולות לעידודלהוועדה ממליצה  .א

 כגון:, אישי

 ;למכירת מוצרים זרים אינטרנט לרבות קידום ושיווק של אתרי -שיווק  (1

 ;42"המייל האחרון" לרבות הרחבת האפשרויות שקיימות היום במקטע ה -תיווך  (2

 .שירותים נלווים טרום הרכישה ואחריה (3

 

הינן פעולות ל"מעטפת" המכירה ואינן משנות  לבחון ממליצה הוועדהאותן הפעולות 

להגדיל את בישראל לבין הספק בחו"ל, אך יש ביכולתן  צרכןאת עסקת המכירה בין ה

הינה  יובהר כי תכלית הקלה זו האמון של הלקוח בספק ובתהליך הרכישה.ההנגשה ואת 

 .המוצרים המיובאים יסויולא לעניין מ עמידה בדרישות חוקיות הייבוא,לעניין חובת 

, קרי לשימושו בלבד הוועדה מבהירה כי היוזמות העסקיות המדוברות הן ליבוא אישי

וכי תבוצע אכיפה על מנת שלא יפעל יבוא  צרכן או משפחתו,האישי והבלעדי של ה

 מסחרי במסווה של יבוא אישי.

לאור מורכבות סוגיה זו מוצע שהמשך הבחינה תבוצע על ידי משרד הכלכלה והתעשייה, 

. בין היתר, תקציבים במשרד האוצרהואגף  רשות ההגבלים העסקיים ,רשות המסים

                                                 
 הוא, מקטע "המייל האחרון" "יבוא אישי ככלי לקידום תחרות", מתוך טיוטת דוח רשות הגבלים עסקיים ביטוי 42

 .בקרבתו איסוף למקום או הלקוח אל אזורי לוגיסטי ממתקן המוצר לשילוח כינוי
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לות המוצעת לנותני הרחבת הפעי , אשר לפיהם תחולבחינה זו תכלול קביעת קריטריונים

 .ביבוא אישישירותי מעטפת 

-תשכ"והבמסגרת רשימוני יבוא נגבות כיום אגרות בהתאם להוראות תקנות המכס,  .ב

תעריפים נוספים במידה והשילוח נעשה על ידי חברות בלדרות. כמו כן, נגבים . 1965

לעיתים לכדי מאות שקלים, אשר ות גיעעלויות אלה כאמור מושתות על הצרכן ומ

 פוגעים בכדאיות הכלכלית של העסקה. לאור זאת ממליצה הוועדה:

 השוניםהשילוח דרישות הממשלה לעניין העלויות בערוצי בבדל הלבחון את ה (1

במידת הצורך  אחידותבמטרה לייצר וזאת  ,בלדרות וכדומה(בשונה מחברות  )דואר

ושא בתחומה ותדווח לאגף התקציבים רשות המסים תבחן את הנ .ולפי העניין

 על תוצאות בדיקתה. 2017מבר דצחודש  תוםלבמשרד האוצר עד 

לאור העובדה כי במקרים רבים עסקת הרכישה מתאפיינת ב"לקוח שבוי" לעניין  (2

תעריפי חברות הבלדרות הוועדה מעוניינת כי ייבחנו  ,חברת הבלדרות השולחת

 האמורה הבחינה .במטרה לוודא כי אלו נקבעים באופן הוגן במקטעים השונים

ובתיאום עם במשרד הכלכלה והתעשייה הממונה על חוקיות היבוא  ל ידיע תעשה

 אגף תקציבים במשרד האוצר.

לבצע מעקב לעניין אופן השחרור בין משלוח המגיע מהאוויר לבין משלוח המגיע  (3

לייצר אפשרויות פשוטות וזולות במטרה מהים לאחר עליית מערכת "שער עולמי" 

הן דרך הים והן דרך האוויר שיהיו כדאיות כלכלית להמשך צמיחת היבוא האישי. 

במשרד הכלכלה והתעשייה המעקב יתבצע על ידי הממונה על חוקיות היבוא 

 ם לאחר עליית המערכת.מיי 180נטיים בתוך וושמסקנותיו יועברו לגורמים הרל

מסחריים במשרד הכלכלה והתעשייה יפעלו -הכלכליים ספחיםצה כי הנהוועדה ממלי .ג

של מדינת ישראל קטגוריית השיוך מול מטות חברות השילוח הבינ"ל על מנת לשנות את 

 לקבוצת המדינות הנמנות עם עלויות שילוח נמוכות יותר, לטובת הוזלת עלויות השילוח.

אוצר והממונה שרד המתקציבים בהעסקיים, אגף הגבלים ההוועדה ממליצה שרשות ה .ד

את הצורך במונחי עלות תועלת יבחנו במשרד הכלכלה והתעשייה על חוקיות היבוא 

הקמת מרכזים לוגיסטיים או שיתוף של מרכזים דרכים לתמרץ  ובהתאם לכך ייבחנו

)כמוצע  לוגיסטיים בין חברות השילוח על מנת לייעל את מקטע "המייל האחרון"

, וזאת בשים לב לכדאיות הכלכלית של פרויקט עסקיים(הגבלים רשות ח "בטיוטת דו

 מן.זה לאורך ז

עסקיים הביעו את ההגבלים הבמהלך דיוני הוועדה נציגי רשות יצוין כי בנוסף לכך,  .ה

 נכונותם לבחון שיתופי פעולה במקטע השילוח על מנת לעודד את התחרות במקטע זה.
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 רשות המסים ומנהל המכס –כללי  .7

החסמים שעלו ביבוא האישי, בתחום רשות המסים והמכס, הוועדה לאור השימועים ו

שים על מנת לפתור את הסוגיות מבקשת מרשות המסים לבחון את המנגנונים הנדר

המנגנונים המוצעים לאגף התקציבים את ולהציג את עמדתם ו להלןשב' -סעיפים א' וב

 :2017מבר דצחודש  תוםעד במשרד האוצר 

מפורסם כיום  ,מוצרים שהוחזרו עקב פגם או אי התאמההחזר מיסי יבוא בגין לעניין  .א

תהליך הדרישות ההוכחה ומידע לציבור במדריך יבוא אישי באתר רשות המסים, בדבר 

, הוא יכלול קישור לכשיועלה אתר ההנגשהקבל החזר על מסים אלה. הנדרש על מנת ל

 .למידע הכלול באתר רשות המסים

 ,דולר 200שעלותם עולה על קבל החזר מסי יבוא בגין מוצרים ל מנת ליחד עם זאת, ע

 תשלום בגין פעולה זו צרכןהאמנם לא נגבה מ –מון יצוא ירשלהגיש למכס נדרש  צרכןה

יחידות דואר חבילות בלבד )ירושלים, תל ארבע ב יתן לעשות זאת, אך נעל ידי המכס

ם, הוועדה ממליצה לרשות המסים צרכני. מתוך רצון להקל על ה(ואילתאביב, חיפה 

 החזר מסי הייבוא.ומנהל המכס לבחון הקלה בתהליך 

החליפין פתרון לשינויים בשער  לבחוןהוועדה ממליצה לרשות המסים ולמנהל המכס  .ב

לעניין תשלום המסים שייצרו ודאות לערך הטובין לצרכנים  של מטבעות אל מול הדולר

של מסים ע"י הצרכנים. בהינתן אפשרות זו,  יצירת אפשרות לתשלום מראשוכן לבחון 

 .ההנגשההיא תיכלל במסגרת אתר 

הרגולטורים למערכת המערכות של לחבר את והרגולטורים יפעלו רשות המסים  .ג

, כך שיעבדו עם מערכת מקוונת ומסונכרנת על מנת לייעל, לפשט ולהוזיל 43"מסלול"

 עלויות יבוא אישי.

 והנגשתואיסוף מידע על יבוא אישי  .8

על הממונה על לעניין יבוא אישי, על מנת להרחיב את המידע הקיים ברמה הממשלתית  .א

לאסוף מידע  ,הרגולטורים השוניםבסיוע  ,במשרד הכלכלה והתעשייה חוקיות היבוא

אודות היבוא האישי ולפרסמו לציבור בסקירה קצרה אחת לשנה. המידע יכלול סקירת 

גם עדכונים בתחום  ובמידת הצורךקיות היבוא בישראל, שוק, מגמות ועדכונים בנוגע לחו

 היבוא האישי ברמה הבינ"ל.

 ממונה על חוקיות היבואההנתונים על פי פורמט שייקבע  יעבירו את סמכותהרשויות המו .ב

דרישות עמידה בלצורך מעקב, כגון: כמות חבילות ידועה, כמות חבילות שנדרשת ב

                                                 
מערכת "מסלול" מאפשרת לכלל היבואנים, היצואנים ועמילי המכס להגיש באופן מקוון טופס בקשות לרישיונות  43

האישור ולאישורים מרשויות מוסמכות ולהתעדכן בכל עת במצב הטיפול בבקשות, החל משלב הבקשה ועד לשלב 
 למכס.
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, משך זמן אישור ממוצע, משך או בצורך להמציא אישורים על עמידה בהם חוקיות יבוא

 .(75%-ובאחוזון ה 25%-זמן אישור )באחוזון ה

הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה יבצע השוואה בינלאומית לבחינת  .ג

ת המקובל בעולם בנוגע לחוקיות הייבוא ביבוא אישי, ולצורך כך ייעזר במכס או ברשויו

נטיות, שיפנו למקביליהם בעולם על מנת להשיג את הנתונים הנדרשים. ווהמוסמכות הרל

הממונה על חוקיות היבוא אל הרשות ייפנה  ,פערים יתגלולאחר הבחינה, במידה ו

חוקיות היבוא דרישות הדרישה לעמידה בהמוסמכת באופן פרטני במטרה להסיר את 

ם, וזאת במטרה לצמצם את הדרישה ת בעולהקיימת בישראל לעומת מדינות אחרו

 ,למינימום או בצורך להמציא אישורים על עמידה בהם חוקיות יבואדרישות עמידה בל

 בהתאם לצורך המקצועי.

