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התשס"ו-2006 חופשי, יבוא צו

אני [נוסח חדש], התשל"ט-11979, לפקודת היבוא והיצוא סעיף 2 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

- בצו זה .1
- יהודה ושומרון; "אזור"

חלוקת טובין, לרבות חוץ, לשווקי ובין המקומי לשוק בין תמורה, בה שיש עסקה "אספקה" -
רווחים; הפקת רווחים ובין בלא בהפקת בין

ושוויץ; ליכטנשטיין, נורבגיה איסלנד, אלה: מארצות אחת - כל אפט"א" "ארצות

בלגיה, גרמניה, איטליה, אירלנד, אוסטריה, אלה: מארצות כל אחת - "הקהיליה האירופית"
שבדיה, פורטוגל, ספרד, פינלנד, לוקסמבורג, יוון, המאוחדת, הממלכה הולנד, דנמרק,
סלובקיה פולין, מלטה, ליטא,  לטביה, הונגריה, אסטוניה, צ'כיה,  קפריסין, צרפת,

וסלובניה;

והתעסוקה; המסחר התעשיה שר - "השר"

למעט אחרת, בחינה או מכל האיכות הטיב, או מבחינת הצורה, שינוי טובין לרבות - "ייצור"
חקלאית; תוצרת גידולה של לרבות ייצורה או אריזתם וכן או מזיגתם

סגנו; בישראל או המסים רשות - מנהל "מנהל"

התשל"ו-21975; מוסף, מס ערך כמשמעותו בחוק - "עוסק"

התשס"ו- שעה), (הוראת העדפה) מהסכם הנובע יבוא (היטל סחר היטלי צו - סחר" היטלי "צו
;32005

התשס"ה-42005; (איסור יבוא), צו המכס - המכס" "צו

רשות מוסמכת; ידי על שניתן טובין ליבוא רישיון - "רישיון יבוא"

רישיון הטובין הטעונים מצויים סמכותו שבתחום השר בידי שהוסמך - מי מוסמכת" "רשות
יבוא;

עסקים, התשכ"ח- רישוי בחוק כמשמעותו ציבורי עינוג לרבות לזולת שירות כל "שירות" -
אחרים; לצורכי לרבות בניה הזולת, במצרכים למען עשיה וכל ,51968

התשס"ו-62006. קניה על טובין, ומס והפטורים המכס - צו תעריף המכס" "תעריף

המסווגים הטובין כל ביבוא מותרים ,71939 יבוא, רישיונות מתן בצו האמור אף על (א) .2
ו–825  816 ,807 ,628 ,622 ,616 ,614 ,611 ,414 ,212 ,210 ,207 1 עד 97 ובפרטים 201, בפרקים
ואלה המכס צו לפי אסור יבואם  אשר  אלה למעט המכס,  לתעריף  הראשונה שבתוספת

יבוא. רישיון הצגתו של חובת חלה שלגביהם בתוספת הראשונה, המפורטים

נתקיימו  או אישור הומצא אם ביבוא מותרים השניה בתוספת המפורטים הטובין (ב)  
עמידה או  אישור המצאת  - (להלן השניה שבתוספת  בטבלה ג'  בטור כמפורט התנאים 

היבוא. לרשימון צירף את האישור והיבואן בתנאים),

הגדרות

__________
.625 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

התשס"ו, עמ' 54. מק"ח, 3 ק"ת שיעורי

התשס"ה, עמ' 40. מק"ח, 4 ק"ת שיעורי

5 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

התשס"ו, עמ' 75. מק"ח, שיעורי 6 ק"ת -

חופשי יבוא
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ו–(ב) - אף האמור בסעיפים קטנים (א) על  (ג)

הצגתו הראשונה בלא בתוספת המפורטים הטובין את לייבא יחיד רשאי יהא (1)
המצאת בלא השניה בתוספת המפורטים הטובין את לייבא או יבוא, רישיון של
יובאו לא הטובין כי של המנהל דעתו להנחת אם הוכח בתנאים, עמידה או אישור
והם מתן שירותים, או ייצור אספקה, לצורכי מיועדים אינם עוסק, הם באמצעות
- ( להלן יחיד של אותו המשפחתי האישי או סבירה לשימושו מיובאים בכמות
לגביהם צוין וטובין אשר המכס צו לפי אסור יבואם אשר למעט טובין אישי), יבוא
או עמידה אישור המצאת או יבוא, רישיון דרישת כי השניה או בתוספת הראשונה

