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  לשנת שמיטה התשפ"ב בהטבת מכסיבוא  :נוהל יבוא ירקות בשנת שמיטה למגזר שומרי השמיטה כהלכתה

 

 רקע כללי

 שומרי שמיטהמגזר השביעית ל דיני השנה .פ"בבתשרי תש א'-תחל בהקרובה שנת השמיטה  .1

בשנה  יםחל, "("ציבור שומר השמיטה)להלן:  ציבור שאינו צורך ע"פ היתר המכירהלו כהלכתה

החנטה של הפרי, כך בעת קבע נהעיתוי פירות ברוב סוגי ההשונים.  סוגי הירקותבבעיקר  השביעית

 על פי היתר המכירה יחולו רק בשנה השמינית. צורךדיני השמיטה לציבור שאינו  רוב הפירותשב

במהלך שנת השמיטה תשפ"ב, יאפשר  ("משרד החקלאות")להלן:  ופיתוח הכפרמשרד החקלאות  .2

לחלק  פטור ממכס(הפחתת מכס או ) יבוא בהטבת מכסבהתאם למועדים שיפורטו בנוהל זה, 

. הייבוא בהטבת מכס )בכפוף להקצאת המכסה ע"י שר האוצר( מכסהמסגרת ב הירקות הטרייםמ

רק לאחר מיצוי שאר מקורות האספקה המוכרים ע"י ציבור שומרי השמיטה, דהיינו:  יתאפשר

במדינת ישראל, איסום משנה שישית, חממות במצע  תוצרת ערבה דרומית, משקים לא יהודים

  , זריעת שישית, מעבר סחורה מיהודה ושומרון.אוצר בית דיןמנותק, 

ירקות יבוא כי יובהר  למען הסר ספק, .לתנאי הגידול המקומי התאםמכס יהיה ב בהטבתייבוא  .3

להטבות מכס בשנת היה זכאי שמיובאים לישראל במכס מלא בכמויות מסחריות בשנים רגילות, לא י

קיומה של שנת השמיטה  , המיובאים גם בזמן שגרה מחו"ל,את משום שלגבי ירקות אלה. זהשמיטה

מטרת  בישראל )הן שומרי השמיטה והן יתר האוכלוסייה(. לכלל הצרכנים  אינו משפיע על המחיר

לכך שלא תחול עליית מחירים של ירקות שאינם  ת המכס,הטבנוהל זה היא לגרום, באמצעות 

מיובאים בשגרה במכס מלא ואשר ציבור שומרי שנת השמיטה לא יצרכו בשנה זו מתוצרת מקומית. 

הירקות הנמכרים עבור הציבור שאינו שומר שנת בהשוואה למחיר של אותם עליית המחירים הינה 

אם ירקות אלה מגודלים בישראל ובין אם הם מיובאים בשנים רגילות במכסות של  ביןשמיטה )

שמיובאים מחו"ל גם בשגרה ולכן אין לגביהם  למוצרים להלן מספר דוגמאות בולטות הטבות מכס(. 

 . שוםואגס  ,תפוח עץ ,לבצ ,עגבניות: הצדקה לייבוא בהטבת מכס בשנת השמיטה

יבטיח אספקה סדירה של תוצרת מטרת הנוהל היא להבטיח כי ההסדר של מתן הטבות מכס  .4

גרום לפגיעה ומצד שני לא יוך מניעת עליית מחירים עבורם, תחקלאית טרייה לציבור שומר השמיטה 

. לשם כך על אשר ממשיך להיות משווק בישראל לרוב הציבור תחת היתר מכירה יצור המקומיבי

הפונים לציבור שומר במקומות להימכר ולהיות זמינה לרכישה באופן ייעודי התוצרת המיובאת 

 השמיטה. 

כשרות שונים, המכונים "ועדות  בתיאום עם גופי משרד החקלאותהבטחת מטרה זו פועל לצורך  .5

שצורך ירקות על פי  ,כל ועדה מייצגת ציבור הומוגני של צרכנים (."ועדות שמיטה"שמיטה" )להלן: 

 נתוניההערכה של סך כל ציבור שומר השמיטה בישראל מבוססת על של אותה ועדה. הכשרות 

 .2020רדית בישראל המפורסמים בשנתון החברה הח לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

כשרות ועדות שמיטה: מספר  , לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, פועל המשרד מול2021נכון לשנת  .6

כשרות הרב לנדאו בני כשרות אגודת ישראל, ב אפרתי, כשרות בלע"ז, העדה החרדית, כשרות הר

  הרב רווח, ועוד.  כשרותכשרות בית יוסף,  ברק,
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 חלוקת רישיונות היבוא

 