 

 להסרת חסמים בתחום כל רשות מוסמכת המלצות פרטניות .ב

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: מוצרי תעבורה

התעבורה אשר הוצגה בדו"ח הביניים הוועדה ממליצה ליישם את הרפורמה בתחום  .א

 לעניין יבוא אישי ולהשלים את תיקוני החקיקה הנדרשים בהקדם האפשרי:

בהקשר זה יצוין כי בין היתר יש לעדכן בהתאם את צו יבוא חופשי אשר בסמכות  (1

 בהקדם האפשרי יגישוהתעשייה משרד הכלכלה והתעשייה: משרד הכלכלה 

יבוא חופשי אשר מטמיע את התיקונים למשרד המשפטים נוסח מתוקן לצו 

 44האמורים לעיל להבטחת יישום הרפורמה.

בהמשך להעברת נוסח של תיקון צו יבוא חופשי הכולל חלקים של התיקונים  (2

כי  בקשתהוועדה מ ,לאור חשיבות הנושאהמצוינים בדו"ח זה למשרד המשפטים, ו

לפרסום התיקונים לאישור ויפעל לאחר העברת הנוסח המתוקן משרד המשפטים 

 בצו בהקדם האפשרי.

על משרד התחבורה להשלים את התקנת התקנות הרלוונטיות לעניין יבוא אישי של  (3

 מוצרי תעבורה.

על מנת להמשיך להפחית את הרגולציה בתחום היבוא האישי במוצרי התעבורה הוועדה  .ב

ממליצה להמשיך ולבחון האם יש עוד מקום לצמצם את הרשימה של הפריטים 

חוקיות יבוא. עמדת הוועדה היא כי יש להביא למינימום דרישות עמידה בנדרשים בה

או בצורך להמציא  את כמות המוצרים אשר בייבואם יש לעמוד בחוקיות הייבוא

                                                 
 .2017בתחילת חודש נובמבר  המתוקן חופשי יבוא צו את המשפטים למשרד הגיש והתעשייה הכלכלה משרד יצוין כי  44

לצורך הסרת החסם הקיים בייבוא מוצרי כמו כן, נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את חברי הוועדה כי 
אגף הרכב שקובע את הכללים לשחרור פריטים מהמכס ביבוא מכתב מנהל נשלח תעבורה במסגרת הייבוא האישי 

 .למנהל המכס האישי
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, זאת על מנת להקל על היבוא האישי תוך איזון השיקולים אישורים על עמידה בהם

 קלה על יוקר המחייה.וה וביניהם שמירה על בטיחות הציבור הרלוונטיים

נדרשים כמספר המוצרים שהוצגו  נוסף שלם וצמצבצע במסגרת דיוני הוועדה הוסכם ל

וזאת על פי  ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפי חוקיות יבואעמידה בדרישות ב

העיקרון שהוסכם כי יש להסיר את דרישת הבטיחות במוצרים ביבוא אישי במוצרים 

ים אחרים אשר דרישת הבטיחות בהם היא לפי תקן רשמי או שנקבעו לבקשת משרד

 שלא משיקולים בטיחותיים )בשים לב ליידועם בכך טרם השינוי(.

ממליצה כי משרד התחבורה אחידות לעניין הכמויות, הוועדה ה הגביר אתעל מנת ל .ג

ן חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, וקיתפעל לקידום והבטיחות בדרכים י

, כך שייבוא אישי של פריט הדורש עמידה בדרישות רגולטוריות יוגדל 2016-ע"ושהת

 .יחידות מוצר במשלוח בדומה לכלל האחיד שהוגדר 5לכמות של 

 האישי היבוא כלל יחול, רגולטוריות בדרישות לעמידה נדרשים שאינם הפריטים עבור .ד

 .מלא באופן

 משרד הבריאות, שירות המזון: מזון ותוספי תזונה

 הוועדה ממליצה על הנוהל שהוצג בוועדה על ידי שירות המזון. .א

דרישה בתחום המזון המדידה נעשית במשקל, ולפי הנוהל החדש לא קיימת שהיות  .ב

שימוש בהצהרה בעת קבלת הטובין )קרי, אינה חוקיות יבוא למעט דרישות לעמידה ב

עוצרת את הליך הייבוא(, הוועדה ממליצה כי ייקבע חריג לעניין מזון בהתאם לנוהל 

זה, בדומה למקובל במדינות שונות, וממליצה בנוסף כי שירות המזון ייבחן התאמת 

ם הכמויות לכלל היבוא האישי עד כמה שניתן על מנת לייצר אחידות בין המוצרי

תום רבעון ראשון של ינתו לממונה על חוקיות היבוא עד השונים וידווח על תוצאות בח

 .2018שנת 

 משרד הבריאות: תמרוקים

יחד עם קביעת , הוועדה ממליצה כי "כלל יבוא אישי" יחול באופן מלא על מוצרים אלה .א

 מתן הצהרה שתנוסח בידי אגף הרוקחות במשרד הבריאות, בעת קבלת הטובין כאמור

 עמידה לא תידרש)ב( להמלצות לעיל. לאור זאת, מעבר למתן ההצהרה, 2בסעיף 

 .תחת כלל זה שייובאו בייבוא אישי חוקיות ייבוא עבור מוצריםבדרישות 

 

 משרד התקשורת: ציוד אלחוטי

 ההקלות עדכון נוהל)קרי, הוועדה סבורה כי המנגנון המוצע על ידי משרד התקשורת  .א

, צפוי להביא לשיפור מסוים לעומת המצב (מחוקיות יבוא מוצרים הפטוריםל בנוגע

הקיים, אך אינו מספק עבור הסרת החסמים בתחום זה. זאת בפרט לאור המגמה 

 הקיימת של גידול במוצרים "חכמים" וסוגי הדגמים הטכנולוגיים.
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, ולא יאוחר לאור זאת, הוועדה ממליצה כי משרד התקשורת יפעל בהקדם האפשרי .ב

 90% עבור פחותל אישור המשרד ידרשילפיו לא ליצירת מנגנון  ,2018שני מסוף רבעון 

הוועדה סבורה כי עבור יתרת . בייבוא אישי 45מרישוי הפטורציוד האלחוטי מה

המוצרים הפטורים מרישוי אשר תידרש לגביהם קבלת אישור מהמשרד, יש לייצר 

בייבוא אישי לבין ייבוא הבחנה ברורה בין דרישות חוקיות הייבוא למוצרים שייובאו 

, באופן שיקל על הליך יבואם על ידי הצרכן )נציג משרד 46מסחרי של מוצרים אלה

בפרט לאור  זאת ,היתר ביןהתקשורת הבהיר לעניין זה כי בכוונתם לבחון זאת(. 

שור משרד מרביתם המכריע של המוצרים ביבוא אישי המובאים לאי העובדה כי כיום

נציגי גו על ידי חיזוק לעניין זה התקבל מהנתונים שהוצ .עלהתקשורת, מאושרים בפו

דרך הדואר ושם מיובאים מהמוצרים  99% , לפיהםרשות הגבלים עסקיים בוועדה

נציגי המשרד מציינים, כי הסמכות  חוקיות היבוא באופן חסר.עמידה בדרישות נבדקת 

לקבוע בצו פטור ועל כן יש לקבוע פטור מרישוי לציוד אלחוטי היא בידי שר התקשורת, 

ניתן לשקול לקבוע בצו כאמור מסלול ייחודי לציוד אלחוטי כן הם מציינים שמתאים. 

 ייבוא אישי.בהמיובא 

הוועדה ממליצה כי  , לרבות תיקון החקיקה הנדרש ליישומו,עד ליצירת מנגנון סדור .ג

על מנת יעודכן מדי חודש מסמך ההקלות הפוטר מוצרים מהצורך באישור המשרד, 

היבוא ביבוא אישי בטווח להדביק את פער קצב הטכנולוגיה ולאפשר את צמצום חסמי 

 די.יהזמן המי

רבעון הקדם האפשרי, ולא יאוחר מסוף הוועדה ממליצה כי משרד התקשורת ירחיב ב .ד

הצורך את הפטור מבמידת הצורך,  נטיתווהרל קיקהחהלרבות תיקון  ,2018 ראשון

שנזק ו טווח השידור האלחוטי שלהם הינו קצראשר  מוצריםלבאישור המשרד 

ייצר מדרג של ניהול סיכונים שיאפשר כניסה ההפרעה האלחוטית שלהם נמוך, וכמו כן 

כדוגמת מוצרים אלחוטיים  – אישור משרד התקשורתשל מרבית המוצרים ללא 

 .ביתיים המשדרים בטווח קצר )כגון: מקלדת, עכבר, טלפון אלחוטי וכו'(

ממליצה למשרד התקשורת לייצר מנגנון אישורים עבור המקרים העתידיים  הוועדה .ה

יבוא היחוקיות דרישות ב ת עמידהבהם מוצרים כוללים רכיב תקשורת וגם דריש

על מנת לצמצם ככל  ,(Wi-Fiמרשויות מוסמכות נוספות )למשל, קסדה שיש לה רכיב 

או בצורך  חוקיות יבואדרישות עמידה בהניתן את העיכובים כתוצאה מדרישות 

. כן מומלץ לבצע תיקוני חקיקה נדרשים, ככל שיש להמציא אישורים על עמידה בהם

 צורך.