אישי; גם ביבוא לפי הענין, חלה בתנאים,

בתוספת המפורטים טובין  יבוא להתיר הסמיכו שהוא מי  או השר רשאי (2)
בלא השניה בתוספת המפורטים או יבוא טובין יבוא, רישיון הצגת ללא הראשונה
צו המכס; לפי אסור יבואם טובין אשר בתנאים למעט עמידה או המצאת אישור

יבוא רישיון הצגת בלא ביבוא מותרים החמישית בתוספת המפורטים טובין (3)
צו לפי אסור יבואם אשר אלה למעט בתנאים, עמידה או אישור המצאת וללא
דרישת לגביהם כי צוין והשניה ואשר בתוספות הראשונה ואלה המפורטים המכס

אישי. חלה גם ביבוא הענין, עמידה בתנאים, לפי או יבוא או אישור רישיון

בתוספות  המפורטים הטובין ו–(ב), (א) קטנים בסעיפים מהאמור לגרוע בלי (ד)  
לצו והשלישית הראשונה  בתוספות המפורטים והטובין המכס, לתעריף ואילך  החמישית
רישיון טעונים - היטל או מכס פטורות או מופחתות - מכסות נקבעו ושלגביהם סחר, היטלי

יבוא.

המכרזים  חובת בתקנות מזמין כהגדרתו בידי יבוא בסעיף זה מהאמור לגרוע בלי (ה)  
הרשפ"ת אישור טעון התשנ"ה-81995, עסקי), פעולה שיתוף וחובת הארץ תוצרת (העדפת

תקנות. באותן כהגדרתה

צו להוראות בהתאם או 2(ג)(1) בסעיף כמשמעותו אישי ביבוא אלא רכב אדם ייבא לא .3
התשל"ט-91978. לרכב), שירותים ומתן (יבוא רכב ושירותים מצרכים על הפיקוח

יבואם כמפורט על חלות אינן זה צו או שהוראות זה, צו הוראות לפי לייבאם טובין שאין .4
.1939 יבוא, רישיונות מתן צו הוראות עליהם יחולו ,5 בסעיף

טובין - יבוא על יחולו לא זה צו 5. הוראות

חדש], [נוסח המסוכנים הסמים בפקודת כמשמעותם מסוכנים, סמים שהם (1)
זה; לצו הרביעית בתוספת והמפורטים התשל"ג-101973,

להעברתם מישראל;  באזור היתר כשאין הוא האזור, (2) שיעדם

את הכולל מסחרי להם סימן יוחד אשר או "ירושלים", השם  קבוע גביהם שעל (3)
סחורות11; סימני בפקודת כאמור והכול "ירושלים", השם

עמן - לישראל שאין (4) מארצות

מישראל; טובין יבוא והאוסרות דיפלומטיים יחסים (א)

רכב יבוא

מתן צו תחולת
יבוא רישיונות

תחולה אי

__________
.1201 עמ' ,2 תוס' 7 ע"ר 1939,

8 ק"ת התשנ"ה, עמ' 562.

9 ק"ת התשל"ט, עמ' 124.

.526 עמ' חדש 27, נוסח ישראל, מדינת 10 דיני

עמ' 889. ב', כרך א"י, 11 חוקי
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לדעת המגבילות, או (M.F.N) המועדפת ביותר" "אומה סעיף הסכם הכולל (ב)
כלל או דרך מישראל, טובין יבוא מכללא, או במפורש לכך, שהסמיכו מי השר או

מסוים; מסוג

זו, או בפסקה כמפורט הארצות את ברשומות בהודעה יפרסם לכך, שהסמיכו מי השר או
או מוזגו. נארזו לרבות - "יוצרו" זה, לענין כאמור; בארצות הטובין שיוצרו

בתעריף המכס וסעיף משנה פרט פרט, של מספרם זה לצו בתוספות שצוין (א) מקום .6
עמידה בתנאים או המצאת אישור או יבוא, רישיון של הצגתו תחול חובת מכס), - פרט (להלן

מכס. פרט באותו המסווגים הטובין כל על

- תחול  בטור ב' הטובין תיאור צוין זה לצו בתוספות מכס פרט של (ב) מקום שלצדו  
טובין. אותם על רק בתנאים עמידה או אישור המצאת או יבוא רישיון של הצגתו חובת

על עמידה בתקן  ג' אישור בטור רשום שלצדם השניה, (ג) טובין המפורטים בתוספת  
לגביהם החלים התקנים בכל עמידה על להמציא אישור חובה אחד, מתקן יותר לגביהם וחלים
המפורטים התקנים - בטור א' כוכבית לצדו שסומנה מכס ואולם פרט לצידם; והרשומים

חלופיים. הם לצדו, ג' בטור

גם תנאי  זו בחובה יראו יבואם, לפני טובין סימון של דין פי על חובה שחלה (ד) מקום  
לפי צו זה.