 על פי הכללים הבאים:תתבצע לירקות  ת מכסיבוא בהטבלי רישיונותהחלוקת 

 :הרישיונות לחלוקת מקדמי הליך .1

הציבור שומר הקצאת הכמויות המותרות ביבוא תבחן בהתאם לצרכי  .א

 ברקע הכללי 2ע"פ סעיף  ובהתאם למקורות האספקה המותריםהשמיטה 

 . לעיל

לוועדות יוקצו בהליך שייערך על ידי סמנכ"ל השקעות ומימון במשרד  .ב

הועדות  היחסי של ןקבעו עפ"י חלקיי . הכמויותליבואהכמויות השמיטה 

ייקבע לאחר שנתונים מטעמן החלק היחסי  .הציבור שומר השמיטהבפלח 

שיח זה יתועד והחלטות  בשיח משותף עמן. הועדות וידונו יע" ו למשרדיוצג

 הסמנכ"ל בעניין ההקצאות יתועדו בכתב. 

סחר חוץ את המלצתן בדבר שמות היבואנים אגף לועדות השמיטה יעבירו ל .ג

מסך הכמות המוקצית  המוכרים על ידן וכן את החלוקה המומלצת לכל יבואן

להלן. במקרים חריגים בהם  4לוועדה, בהתאם לכלל החלוקה המפורט בסעיף 

, עליה 4שבסעיף  חלוקההועדת השמיטה מבקשת לחרוג בהמלצתה ממגבלת 

 ףלפנות בכתב למרכז לסחר חוץ, תוך נימוק הסיבות לחריגה המבוקשת וצירו

 המסמכים התומכים בבקשה.

היבוא יתבצע ע"י יבואנים שיקבלו רישיונות : בהטבת מכס יבואקבלת רישיונות ל .2

 ת מכס. ליבוא בהטב

 עד לתאריךמרכז לסחר חוץ לעל ידי היבואנים  יוגשו היבואלקבלת רישיונות בקשות ה .3

 . הנספחים לנוהל זהבצירוף  ,)יושלם בהמשך(

הרשות המוסמכת תחלק את רישיונות היבוא ככל הניתן בהתאם להמלצות ועדות  .4

סך פחת מהכלל הבא: תהשמיטה, ובחלוקה בין היבואנים המומלצים באופן שלא 

 40% לא תעלה עלעל ידי יבואנים המוכרים על ידי ועדת שמיטה  הכמות המיובאת

  .לכל מוצרליבואן בודד 

התחייבות לא להעביר את כתב התחייבות הכולל: יצרף לבקשת הרישיון היבואן  .5

רישיון היבוא לכל גורם אחר והתחייבות להעביר את התוצרת המיובאת ישירות 

)על פי  שעבורה בוצע הייבואונאים של ועדת השמיטה לגופים הקמעונאים או הסיט

הכוח מטעם ועדות  יייפוי; כמו כן יציג היבואן את לנוהל זה( נספח א'בהנוסח 

 .השמיטה על פי הנוסח שבנספח א' לנוהל זה 

על היבואן יחולו אותם כללים וסייגים החלים על שאר יבואני תוצרת חקלאית טרייה  .6

 -  המפורסם באתר משרד החקלאות, 2021נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת על פי 

www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_20

Pages/nohalyevu2021.pdf/18.  שיפורסם גם הוא  2022ולאחר מכן נוהל דומה לשנת

 . 2021באתר המשרד לקראת סוף 

כל דיני היבוא הרגילים ובכלל זה עמידה בתנאי היבוא יובהר כי כבכל יבוא, הכפוף ל .7

יבוא תוצרת חקלאית טרייה מחייב על פי , 201, -בצו יבוא חופשי, התשע"דהמופיעים 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/nohalyevu2021.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/nohalyevu2021.pdf
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 צו יבוא חופשי: אישור פיטוסניטרי מטעם השירותים להגנת הצומח במשרד

 המזון במשרד הבריאות. החקלאות ואישור מוקדם מטעם שרות

כמויות היבוא יהיו מוגבלות לרמות צריכה חודשיות או רבעוניות )בהתאם לסוג  .8

ול(, ובכל חידוש רישיון יחויב היבואן לצרף אישור מטעם ועדת השמיטה, כי כל הגיד

 לוועדת השמיטה אותה הוא מייצג ההכמות הקודמת שיובאה באמצעותו אכן הגיע

 לנוהל זה(. בנספח ב')על פי הנוסח 

על  מכסהטבת ב יבוא יידרשבאם , 2022אוגוסט ועד  (6/09/2021) המא' בתשרי תשע" .9

כרוב,  ,פלפלחציל,  קישוא, לירקות הבאים: מלפפון, ביחס ,פי תנאי הגידול המקומי

מכסה פטורה קודם כל יהיה לו ת אומקור היבוא לירק –חסה, פלפל וירקות עליים 

, הטובין יהיו באחוזי לא יתאפשרלמוצרים אלו מירדן  בהם היבואבמקרים רק . מירדן

 במכס מופחתאלה מכסות  למוצרים יונפקו מספק, לא יהיההיבוא או  פסילות גבוהים,

למגזר שומרי , בכדי להבטיח אספקה סדירה ממקורות אחריםאו בפטור ממכס 

 השמיטה.