  

                                                 
  משרד התקשורת מציין כי ציוד הדורש רישוי אינו כולל מוצרים הנרכשים על ידי צרכנים בייבוא אישי. 45
 .מסחרי לייבוא אישי ייבוא בין ההבדלים את המפרטת 38 שוליים הערת ראו 46
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 הממונה על התקינה והתעשייה, משרד הכלכלה

על מוצרי צריכה שחל עליהם  " יחול באופן מלאהוועדה ממליצה כי "כלל יבוא אישי .א

עבור תקן רשמי לשם ייבוא על עמידה ב ת אישוריםאהמצבנוסף לא תידרש  47תקן רשמי.

 אלה.מוצרים 

לבצע תיקון  הוועדה ממליצה כי משרד הכלכלה והתעשייה יפעל בהקדם האפשרי .ב

על מנת שניתן יהיה  במידת הצורך, יםאחרבדברי חקיקה , וחקיקה בחוק התקנים

 .א', כאמור בסעיף בייבוא אישי מוצרים המיובאיםלפטור 

ביצוע תיקוני החקיקה סיום בחינת ועד ל ,השינויים המוצעיםוועדה ממליצה כי לאור ה .ג

לעיל, יפעל משרד הכלכלה והתעשייה על מנת לקבל את אישור היועץ  ב'כאמור בסעיף 

לעיל בפרק העוסק באסדרה המוצעת  כמפורט ,אכיפה-המשפטי לממשלה למדיניות אי

 .על ידי המשרד

 יתייםמוצרי חשמל ביעילות אנרגטית של משרד האנרגיה: 

בנוסף לא " יחול באופן מלא על מוצרים אלה. הוועדה ממליצה כי "כלל יבוא אישי .א

 חוקיות ייבוא עבור מוצרים תחת כלל זה.עמידה בדרישות תידרש 

במידה  –מקרר, תנור אפיה, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים  כגון לגבי מוצרים .ב

, מאותו סוג המוצר שלוש יחידותמ גבוההתהיה  המיובאת במשלוח מסוים והכמות

במסגרת ניהול הסיכונים של המכס, על מנת מוצע שתינתן תשומת לב גבוהה יותר 

 להבטיח שאין מדובר בייבוא מסחרי, אלא בייבוא אישי או משפחתי.

 לחיות מחמדמשרד החקלאות ופיתוח הכפר: מוצרים 

)בעלי חיים שאינם מד הוועדה ממליצה כי "כלל יבוא אישי" יחול על מזון לחיות מח .א

, תוך התאמת המשקל ככל הניתן כך שיהיה תרופות המכיל מזון למעט, מייצרים מזון(

חוקיות ייבוא עבור מוצרים עמידה בדרישות לא תידרש ש מוצע, בנוסף 48.תואם לכלל

 אלה.

אישור  יפעל לקידוםהוועדה ממליצה שמשרד החקלאות ופיתוח הכפר כך,  לטובת .ב

תוך ביצוע ההתאמה  ,התקנות בתחום הפיקוח על מזון לבעלי חיים שאינם מייצרים מזון

 .2018שנת  תוםעד ה לעיל לעניין כמויות ביבוא אישי, וזאת האמור

לעניין תכשירים עבור חיות מחמד, הוועדה ממליצה כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר  .ג

את הסרת הצורך באישור רגולטורי , 2018 שנת ייבחן במהלך המחצית הראשונה של

בחינה עבור ייבוא אישי של מוצרים אלה, בשים לב להבדלים בין תכשיר כימי וביולוגי. 

ולאור הנהוג במדינות המפותחות  זו תעשה לאור השיקולים שעלו במהלך דיוני הוועדה

                                                 
יובהר כי המלצות הוועדה בתחום התקינה עוסקות במוצרי צריכה בלבד. קרי, אינן עוסקות במוצרים כדוגמת מוצרים  47

הנדרשים בעמידה בתקן רשמי שלא נועדו לשימוש אישי או מוצרים שלצורך התקנתם, הפעלתם ותחזוקתם נדרשת 
 מעורבות בעלי מקצוע. 

תיר ייבוא אישי, ללא דרישת אישור המשרד, כך שייבוא מוצרי מזון לא עמדת נציגי המשרד בעת זו הינה כי יש לה 48
  יחידות. 15-ק"ג, ושתוספי תזונה יוגבלו ל 50יעלה על 
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משרד יבצע . כמו כן, בהתאם לבחינה זו מוצע שהלעניין יבוא אישי של מוצרים אלה

 נטיים, במידת הצורך.וותיקוני חקיקה רל
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 : סיכום 6פרק 

מציג בהרחבה את עבודת וועדת ההיגוי אשר כללה את מיפוי החסמים המרכזיים דו"ח זה 

בתחום הייבוא האישי, לרבות על ידי שיתוף הציבור וקבלת התייחסותו, לאור חשיבותו.    

 הישראלי הצרכןצפוי להביא לכך ש לאור חסמים אלה, גיבשה הוועדה המלצות אשר יישומן

יוקר את להפחית  כך ידי ועל וזול שקוף, נוח, קל באופן מוצרים של אישי מיבוא ליהנות יוכל

 .לצרכן המוצרים מגוון מחייה ולהגדיל את

 

 סבורה כי עיגון ההמלצות בהחלטת ממשלה יבטיח את יישומן.  ההוועד

   

 שירה גרינברג
 הממונה על התקציבים סגנית 

 יו"ר הוועדה

  שי רינסקי 
 מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה,

 ממלא מקום יו"ר ועדת ההיגוי

   

 אורי זיסקינד
  נציג מנהל רשות המסים

 רקפת ישי  
 מינהל המכסנציגת 

   

 אנואר חילף 
הממונה על חוקיות היבוא במשרד 

 הכלכלה והתעשייה

 אסף קובו  
 על הגבלים עסקיים נציג הממונה

   

  עידו סופר
תקציבים במשרד האגף  נציג

 האוצר 

 גדעון שטרית  
 נציג משרד התקשורת

   

 יעקב שם טוב 
נציג משרד התחבורה והבטיחות 

 בדרכים

 הדס ידגר  
 משרד הבריאות תנציג

   

 אדי בית הזבדי 
 נציג משרד האנרגיה 

רון אייפר נציג משרד ראש  
 הממשלה

   

 גיא מור
 נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 נספחים: 7פרק 

 2754 ממשלה החלטתא':  נספח
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 : פרסום לקבלת התייחסויות על חסמים בייבוא אישיב'נספח 

 :49האוצר משרד באתר פרסום

 
  

                                                 
 http://mof.gov.il/Releases/Pages/yvu.aspxקישור:  49

קונים באינטרנט? כך תביעו עמדה על החסמים ביבוא  בנושא הכולל הפנייה לדואר האלקטרוני "בנוסף לכך, נעשה סיקור של גלובס 
 =1001195312http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did", קישור: אישי

http://mof.gov.il/Releases/Pages/yvu.aspx
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001195312
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"כלל  פרסום לקבלת התייחסויות להמלצת הוועדה על: ג'נספח 

 הייבוא האישי"

 :50פרסום באתר משרד האוצר

 
 

  

                                                 
 http://mof.gov.il/BudgetSite/Law/DocLib/KoleKore_UnionRule.pdf: קישור 50
 

http://mof.gov.il/BudgetSite/Law/DocLib/KoleKore_UnionRule.pdf
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 :51פרסום באתר משרד האוצר

                                                 
 http://mof.gov.il/Releases/Pages/PRESS17082017.aspxקישור:  51

http://mof.gov.il/Releases/Pages/PRESS17082017.aspx
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 :53הכולל את תיבת הפניית והארכת מועדי ההגשה - 52פרסום באתר משרד האוצר

 

  

                                                 
 http://mof.gov.il/Releases/Pages/PRESS230817.aspxשור: קי 52
 בנובמבר בעיתון "ישראל היום" ובעיתון "דה מרקר". 22-בבנוסף, פרסום מודעה בעיתון  53

http://mof.gov.il/Releases/Pages/PRESS230817.aspx
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 פרסום לקבלת התייחסויות על טיוטת הדוח  נספח ד':

 :54פרסום באתר משרד האוצר

 
 

 :55פרסום מודעה בעיתונים

  

                                                 
 http://mof.gov.il/BudgetSite/Law/DocLib/KoleKore_PersonalImportRec.pdf: קישור 54
 בנובמבר בעיתון "ישראל היום" ובעיתון "הארץ". 22-ב פורסם 55

http://mof.gov.il/BudgetSite/Law/DocLib/KoleKore_PersonalImportRec.pdf
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 : הגורמים שהופיעו בפני הוועדה בשימוע הפרונטליה'נספח 

 ושימוע פרונטלי ב 2017ביולי  24-ה םביובנוסף לקבלת התייחסויות בכתב, קיימה הוועדה 

 מהגופים הבאים:נכחו הנציגים 

1. USHOPS 

 מקוון למסחרמומחה  .2

3. eBay  

 (DHL ,UPSחטיבת הבלדות ונציגי חברות הבלדרות ) –לשכות המסחר  איגוד .4

 פוקס וחברת המסחר לשכות איגוד .5

 "געש"לשכת סוכני המכס ונציגי חברת  .6

 ישראל דואר .7

 שופרסל .8

 56ציבור נציג .9

  

                                                 
 לעניין הוועדה של הקורא לקול התייחסויות מספר שהעביר לאחר נבחר הפרונטלי לשימוע שהוזמן הציבור נציג 56

 .אישי בייבוא חסמים
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 דוח רשות הגבלים עסקייםקטעים מתוך טיוטת : 'ונספח 

 , הטיוטה המלאה מפורסמתמתוך טיוטת דוח רשות הגבלים עסקייםלהלן קטעים נבחרים 

 :57באתר רשות הגבלים עסקיים

תהליך היבוא האישי ומבנה התחרות בין השחקנים : 2.2מתוך פרק 

 הפעילים במקטעיו השונים

 לאורכה הפעילים והשחקנים האישי היבוא בתהליך הערך שרשרת 2.2.1

תהליך היבוא האישי נחלק לכמה מקטעים: רכישה מקמעונאי )לרוב, מקוונת(, שילוח בינלאומי 

 ה.ארצי אל צרכן הקצ-לישראל, שחרור מהמכס בישראל, ושילוח פנים

 שלב הרכישה המקוונת מתבצע מול קמעונאים אשר משווקים את הטובין מתוך גבולות מדינה זרה. 