לרשימון היבוא אישור היבואן יצרף אישור, להמציא זה צו פי על מקום שנדרש אדם .7
השלישית. שבתוספת הטופס כדוגמת

ממנו. לגרוע ולא אחר כל דין על להוסיף בא זה צו .8

התשי"ד- נפץ, חומרי לחוק 9 סעיף לעניין היתר לפי צו זה מהווה שניתן יבוא רישיון .9
.121954

בטל. - התשל"ח-131978 חופשי, יבוא צו (א) .10

פרסומו. מיום ימים 60 זה צו של תחילתו .11

ראשונה תוספת
ו–(ג))  (סעיפים 2(א)

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס02.06.2100 בתעריף (להלןכמצוין והתעסוקה המסחר התעשיה משרד
צריכה מוצרי מינהל - התמ"ת) משרד -

המכס02.06.2200 בתעריף צריכהכמצוין מינהל מוצרי התמ"ת - משרד

המכס02.06.9000 בתעריף צריכהכמצוין מינהל מוצרי התמ"ת - משרד

המכס04.01 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

צריכה מינהל מוצרי התמ"ת - משרד

תחולת חובת
יבוא רישיון הצגת
אישור המצאת או

צירוף אישור

שמירת דינים

נפץ חומרי ייבוא

ביטול

תחילה

__________
12 ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

13 ק"ת התשל"ח, עמ' 1774.
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א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס06.01.1011 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי     

(להלן הכפר ופיתוח החקלאות משרד
חוץ לסחר המרכז - החקלאות) משרד

המכס06.01.1021 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.01.2011 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

            

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.01.2031 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

            

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.02.9091 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.03.1010 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.03.9020 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.04.9120 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.04.9921 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס06.04.9991 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס10.01 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

מסוכנים12.11 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

המכס12.11.9010 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

מסוכנים13.01 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

מסוכנים13.02 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד
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א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס13.02.1100 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

המכס13.02.1910 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

קנביס15.15.9000 הרוקחותשמן אגף - הבריאות משרד

אסבסט25.24
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס26.20 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס26.21.1000 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי    

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס26.21.9000 בתעריף כמצוין
(Kelp) אצות ים למעט אפר
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס27.10.1175 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס27.10.1975 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס27.10.9000 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

זרחן28.04.7000
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

28.11.1900HYDRIODIC ACIDוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס28.29 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

ניטרט28.34.2900 סודיום
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

כספית רועמת28.38
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 791 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

28.41.6100 POTASSIUM
PERMANGANATE

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

חמצני28.47 על מימן
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

עופרת028.5 אזיד
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס29.03.1400 בתעריף כמצוין
לרבות יבוא בידי משרד

הביטחון
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

ברומיד29.03.3000 מתיל
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בכל29.03.4000 המכס בתעריף כמצוין
בידי המשנה לרבות יבוא פרטי

הביטחון מערכת
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

תרכובות29.04.2000 קסילן מושק
טולואן של ניטרוארומטיות

ונפתלן
אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

מסוכנים29.05 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף הבריאות -  משרד

עופרת29.07.2100 סטפינט
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

פיקרית29.08.9000 חומצה
לרבות ביבוא אישי   

             

כימיה וסביבה  מינהל משרד התמ"ת -
                                                             
                                                             

                         

29.14.3100 1-PHENYI-2-PROPANOE
(PHENYLACETONE)

כימיה וסביבה  מינהל משרד התמ"ת -
                                                             
                                                             

                         

29.15.2400ACETIC ANHYDRIDEוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

29.16.3400PHENYLACETIC ACIDוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

ניטרוגליקול29.20.9090 ניטרוגליצרין, טן,
לרבות ביבוא אישי   

                   

כימיה וסביבה  מינהל משרד התמ"ת -
                                                             
                                                             

                         

29.20.9090         AMYL   NITRITE    
        BUTYL NITRITE

             ISOBUTYL NITRITE
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 792 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