יחולקו רישיונות ליבוא גזר  2022בתחילת שנת או לכל המאוחר  2021בסוף שנת  .10

רמות האיסום משנה לבעיתוי שייקבע בהתאם במכס מופחת ותפו"א מכל העולם 

ובכמויות שיהיו מוגבלות לרמות הצריכה החודשיות במגזר  שישית של מוצרים אלו

 על פי חלקה היחסי של כל ועדת שמיטה., שומר השמיטה

מכסות היבוא לשנת שמיטה מוצרים שיובאו במסגרת של הממוצעים מחירי היבוא  .11

 שנת השמיטה באתר משרד החקלאות.במהלך יפורסמו מעת לעת לפי מוצר, 
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           לכבוד:

 המרכז לסחר חוץ

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 בשנת שמיטה  בהטבת מכסליבוא  כתב התחייבות -נספח א' 

 

  תאריך:_______________

 

ידוע לנו כי הרישיון שניתן לנו ע"י משרד החקלאות הנו לצורך יבוא __________________)ירק אחד  .1

שאינו צורך ע"פ היתר  למחסני השמיטה ולמערכי השיווק של המגזר החרדי בלבד( המיועד אך ורק

 . מכירה

 אנו מתחייבים לא להעביר או למכור את הרישיון שניתן לנו ע"י משרד החקלאות לשום גורם אחר. .2

אנו מתחייבים כי כל הכמות שנייבא באמצעות הרישיון של משרד החקלאות תופנה אך ורק למחסני  .3

השיווק של המגזר החרדי של ועדת השמיטה  השמיטה ולמערכי

 __________________________________________________    ממנה התקבל ייפוי הכוח*.

 

ידוע לנו כי במידה ויתברר למשרד החקלאות, כי הכמות המיובאת ע"פ הרישיון לא סופקה במלואה  .4

רישיון היבוא, ולא נהיה זכאים כנאמר לעיל בלבד, יהיה רשאי משרד החקלאות לבטל לאלתר את 

 .פ"בלקבלת רישיונות יבוא נוספים, הנוגעים לשנת השמיטה תש

 

אנו מודעים כי על מנת לקבל רישיון יבוא נוסף ע"פ נוהל השמיטה המצורף, יהיה עלינו לצרף אישור  .5

חה מועדת השמיטה שאנו פועלים בשמה, שאכן כל הטובין שיובאו נמכרו בחנויות/רשתות שתחת ההשג

 של ועדת השמיטה. 

 

 על החתום:

 

 תאריך __________________________         שם היבואן ________________________  

 ת.ז מורשה חתימה_________________          מספר עוסק מורשה/ח.פ _______________

 חתימה וחותמת החברה ____________________________

 וועדת השמיטה*מצ"ב ייפוי הכוח של 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ייפוי כוח וועדת השמיטה למבקש הבקשה

 

 תאריך:_______________

 

 וועדת השמיטה__________________, ממנה ומייפה את כוחו של_________________ 

 ת.ז./ח.פ./ע.מ.________________, להיות בא כוחה, להופיע ולפעול עבורה בפני משרד 

 החקלאות ופיתוח הכפר לצורך קבלת רישיונות למכסת יבוא של_______________)ירק אחד 

 בלבד( בכמות של _______________ )ק"ג(, לתקופה _________________, ומקבל את כל 

 תחייבות בנספח א'.התנאים המופיעים בכתב הה

 

 

   

 

 

 ולראיה באתי על החתום ____________  המוסמך לחתום בשם וועדת השמיטה_____________ 

 

 ביום ___________________לחודש  ___________________בשנת _______________

 

 חתימה וחותמת: __________________



 

 

 

שמיטה           לכבוד:

 המרכז לסחר חוץ

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 התחייבות וועדת השמיטה –נספח ב' 

 תאריך:_______________

 

 וועדת השמיטה_____________________, מתחייבת בזאת כי_____________________ 

 ת.ז./ח.פ./ע.מ.________________, הפנה את כל הכמות שניתנה לו ברישיונות קודמים של  

 משרד החקלאות באמצעות וועדת השמיטה,  אך ורק למחסני השמיטה ו/או למערכי השיווק של 

 המגזר החרדי של ועדת השמיטה.

 

 

   

 

 

 ולראיה באתי על החתום ____________  המוסמך לחתום בשם וועדת השמיטה__________ 

 

 ביום ___________________לחודש  ___________________בשנת _______________

 

 חתימה וחותמת: __________________

 

 

 