פוליטי -לאחר הרכישה, נשלחים הטובין על ידי הקמעונאי במשלוח בינלאומי לישראל. בידודה הגאו

של הכלכלה הישראלית מעקר את אפשרות השילוח היבשתי, כך שמרבית המשלוחים הבינלאומיים 

אישי מתבצעים בדרך האוויר )ומיעוטם בדרך הים(. במקטע זה פועלות חברת דואר ישראל ביבוא 

 ,UPS חברות הבלדרות הבינלאומיות )אשר הגדולות בהן הן 58"(,חברת הדוארבע"מ )להלן: "

T.N.T, DHL ,ו-FedEx) .השחקנים  59ובשנים האחרונות גם חברות שילוח מטענים מסחריים

חבילות רבות שמיועדות  , מחוץ לישראל,נות לגודל ומקבצים יחדיובתחום זה נשענים על יתרו

 פרטיים לצורך השילוח הבינלאומי. לצרכנים

 המוסדרים רגילים, הצעת שירותי דואר ידי על בעיקר האישי היבוא בתחום פועלת הדואר חברת

" או חבילותדואר שירותי צרורות וחבילות )להלן: ", בעולם דואר חברות בין בינלאומיות באמנות

, שירות EMS (express mail service) שירות במסגרת מאוד מועטה ובמידה 60"(,שירות הצרורות"

אלא אם  61משלוח בינלאומי מהיר אשר דומה במאפייניו לשירותי חברות הבלדרות הבינלאומיות.

 חבילות דואר לשירותי בהקשר הדואר לחברת והלאה מעתה נתייחס זה במסמךכן נאמר אחרת, 

)להלן:  Universal Postal Unionשל איגוד הדואר העולמי,  הדואר אמנת לפי. בלבד וצרורות

"( שמדינת ישראל היא צד לה, חברת הדואר מחויבת לקבל משלוחים ממדינות זרות אמנת הדואר"

ולהעבירם לנמען ללא גביית תשלום נוסף ממנו עבור המשלוח, משום שעלות הבול למשלוח הטובין, 

                                                 
 http://www.antitrust.gov.il/subject/166/item/34835.aspx: המלא לדוח קישור 57
 מטפלת הזרה הדואר שחברת כך, הטובין נשלח ממנה במדינה הפועלות דואר חברות עם בשיתוףהדואר פועלת  חברת 58

 .המדינה בשערי עליו האחריות את מקבלת הישראלית הדואר וחברת לישראל עד הטובין בייצוא
, גדולות חברות 10-6 מתוכן, שילוח חברות של בודדות מאות כמה קיימות בישראל, בשוק מתחרים מספר הערכת לפי 59

, פריץ, UTIשנקר, -, אורייןFlying Cargoישראל,   DHLביניהן, בינלאומיות שילוח חברות של כנציגות בארץ שפועלות
 (.KUEHNE+NAGEL)נציגה בישראל של חברת  ואמקסעמית 

דואר אשר  דבר( והמכס, UPU –)התואמות הגדרות של ארגון הדואר הבינלאומי  הדואר חברת להגדרות בהתאם 60
 בדואר רגילים דואר לדברי ביחס הניתן לשירות מקביל אליו ביחס הניתן השירותייקרא "צרור", )ק"ג ומטה  2 משקלו

, לנטר שניתן ברקוד מספר אין, העברה לזמן התחייבות אין – נמוכה שירות ברמתשירות אוניברסלי  כלומר, ארצי פנים
נושאות ברקוד לצורך מעקב,  חבילות"חבילה".  ייקרא"ג ק 20 עד משקלו אשר דואר דבר(. התכולה על אחריות ואין

ויש אחריות על תכולתן, אולם אין התחייבות לעמידה בזמן ההעברה שלהן. בצרורות, פרטי ההצהרה מוטבעים על גבי 
"מדריך הדואר" באתר חברת הדואר:  ורא לפרטיםהצרור, ואילו בחבילות מצורף טופס הצהרה נפרד, מפורט יותר. 

http://www.israelpost.co.il/madrich.nsf/ItemsTree?OpenView ו"יבוא אישי בדואר חבילות" באתר רשות ,
 .http://ozar.mof.gov.il/ITA2013/doar1.htmהמיסים: 

לאומי", -. מתוך "הטיפול בדואר בין לישראל הנכנסיםוהצרורות  החבילות מסך 4%-כ – הדואר חברת הערכת לפי 61
. בתוך 764' עמ(, א"67 המדינה מבקר"ח דוא' של מבקר המדינה, פרק "חברת דואר ישראל בע"מ", )להלן: "67דוח 

24de-http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_552/295070ad-ונציב תלונות הציבור אתר מבקר המדינה 
post.pdf-5c7d62ecc848/504-a88f-48c0. 

http://www.antitrust.gov.il/subject/166/item/34835.aspx
http://www.israelpost.co.il/madrich.nsf/ItemsTree?OpenView
http://ozar.mof.gov.il/ITA2013/doar1.htm
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_552/295070ad-24de-48c0-a88f-5c7d62ecc848/504-post.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_552/295070ad-24de-48c0-a88f-5c7d62ecc848/504-post.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_552/295070ad-24de-48c0-a88f-5c7d62ecc848/504-post.pdf
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לעומת  בין כל חברות הדואר הרלוונטיות, מכסה את עלויות כלל המקטעים בדרך לנמען.הנחלקת 

בדרך כלל בתשלום  כרוכים של חברת הדואר EMSהבלדרות ושירות  חברות של זאת, שירותיהן

בהרבה )מספר ימי עסקים בודדים(  מהיר תמורת התחייבות לזמן מסירה כלל בדרך, הצרכןשל 

  62אחר הטובין. ויכולת מעקב טובה יותר

המקטע הבא בשרשרת הוא מקטע השחרור מהמכס, או לאחר הרכישה והשילוח הבינלאומי, 

 על פי דיניגם במקטע זה, נוסף על עמילי מכס עצמאיים.  פעילות חברות השילוחעמילות מכס. 

לפיקוח המכס. השחקנים  פיםטובין המיובא דרך כל אחד מהשחקנים הפעילים במקטע כפו ,המכס

לבצע כמה פעולות: סיווג הטובין, וידוא עמידה נים הפועלים לשחרר טובין מהמכס נדרשים השו

 בדרישות חוקיות יבוא, וגביית מיסים.

 לארץ המשולחים טובין עבורראשית, ככלל, על השחקנים לסווג את הטובין לפי תעריף המכס. 

במסגרת ההליך, עמיל  .סיווג כלל בדרך מתבצע לא הדואר חברת של השונים השירותים באמצעות

אם לאפשר  יםמחליט נציגי מינהל המכסו 63המכס מזין את סיווג הטובין שקבע למערכת ממוחשבת,

לעיתים שינוי סיווג על ידי  64את המשך הליך שחרורו או לבדוק אותו פרטנית ולסווג אותו מחדש.

מכך עשוי להיות כרוך  כרוך גם בשינוי הליך השחרור של הטובין, שכתוצאה נציג מינהל המכס

פעילים . הליך סיווג הטובין מעורר לעיתים מחלוקות בין השחקנים השונהבהשקעת משאבים 

 במקטע ובין רשויות המכס.

)מטעם חברות הבלדרות או נציגי הצרכן הסופי, ככל שהוא בוחר לעשות זאת  שנית, על עמילי המכס

 65.ת חוקיות יבוא בהתאם לסיווגם הסופילבדוק האם הטובין המיובאים עומדים בדרישו בעצמו(

בקשר מול צרכן הקצה כאשר קיימת דרישה למילוי טפסים והצהרות או עמילי המכס עומדים 

להמצאת אישור יבוא מהרשות המוסמכת. במקביל, עליהם לגבות את המיסים הנדרשים, בהתאם 

ואר, אשר ככלל אינו לסיווג הטובין, מצרכן הקצה. כאשר מדובר בשירות הצרורות של חברת הד

כולל עמילות מכס, חברת הדואר אינה בודקת בעצמה עמידה בדרישות חוקיות יבוא וצורך בתשלום 

מיסים, אלא מעבירה את דרישות המכס, ככל שקיימת כאלו, אל הנמען, אשר צריך להציג את 

עלים כלומר, נציגי המכס פו וכן לשלם מיסים כנדרש. מינהל המכס המסמכים הדרושים בפני

למעשה כעמילי המכס של הצרכנים המייבאים באמצעות חברת הדואר. עם זאת, צרכן המייבא 

טובין באמצעות חברת הדואר נדרש להשיג את מכלול האישורים הרלוונטיים בעצמו )או לשכור 

 חברה שתעשה זאת עבורו(.

                                                 
 .שם 62
 .מוסכמת בינלאומית מערכת על מבוססטובין מיובאים ניתן מספר המייצג פריט מכס. הסיווג  לכל 63
. מתוך אתר מבקר המדינה ונציב 445-444' עמא' של מבקר המדינה, 65", דוח טובין יבוא המגבילים אסדרה חסמי" 64

"(: א65 המדינה מבקר דוחתלונות הציבור )להלן: "
-ver-86ffedb27baa/208-93a3-4e4a-d7c6-http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/d64cb5b4

pdf.4. 
 )ג( לצו:2-)ב( ו2לפי סעיפים  יבוא חוקיותאישורי  מתןפי צו יבוא חופשי אלה הן הרשויות המוסמכות לצורך  על 65

השירותים להגנת הצומח ולביקורת;  –; משרד החקלאות הווטרינרי השירותים מינהל - הכפר ופיתוח החקלאות משרד
 משרדאגף הרוקחות;  –המחלקה לטיב מספוא; משרד הבריאות  –; משרד החקלאות הדיגאגף  –משרד החקלאות 

 –התקנים; מועצת הרבנות הראשית; משרד הכלכלה; המשרד להגנת הסביבה  מכוןשירות המזון הארצי;  –הבריאות 
הוועדה  –קרינה סביבתית; משרד ראש הממשלה  עלהממונה  –מסוכנים; המשרד להגנת הסביבה  לחומריםהאגף 

ה להתקני תנוע משרדית-היחידה לאביזרים ומכשירים רפואיים; הוועדה הבין –הבריאות  משרדלאנרגיה אטומית; 
 –אגף הרכב ושירותי תחזוקה; משרד החקלאות  –התחבורה  משרדחוץ;  לסחרהמרכז  –ובטיחות; משרד החקלאות 
המפקח על משקלות ומידות;  –המפקח על היהלומים; משרד הכלכלה  –הכלכלה  משרדהאגף למיכון וטכנולוגיה; 

גף ציוד מכני הנדסי;  –ושירותי תחזוקה  אגף הרכב –אנרגיה; משרד התחבורה  לשימורהאגף  –משרד האנרגיה והמים 
 לביטחון המשרד; רשות העתיקות; ורישוי הנדסה בכיר אגף אומגנטי -אלקטרו ספקטרום בכיראגף  –משרד התקשורת 

 .פנים

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/d64cb5b4-d7c6-4e4a-93a3-86ffedb27baa/208-ver-4.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_266/d64cb5b4-d7c6-4e4a-93a3-86ffedb27baa/208-ver-4.pdf
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ילים חברת לאחר השחרור מהמכס, נשלחים הטובין אל צרכן הקצה. במקטע השילוח המקומי פע

, וכן אליהןהדואר, חברות הבלדרות הבינלאומיות באמצעות חברות ישראליות בעלות זיקה 

שחקנים מקומיים שונים אשר משלימים את שירותיהם של שחקנים שפעילים רק בשני המקטעים 

הקודמים. מקטע זה כולל, בדרך כלל, שילוח של הטובין מבית המכס למתקן לוגיסטי אזורי, וממנו 

מכונה מקטע "הַמייל האחרון".  שילוח זהמקטע  .וח אל הלקוח או למקום איסוף בקרבתושיל

 .המייל האחרון כולל קשת של שירותים מבודלים, כפי שיפורטו בהמשך

 האישי היבוא בתהליך הפעילים השחקנים בין התחרות מבנה  2.2.2 

, . מחיר המשלוחהמשלוח לצרכןכאמור, השירות עליו מתקיימת תחרות במקרה של יבוא אישי הוא 

, נקבע על ידי הקמעונאי שצוינו לעיל המגלם את עלות השירותים הניתנים בשלושת המקטעים

המקוון אשר מתקשר עם המשלחים ומחליט על אפשרויות השילוח שיהיו נגישות לצרכן. הקמעונאי 

ממנה במחיר עשוי במקרים מסוימים לסבסד חלק מעלות המשלוח עבור הצרכן או לגלם חלק 

המוצר לצרכן, כאשר החלטתו מושפעת כמובן ממחיר המשלוח שגובה הגורם המשלח ומשיקולים 

או בהרחבת  אחרים של הקמעונאי )כגון מידת הנכונות שלו להשקיע בעסקה עם הלקוח הספציפי

 החדירה לשוק האזורי(.

ת השירות )מהירות המחיר אשר גובה המשלח מהקמעונאי נקבע כפונקציה של מספר פרמטרים: רמ

השילוח הבינלאומי והמקומי, חלון הזמן המובטח לצרכן להגעת המוצר, היכולת לתאם את מועד 

המשלוח עם הצרכן במדויק ויכולת המעקב של הצרכן אחר החבילה(, אופן התממשקות של ספק 

 –לוח השילוח למערכות הקמעונאי )אוטומציה(, נפח המוצרים ומשקלם, וכמובן היקף פעילות השי

ככל שההתקשרות בין הקמעונאי וספק השילוח כוללת יותר חבילות, כך ביכולתו של ספק השילוח 

 תפעולית ולהציע מחיר נמוך יותר. להגיע ליעילות

היבוא האישי קיימים שני רבדי תחרות שמקיימים השילוח של בין השחקנים הפעילים בתהליך 

זיקה ביניהם. הרובד הראשי הוא תחרות על חוזי התקשרויות מול קמעונאים זרים. הקמעונאי הזר 

בוחר האם להתקשר עם שחקן שילוח זה או אחר, כאשר לעיתים קרובות ההתקשרות מקיפה את 

שילוח מקומי לצרכן הקצה. ביתר שילוח בינלאומי, שחרור מהמכס ו –כלל המקטעים שצוינו 

המקרים נחלק תהליך היבוא בין כמה שחקנים. לדוגמה, השילוח הבינלאומי יכול להתבצע על ידי 

חברת שילוח מטענים, השחרור מהמכס יכול להתבצע על ידי עמיל מכס, ואילו השילוח המקומי 

בשוק עלה כי בעוד שקיימות יכול להתבצע על ידי חברת שילוח מקומית. בשיחות שערכנו עם גורמים 

יעילויות עבור הקמעונאי בהתקשרות עם ספק אחד עבור התהליך כולו, הרי שמנגד קיימים יתרונות 

עם ספק אחד  יתקשר בדרך כלליחסיים לשחקנים שונים במקטעים שונים. לכן בפועל הקמעונאי 

המתמחים במקטע לרכוש את שירותיהם של ספקים  , והספק עשוי לבחורשמבצע את כל השרשרת

כלשהו בקבלנות משנה. כאשר הקמעונאי מתקשר עם חברת הדואר, הוא למעשה מתקשר במשותף 

עם חברת הדואר במדינת המקור וחברת הדואר במדינת היעד, ומקבל מהן הצעת מחיר ושירות 

 66אחת עבור התהליך כולו.

מגוון אפשרויות  לעיתים קמעונאי מתקשר במקביל עם מספר ספקי שילוח כדי להציע לצרכן

משלוח, ואז מתקיימת תחרות ביניהם על בחירתו של הצרכן. זהו רובד התחרות השני. הצרכן, 

                                                 
 דואר ברתח מערבים אלא, הסחר לאתר ישראל דואר בין ישירות נעשים לא( במכרז מדובר אם הצעה או) וההתקשרות ומתן המשא 66

 .שונות במדינות דואר חברות בין צדדי-רב הסדר על מבוססים ולעיתים, המקור במדינת
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במעמד הרכישה, יכול לבחור, למשל, בין שילוח ללא תוספת תשלום דרך חברת הדואר, ובין שילוח 

שונים מהיר בתשלום נוסף דרך גורם שילוח בינלאומי מהיר אחד או יותר. לפיכך, יתרונות 

המגולמים בשירותיהם של שחקנים שונים משפיעים הן על בחירות הקמעונאי והן על בחירות הצרכן 

 במעמד הרכישה.

 לוגיסטיים ואתגרים השילוח שירותי היצע התפתחות: 2.3.2מתוך פרק 

 משותפים

של מערכים לוגיסטיים  בקיומםמותנית גם היבוא האישי והמסחר המקומי המקוון של  םצמיחת

. הן קמעונאות מקוונת מקומית והן יבוא אישי נשענים על מנגנונים של שילוח מפותחים מקומיים

הטובין לצרכן הקצה, ולעיתים קרובות ספק של שירותי שילוח משרת קמעונאים זרים וגם 

על מגמות בתחום השילוח והלוגיסטיקה המקומי משפיעות אם כן באופן דומה  67מקומיים.

התפתחות היבוא האישי והתפתחות המסחר המקוון המקומי, והאתגרים בפניהם ניצבים שחקני 

 השילוח והלוגיסטיקה ביחס אליהן דומים.

(. בשנים האחרונות, עקב b2bבאופן מסורתי, ענף השילוח המקומי סיפק בעיקר שירותים לעסקים )

(. לצורך b2cוח לצרכני קצה בענף )התרחבות המסחר המקוון בישראל, גובר המיקוד בשירותי שיל

כך, על השחקנים בענף לעבור התאמות תפעוליות ולפתח מודלים עסקיים חדשים. לקוחות עסקיים 

רגישים פחות מצרכנים פרטיים לגמישות בעיתוי ואופן קבלת המוצר, משום שתמיד יימצא נציג 

בילות לצרכנים פרטיים בבית העסק בשעות הפעילות במהלך ימי עסקים. לעומת זאת, מסירת ח

דורשת, כאמור, תיאום ויכולת דיוק בהגעה )כלומר, חלון זמן קצר להגעת השליח(, והצגת גמישות 

ביחס למיקום מסירת החבילה. לצורך כך, יש לנהל תקשורת עיתית יעילה עם הצרכן עד להגעת 

גרפי של צרכנים החבילה ליעדה, ולאפשר לו לעקוב אחרי הטיפול בה. בנוסף, רמת הפיזור הגאו

פרטיים נוטה להיות גבוהה ביחס ללקוחות עסקיים, שמרוכזים לעיתים קרובות באזורי תעשייה או 

מסחר. כמובן, אלמנטים אלו מייצרים עלויות גבוהות יותר עבור חברות השילוח לתפעל שירותי 

b2c  בהשוואה לשירותיb2b. 

וחברות הפצה(, אשר מתאימות את לצד חברות השילוח הוותיקות )לרבות חברות בלדרות 

המערכים הלוגיסטיים הקיימים שלהן ומערכי שירות הלקוחות שלהן למודל הביקוש החדש, 

מצטרפים לתחום שילוח החבילות לצרכנים גם שחקנים חדשים וחדשניים ששירותיהם והמודלים 

באלמנטים שונים העסקיים שלהם נתפרו למידות הקמעונאות המקוונת. חדשנות זו באה לידי ביטוי 

המרכיבים את שירות השילוח לצרכן. למשל, בשעות וימי הפעילות, באפשרויות המעקב אחרי 

חבילה שמוצעות לצרכנים: דרך מסרונים, דואר אלקטרוני, מעקב באתר, אפליקציה ועוד, וכן 

בהיבטים שאינם חשופים לצרכן, כגון מודל העסקת השליחים ושיתוף בתשתיות. בהתאמה, גם 

ום החזרת החבילות מתפתח, וחברות השילוח השונות מציעות חלופות נוחות להחזרת המוצר תח

לקמעונאי המקוון, בערוצים דומים לאלו המוצעים עבור שילוח המוצר ללקוח. מגמות אלו תורמות 

                                                 
 המתמחים לשחקנים חוץ מיקור על מבוססת המקומית המקוונת בקמעונאות לצרכנים המרכזית השילוח צורת, ככלל 67

. זרים מקוונים קמעונאים של השילוח צורכי את גם לשרת יכולים או משרתים אשר, האחרון המייל במקטע בשילוח
 יותר מאוחר בשלב ורק, המקומי המקוון המסחר לתחום בתחילה רבות פעמים מכוונים חדשים שחקנים כי לציין יש

 המקומי השילוח מקטע את לבצע כדי בינלאומיות שילוח חברות או בינלאומיים קמעונאים מול להתקשרויות פונים
 .לתחום להיכנס כדי מסוימות לוגיסטיות בהתאמות צורך יש כלל ובדרך, עבורן
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כך גם חברת הדואר הגדילה  .להתפתחות שירותים מבודלים חדשים במקטע המייל האחרון

שירותים שהיא מציעה לצרכנים בתחום שילוח החבילות. שירותי השילוח של לאחרונה את מגוון ה

חברת הדואר כוללים כיום שילוח עד הבית באמצעות שליח, שילוח למקום העבודה באמצעות 

שליח, שילוח לחנות בבעלות צד שלישי בקרבה למקום המגורים או העבודה של הצרכן שניתן לאסוף 

(, וכמובן השירותים 24/7במיקום לפי בחירה )שיתרונו הוא זמינות ממנה את החבילה, שילוח ללוקר 

איסוף חבילות מסניפי דואר. השירותים הללו מבודלים  –המסורתיים של חברת הדואר 

 יהם וברמת המחירים בה הם מוצעים.במאפיינ

 רגולציה על יבוא אישי 3.2מתוך פרק: 

 האישי היבוא הליך את מאוד סרבליםהמ, ונהלים הוראות בריבוי מאופיינים מסוימים ענפים

הוראות חוקיות יתרה מכך,  68,69.ענף באותו האישי היבוא לכדאיות באשר ספקות עורריםמו

המגיעות מעולמות משפטיים ואסדרתיים שונים עלולות להביא להחלטות סותרות שתתקבלנה על 

חוקיות היבוא וכן בנוגע , באופן אשר מעלה את חוסר הודאות בנוגע לדרישות ידי נציגי מינהל המכס

לגבול שבין יבוא אישי ויבוא מסחרי. עליה זו בחוסר הודאות מובילה בתורה לירידה בכדאיות 

 .היבוא האישי

"( קובע פקודת היבוא והיצוא)להלן: " 1979-לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט 2סעיף 

 כי:

אות שייראו לו מועילות שר התעשיה, המסחר והתיירות ... רשאי לקבוע בצו הור"

לאיסור או להסדרה של יבוא טובין בכלל או טובין שפורשו בצו, או שירותים או 

ידע בכלל או כאלה שפורשו בצו, ייצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי 

שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, דרך כלל או לסוגי ענינים מפורשים, ובכפוף 

צו פיקוח( יכול להיות כללי או  –או מכוחו; צו כאמור )להלן לחריגים שייקבעו בצו 

  מסויג, הכל לפי מבחנים שייראו לשר התעשיה בנסיבות העניין."

צו יבוא )להלן: " 2014-)ב( לצו יבוא חופשי, התשע"ד2מכוח סעיף זה קבע שר הכלכלה בסעיף 

, ומהם הטובין יכלשה התערבות אסדרית"( מהם הטובין המותרים ביבוא חופשי בלא חופשי

המותרים רק "אם הומצא אישור או התקיימו התנאים כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת השניה... 

 והיבואן צירף את האישור לרשימון היבוא."

המצאת אישור אסדרתי. באם כן, צו יבוא חופשי מתנה את האפשרות לייבא מוצרים מסוימים 

 ת היבוא האישי מהצורך לקבל אישור אסדרתי: ( לצו יבוא חופשי מחריג א1)ג()2סעיף 

"... אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם 

אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות 

 סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד."

ת המונח. לא קיימת הגדרה הגדרא אישי מתחיל כבר בחוסר הבהירות האסדרתית בנוגע לייבו

 כללית( לצו יבוא חופשי שתואר לעיל מתווה מסגרת 1)ג()2פורמלית ל"יבוא אישי" ואילו סעיף 

                                                 
 .התקשורת בענף החלות החוקיות מההוראות חלק באמצעות פירוט ביתר האמור את נמחיש הבא בחלק 68
 .2.2 פרק, לנג ועדת"ח דו: ראו, להרחבה 69
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 אינה השונים המכס פקידי ידי על" אישי יבוא" להגדרת שניתנת הפרשנותבהתאם, . ורחבה

 למשל סביב השאלה מהי כמות סבירה ליבוא אישי. 70אחידה,

 בנהלים המפורטות יבוא חוקיות דרישותחוסר הבהירות האסדרתית בא לידי ביטוי על ידי , בהמשך

עשוי  חוסר עקביות זה 71.הצו תוכן את תואמים תמיד לא אשר, המוסמכות הרשויות שמנפיקות

קנים העוסקים בשחרור מהמכס, וסתירות לייצר פערי אינפורמציה עבור פקידי המכס ועבור השח

 ידי המכס ודרישות הרשות המוסמכת.בין דרישות פק

, אשר אמור היה לצמצם את נטל האסדרה על יבוא אישי ולפטור מוצרים מעבר לכך, צו יבוא חופשי

 גם יבוא חוקיות דרישותעמידה במ המכס אינו מחריג את כלל פריטי אלו מדרישות חוקיות יבוא,

הצורך לעמוד פריטי מכס אשר מוחרגים מביחס ל, גם יתרה מכךאישי.  ביבוא מיובאים הם כאשר

דרישות חוקיות יבוא ביבוא חופשי, הצרכן עדיין נדרש לעיתים להמציא אסמכתא להחרגה זו ב

 .מהרשות המוסמכת

הוא כפי שתואר לעיל בהירות של משטר חוקיות היבוא החל על יבוא אישי החוסר אחידות וחוסר 

המפרט את דרישות  לציבורנגיש וקיים מקור מידע מרוכז  חסם בפני התפתחות היבוא האישי. לא

מנחה את הצרכנים כיצד למלא אחריהן בצורה הו 72חוקיות היבוא ביחס למוצרים ביבוא אישי,

יעילה. לפיכך קיים קושי לברר מראש את דרישות חוקיות היבוא החלות על המוצר המבוקש 

כים והאישורים הנדרשים טרם הגעת הטובין למכס. יתרה מזאת, לעיתים ולהסדיר את המסמ

קרובות הרשויות המוסמכות כלל אינן מאפשרות להסדיר אישורים מראש, ומבקשות לבדוק בעצמן 

 בין בטרם יאשרו את שחרורו מהמכס.את הטו

 מסורבלים בירוקרטיים להליכים יכול למצוא עצמו נדרש הצרכן, טובין רכישת לאחר גםלפיכך, 

. הליכים אלה המכס מן לשחררם מנת על מוסמכות רשויות של אישורים קבלת לשם וארוכים

עמלת  זה ובכלל, נכבדות בעלויות כיםוכרו מהמכס טובין בשחרור משמעותיים עיכובים גוררים 

שחרור ממכס, עמלת טיפול באישורי חוקיות יבוא, אגרת מחשב, אגרת בטחון, דמי הרשאה לרשות 

 על ידי הגורם המשלח עד הטובין אחסון על עמלות תשלוםהתעופה, דמי הקצאת אשראי ו שדות

 צפויות לא להיות עשויות אלה עלויות 73., עמלות שעשויות להגיע לסכום של מאות שקליםשחרורם

עיכוב הטובין עשוי להיגרם גם כתוצאה . השונים בנהלים אחידות חוסר ובשל שקיפות היעדר בשל

כמובן, גם לאחר שמחלוקת  74בין עמילי מכס ובין מעריכי בית המכס סביב סיווג טובין.מהמחלוקות 

                                                 
 המכס בתי לעומת"ג, נתב מכס)לדוגמה,  שונים מכס בתי בין, למשל, להשתנות יכולה ההגדרה, לנג ועדת"ח דו לפי 70

 (.הים בנמלי
 רישיון או אישור בהמצאת טובין יבוא מתנות אשר מאסדרות הוראות ממשלה משרדי קובעים לפעם מפעם כי נמצא" 71

א, חסמי אסדרה 65.", דוח מבקר המדינה כנדרש חופשי יבוא בצו תופיע, אלה להוראות שהפניה בלי, הטובין יבוא קודם
 .420המגבילים יבוא טובין, עמ' 

מדריך ליבוא אישי המנחה צרכנים לברר מול הרשויות המוסמכות לגבי דרישות חוקיות היבוא של מספר  קיים 72
קטגוריות מוצרים פופולריות: מוצרי מזון ותוספי מזון, חלקי חילוף לרכב, מוצרי תקשורת שונים ועוד. מתוך אתר 
רשות המיסים: 

https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx#GovXParagraphTitle14 . 
 :בכתובות הבלדרות חברות אתרי את לדוגמא ראו השונות בחברות העמלות גובה בדבר לפירוט 73

 http://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/238 -ישראל  דואר
FedEx - אישי-יבוא/שרותי/http://www.fcx.co.il/he  

DHL - http://www.dhl.co.il/he/express/customs_support/duties_taxes/duties_taxes_receivers.html 
 תלוי.-ובלתי מדגמי באופן המכס שמבצע ודוקומנטריים פיזיים לעיכובים הכוונה אין 74

https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx#GovXParagraphTitle14
http://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/238
http://www.fcx.co.il/he/
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כזו מיושבת, עשוי להיגרם עיכוב נוסף כתוצאה מיישום דרישות חוקיות היבוא התקפות ביחס 

 לסיווג הנבחר.

 ,מהמכס המשחרר השחקן בסוג כתלות ,נתונים טובין על היבוא חוקיות של האכיפה במידת שוני גם

מתנה יבוא תוספי תזונה שונים  הבריאות משרד, למשל, כך. הצרכנים עבור וודאות-אי מייצר

 חברות באמצעות המיובאים לטובין ביחס פתנאכ וז התניה אולם 75בקבלת אישור אסדרתי,

 .הדואר חברת באמצעות המיובאים לטובין ביחס מאשר יותר הדוק באופן הבינלאומיות הבלדרות

חוסר אחידות כזה קיים גם ברמת בתי המכס השונים. אף שהמעריכים בבתי המכס מחוברים 

למאגר הנחיות הסיווג של המכס, סיווג פריטי המכס עלול להשתנות מבית מכס אחד למשנהו, 

 76ולפיכך גם דרישות חוקיות היבוא שהצרכן נדרש לעמוד בהן.

 האישי היבוא בכדאיות רוך בתהליך, פוגעובהירות, נוסף על חוסר הוודאות הכ שקיפות העדר

קיימים מספר ענפי צריכה בהם השפעת המצב הנוכחי גדולה  .זה לנתיב לפנות הצרכן ובתמריצי

 לבעלי מוצרים; תמרוקים; מוצרי תעבורה; אלקטרוניקה מוצרי; מזון תוספי; מזון במיוחד: מוצרי

הביקוש על סמך עדויות השחקנים השונים בענף,  .ומגוון מוצרים הכפופים לדרישות תקינה חיים

גבוה מחד, והרגולציה על יבוא אישי ואופן יישומה מטילים בקבוצות מוצרים אלו ליבוא אישי 

 מגבלות משמעותיות על מימושו, מנגד.

הוא שהטובין  גדרת המונח יבוא אישיאחד מהתנאים לקיומה של הנוסף על הקשיים שתוארו לעיל, 

עות "עוסק". עוסק הוגדר כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד לא יובאו באמצ

הגדרה זו מוציאה למעשה כל  77שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי."

פלטפורמה ליבוא אישי של מוצרים על ידי צרכנים פרטיים. כך אפשרות של כל עוסק לפעול לכינון 

מעוניינת להוסיף לסל מוצריה, בפלטפורמה האינטרנטית המופעלת על  למשל, אם רשת קמעונאית

ידה, את האפשרות להזמין ביבוא אישי מוצרים מספק זר, מבלי שהיא תהיה זו שתמכור את אותם 

 ., שכן היא תחשב כ"עוסק"היא לא יכולה לעשות כן –המוצרים 

וא ביצירת פלטפורמות למסחר ה עיסוקןשחברות בינלאומיות גדולות  כל עוד זהו המצב המשפטי,

, וכיוצא בזה( מתקשות לפעול בישראל Amazon ,Ebay)כדוגמת מקוון המבוסס על צריכה אישית 

שכן זהו הלכה למעשה השירות שהן מספקות. פרשנות זו מקשה על  תחת מסגרת של יבוא אישי,

 וא אישי ובכך מצמצמות את היקפיו.יצירה וקיום פלטפורמות נוחות ליב

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בסך חבילות היבוא האישי הנשלחות למרות קשיים אלו, 

מעלים  5עם זאת, עיקר הגידול נובע מפעילות חברת הדואר. הנתונים המובאים בתרשים  78לישראל.

                                                 
 :הבריאות משרד באתר" ותשובות"שאלות  חלק ראו 75

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodImport/ImportsNonAnimalFood/Pag
es/Release_port.aspx 

כמו כן, נדרשת הצהרה מטעם הצרכן. את ההצהרה ליבוא אישי ניתן למצוא באינטרנט דרך אתר התיווך לקניות 
ולא דרך הרשות המוסמכת, והיא מתייחסת ליבוא אישי דרך הדואר בלבד )ראו:  ushopsבאינטרנט 

https://www.ushops.co.il/ckfinder/userfiles/files/d1_misrad_briut.pdf אם כן, מהאינפורמציה המובאת לא .)
 ברור מהו ההליך כאשר הטובין מיובאים דרך חברות בלדרות.

 . 445א, עמ' 65"ח מבקר המדינה דו 76
, אשר אליו צו יבוא חופשי מפנה לשם 1975-של"ולחוק מס ערך מוסף, ת 1המונח "עוסק" צוטטה מתוך סעיף  הגדרת 77

 הגדרת המונח. 
 .752' עמא', 67 המדינה מבקר דוח 78

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodImport/ImportsNonAnimalFood/Pages/Release_port.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodImport/ImportsNonAnimalFood/Pages/Release_port.aspx
https://www.ushops.co.il/ckfinder/userfiles/files/d1_misrad_briut.pdf
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 1%-מיליון ומתוכם רק כ 52-סך חבילות היבוא האישי שנשלחו לישראל הגיע לכ 2016כי בשנת 

 די חברות הבלדרות.טופל על י

 
 79הדואר חברת ונתוני הבינלאומיות הבלדרות חברות נתוניעיבוד רשות הגבלים עסקיים ל: מקור

 בשיעורבמקביל לגידול בהיקף היבוא שחל בשנים האחרונות, לפי נתוני חברות הבלדרות, חל גידול 

 1כפי שעולה מטבלה חבילות היבוא האישי המטופלות על ידן שמעוכבות מטעמי חוקיות יבוא, 

 להלן.

מתייחס אך ורק לחבילות המטופלות על ידי חברות הבלדרות,  1יש להדגיש כי הנתון המובא בטבלה 

המהוות מלכתחילה אחוז בודד מכלל היבוא האישי לישראל. הסיבה לכך היא חוסר יכולתה של 

ות מטעמי חוקיות חברת הדואר לספק נתונים דומים באשר לשיעור חבילות היבוא האישי המעוכב

כמו כן, מטבע הדברים נתון זה אינו מתייחס להיקף הצרכנים אשר נרתעו מלכתחילה לפנות  80יבוא.

 :ליבוא אישי בשל מורכבות התהליך והיעדר שקיפות

 )משלוחי חברות הבלדרות( 2013-2016שיעור חבילות היבוא האישי המעוכבות מטעמי חוקיות יבוא, : 1טבלה 

 שנה
חבילות היבוא האישי שיעור 

המעוכבות מטעמי חוקיות 
 יבוא

2013 0.8% 

2014 1.3% 
2015 1.5% 
2016 2.8% 

  הבינלאומיות הבלדרות חברות נתוניעיבוד רשות הגבלים עסקיים ל: מקור

                                                 
חברת הדואר נחלקים לשני מקורות: נתונים שהועברו לרשות הגבלים עסקיים על ידי חברת הדואר ביחס  נתוני 79

, חבילות, אקו פוסט וצרורות רשומים, אשר הרוב המוחלט של החבילות המיובאות דרכן הן יבוא אישי EMSלשירותי 
)ועל כן תיתכן הערכת יתר קלה(, ונתון שפורסם על ידי חברת הדואר בדבר סך חבילות היבוא האישי שנשלחו דרכה 

דואר: , באתר חברת ה906מיליון )ראו הודעה לעיתונות מספר  52 – 2016-לישראל ב
http://www.israelpost.co.il/postmessages.nsf/press_releases.) 

אחר הפריט וכן התחייבות לזמן העברה. כללי השירות שלו נקבעו  מעקבכולל ה דואר שירות הואפוסט -האקו שירות
בין ארגוני דואר אשר הביעו את רצונם לספק את השירות והוא אינו שירות בסיסי הקיים בכל חברות על בסיס הסכם 

 .20"ש ההדואר בעולם. ביחס להבדל בין צרורות, צרורות רשומים וחבילות, ראו 
, ואילו הגדולות הבינלאומיות הבלדרות חברות חמש מתוך שלוש נתוני על מבוססים 2014-2013השנים  עבור הנתונים 80

 ברזולוציה נתונים התקבלו בלבד מהן אשרהנתונים מבוססים על דיווחי ארבע חברות  2015-2016עבור השנים 
 .המתאימה

,  בלדרות
0.9%

EMS, 0.3%

0.6%, חבילות

,  צרורות רשומים
18.7%

צרורות לא  
75.4%, רשומים

4.0%, אקו פוסט

,  מספר חבילות יבוא אישי לפי שחקן וסוג שירות: 5תרשים 
(באחוזים)2016

http://www.israelpost.co.il/postmessages.nsf/press_releases
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עולה שחלקן של חבילות היבוא האישי שמעוכבות מטעמי חוקיות יבוא מתוך כלל חבילות  1מטבלה 

עולה בהתמדה ובאופן משמעותי.  , אולםאמנם היבוא האישי הכלולות בנתונים שהתקבלו מצומצם

בפועל, בשל הגידול בכמות היבוא האישי, מספרן האבסולוטי של החבילות המטופלות על ידי חברות 

לאור זאת,  במהלך התקופה הנסקרת. 10וכבות מטעמי חוקיות יבוא קפץ כמעט פי הבלדרות המע

במלואו משום שצרכנים  מתממשסביר כי הביקוש האמיתי ליבוא אישי של מוצרים אלו אינו 

בשל אופי השירות שמעניקות חברות הבלדרות, נרתעים מהתהליך הכרוך בעלויות ובחוסר נוחות. 

אשר חוו עיכוב מעין זה ייטו פחות להשתמש בעתיד בשירותי  המדגיש שילוח מהיר, לקוחות

מוצרים רבים נוספים הכפופים לחוקיות יבוא ביבוא אישי נשלחים דרך  האקספרס שהן מספקות.

  81..43אינם נבדקים ואינם מעוכבים, כפי שיפורט בסעיף לרוב חברת הדואר, שם 

ת בטבלה זו, מעוכבות מדי שנה חבילות הכלולומטעמי חוקיות יבוא נוסף על החבילות המעוכבות 

יבוא אישי רבות נוספות לצורך הוכחה שאכן מדובר ביבוא אישי )בין אם מטעמי תשלום מיסים 

הבהירות שנזכרה -איין היתר, בב ,עובדה זו נעוצה מטעמי החלת דרישות חוקיות יבוא(. ובין אם

כמו כן, מעוכבות חבילות  ונטיות.לעיל ביחס להגדרת יבוא אישי במכס וברשויות המוסמכות הרלו

 2יבוא אישי לצורך בדיקות מדגמיות של אגף המכס, ולצורך בירור פרטים מסיבות שונות. בטבלה 

מובא שיעור כלל חבילות היבוא האישי המעוכבות, הן מטעמי חוקיות יבוא והן מטעמי הוכחת יבוא 

של השחקנים השונים )צרורות אישי, בדיקות מדגמיות וטעמים נוספים, לפי סוגי המשלוחים 

רגילים שאינם רשומים ומטופלים על ידי חברת הדואר אינם מובאים בטבלה, משום שלא קיימת 

 82האינפורמציה לגביהם(:

 2013-2016סך שיעור חבילות היבוא האישי המעוכבות, : 2טבלה 

  EMS בלדרות שנה
 )דואר(

 חבילות 
 )דואר(

צרורות 
רשומים 

 )דואר(

אקו פוסט 
 )דואר(

2013 - 14% 7% 0.2% - 
2014 7.8% 14% 8% 0.1% - 
2015 7.4% 13% 7% 0.1% 1% 

2016 7.2% 11% 6% 0.1% 0% 
 הדואר חברת ונתוני הבינלאומיות הבלדרות חברות נתוניעיבוד רשות הגבלים עסקיים ל: מקור

 3עיון מעמיק יותר בנתוני חבילות היבוא האישי המעוכבות מטעמי חוקיות יבוא מובא בטבלה 

ימי העיכוב הממוצע בשחרור מהמכס מטעמי חוקיות יבוא לחבילות  ימצוינים מספר טבלהלהלן. ב

יבוא אישי ומספר חבילות היבוא האישי המעוכבות במכס מטעמי חוקיות יבוא, עבור כל רשות 

בטבלה  הנתונים .2013-2016מוסמכת אשר מטילה רגולציה על יבוא אישי, ברמה שנתית בין השנים 

 בלבד מהן אשר, הגדולות הבינלאומיות הבלדרות חברות שחמ מתוך שלוש נתוני על מבוססיםזו 

הערכת חסר  משקף בטבלה החבילות מספר כן ועל 83,המתאימה ברזולוציה נתונים התקבלו

עלויות העיכוב  .בישראל אישי ביבוא יבוא חוקיותהמשלוחים המעוכבים בגלל  כללשל  משמעותית

מאות שקלים עמדו על אשר היו כרוכות בעיכובי חבילות יבוא אישי בשנים אלו בפועל הממוצעות 

                                                 
 החבילות של המוחלט מהמספר בהרבה גבוה המעוכבות האישי היבוא חבילות של חלקן, כספי ערך במונחי 81

 .נמוך כספי ערך בעלות הן מעוכבות שאינן החבילות שמרבית משום, המעוכבות
 הבינלאומיות הבלדרות חברות חמש מתוך ארבע דיווחי על מבוססים בטבלה המובאים הבלדרות חברות נתוני 82

 .זו לשנה ביחס החברות אחת של חלקי דיווח בשל מהטבלה הושמטו הבלדרות חברות של 2013 נתוני. הגדולות
. נתוני אחת מחברות הבלדרות לספקם ביכולתה היה לא אך, דומים נתונים לספק התבקשה הדואר חברת, כאמור 83

 דולר בלבד. מספר החבילות שערכן עולה על ערך זה זניח. 1000-מתייחסים לחבילות שערכן נמוך מ
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כאמור, עלות זו מורכבות, בין היתר, מדמי אחסנה ועמלת טיפול באישורים מיוחדים  לחבילה.

  84הנוגעים לחוקיות יבוא.

  ימים ממוצע לקבלת אישור רשות מוסמכת: מספר 3טבלה 

 שנה

משרד 
 התחבורה

משרד 
 התקשורת

רד מש
הבריאות 

 מזון –
 ורוקחות

משרד 
-הבריאות 

 85אמ"ר

משרד 
 הכלכלה

משרד 
 החקלאות

 ממוצע
ימי 
 עיכוב

מספר 
 חבילות

 ממוצע
ימי 
 עיכוב

מספר 
 חבילות

 ממוצע
ימי 
 עיכוב

מספר 
 חבילות

 ממוצע
ימי 
 עיכוב

מספר 
 חבילות

 ממוצע
ימי 
 עיכוב

מספר 
 חבילות

 ממוצע
ימי 
 עיכוב

מספר 
 חבילות

2013 5.7 295 4.7 213 6.9 497 3.0 17 4.5 110 4.5 2 
2014 4.9 423 2.9 834 6.1 806 9.8 78 4.8 140 4.5 4 
2015 6.0 597 5.0 1165 7.8 1333 8.6 29 6.9 173 5.1 7 
2016 4.6 1935 7.5 1672 5.2 7010 8.8 50 8.7 252 8.0 17 

 הבינלאומיות הבלדרות חברות נתוניעיבוד רשות הגבלים עסקיים ל: מקור

מהטבלה עולה כי מרבית החבילות המעוכבות כוללות מוצרים שכפופים לדרישות חוקיות יבוא של 

משרד התחבורה, משרד התקשורת ומשרד הבריאות, בדגש על שירות המזון ואגף הרוקחות. כמו 

ן כן, ניתן לראות כי בכל קבוצות המוצרים חל גידול בשיעור חד במספר החבילות המעוכבות בי

, נוסף, ככל הנראה בשל גידול ניכר בביקוש ליבוא אישי שהתרחש בתקופה זו. ב2013-2016השנים 

בניגוד  ימים. 9-ל 4בחלק מהרשויות המוסמכות חלה עליה במשך העיכוב הממוצע, אשר ככלל נע בין 

, חברות הבלדרות עובדות בשירות 2.2.1לחברת הדואר המציעה שירות בסיסי, כפי שתואר בחלק 

אקספרס ולקוחותיהם הישראליים )כמו גם הלקוחות של מקבילותיהן הבינלאומיות( מצפים 

להגעת דברי הדואר המוזמנים באמצעותן בתוך ימים בודדים ובמקרה של רכישת שירותים 

שעות לכל היותר, גם במקרה בו הטובין חייב בחוקיות יבוא. על רמת שירות  24מסוימים אף תוך 

לחברות הבלדרות מחיר גבוה יותר מאשר זה המבוקש על ידי חברות הדואר. זו משלמים הלקוחות 

 על כן, גם עיכוב של ימים ספורים עשוי להסב להן נזק רב.

נוגע המעוכבים בגין חוקיות יבוא מעלה כי בהעיקריים בחינה מדוקדקת יותר לצורך זיהוי המוצרים 

ף לרכבים ממונעים )מכוניות משרד התחבורה, מרבית המוצרים המעוכבים הם חלקי חילול

משרד נוגע לאופניים רגילים וחשמליים וחלקי חילוף עבורם. ב –ואופנועים(, ובמידה פחותה בהרבה 

 מוצרי, מחשבים ניידים, רחפנים, הנתונים לעיכוב כוללים מסכים שכיחיםהתקשורת, מוצרים 

, אס פי י'מכשירי ג, רחוק בשלט צעצועים, חכמות טלוויזיות, טאבלטים, ראוטרים, לרכב תקשורת

משרד הבריאות, מרבית לגבי אלחוטי.  חיבור הכולל אלקטרוניקה מוצר וכל, דיגיטליות מצלמות

אשר המוצרים המעוכבים הם תוספי מזון ומוצרים טבעיים בתחומי התזונה והקוסמטיקה. ב

, ומנורות משרד הכלכלה )ובפרט, הממונה על התקינה( כלולים מוצרים מגוונים, ובהם נורותל

 הכוללים שנאי או מטען או מאופיינים במתח) אלקטרוניקה מוצרי, צעצועים, יין, ועדשות משקפיים

, ממדיות תלת מדפסות, קורקינט, קסדות(, סגור במעגל וטלוויזיה מצלמות) ביטחון מערכות(, גבוה

ת יבוא של תינוקות ואמצעי מדידה. לסיום, בין החבילות המעוכבות בשל דרישות חוקיו עגלות

 משרד החקלאות כלולים זרעים, כימיקלים ומוצרי מזון לבעלי חיים.
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