מסוכנים29.21 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

טטריל29.21.4200
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

דיפנילאמין29.21.4400
אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

מסוכנים29.22 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.22.4300ANTHRANILIC ACIDוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

מסוכנים29.24 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

ניטרט29.24.1900 אוריאה
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

אישי29.24.2940 ביבוא לרבות D.O.T. וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

29.24.2300 ACETYLANTHERANILIC
ACID

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

מסוכנים29.25 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

מסוכנים29.26 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

דינול29.27
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

מסוכנים29.32 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.32.9000 METHYLENEDIOXY 3,4
– PHENYLPROPAN-2-ONE

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

29.32.9100ISOSAFROLEוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

29.32.9300PIPERONALוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

29.32.9400SAFROLEוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

מסוכנים29.33 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.33.3200PIPERIDINEוסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 793 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

29.33.4000 ENROFLOXACIN;
 OFLOXACIN;

 CIPROFLOXACIN;
 PERFLOXACIN;

 NORFLOXACIN;
 ENOXACIN;

  LOMEFLOXACIN;
  DANOFLOXACIN

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

הקסוגן, אוקטוגן29.33.6990
לרבות ביבוא אישי   

                                          

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

מסוכנים29.34 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

מסוכנים29.39 סמים
אישי ביבוא לרבות

הרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.39.4100Ephedrineהרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.39.4200Pseudoephedrineהרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.39.4900Norephedrineהרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.39.6100Ergometrineהרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.39.6200Ergotamineהרוקחות אגף - הבריאות משרד

29.39.6300Lysergic acidהרוקחות אגף - הבריאות משרד

הרוקחותאנטיביוטיקה            29.41 אגף - הבריאות משרד

המכס30.06.8000 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס31.01.0010 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

חנקניים31.02 דשנים
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

אבקת חומר הודף36.01
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

נפץ36.02 חומרי
אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

מצתים,36.03 פיקות, מרעומים,
נפצים

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

זיקוקים36.04
אישי ביבוא לרבות

צריכה מינהל מוצרי התמ"ת - משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 794 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס38.08.1010 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.1090 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.2010 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.2090 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.3010 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.3090 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.4010 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המשמשים בחקלאות38.08.4090
אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.9010 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס38.08.9090 בתעריף כמצוין
המשמשים בחקלאות

אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

בכל38.14.0010 המכילות תערובות
שהיא אחד מהחומרים כמות

,1910 המשנה בפרטי שסיווגם
,4500 ,4400 ,4300 ,4200 ,4100

4700 לפרט 29.03 לתעריף  ,4600
המכס

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בכל38.24.7000 המכילות תערובות
שהיא אחד מהחומרים כמות

משנה בפרטי שסיווגם
ו–29.03.1910 29.03.4000

המכס לתעריף
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 795 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

תאית39.12.2000 ניטרטים של
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

פלסטיק39.15 פסולת
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס38.25 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

בעלי39.26.9059 המכס בתעריף כמצוין
אלקטרוני התראה מנגנון

אישי ביבוא לרבות

צריכה מוצרי מינהל - התמ"ת משרד

גומי40.04 פסולת
אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

בעלי42.02 המכס בתעריף כמצוין
אלקטרוני; התראה מנגנון

אישי ביבוא לרבות

צריכה מוצרי מינהל - התמ"ת משרד

בחומרים44.03 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

בחומרים44.04 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בחומרים44.05 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס44.06 בתעריף כמצוין
בחומרים חוסנו או שנשמרו

המכילים זרניך (ארסן)
ערכי כרום שש אנאורגני או

שניהם או
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בחומרים44.07 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 796 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

בחומרים44.09 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס תופים44.15 כמצוין בתעריף
ארגזים משטחי מעץ, לכבלים

שנשמרו למטען אחרים ולוחות
חוסנו בחומרים המכילים או

או כרום אנאורגני זרניך (ארסן)
שניהם או ערכי שש
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בחומרים44.18 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בחומרים47.06 חוסנו או שנשמרו
המכילים זרניך (ארסן)

ערכי כרום שש אנאורגני או
שניהם או

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

וקרטון47.07 נייר פסולת
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

משומשים63.09 צריכהבגדים מוצרי מינהל - התמ"ת משרד

פריטים מאסבסט68.11
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

מאסבסט68.12 ופריטים אסבסט,
וסיבי אסבסט

אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס68.13 בתעריף כמצוין
לבלמים רפידות למעט

לכלי המשמשים ומצמדים
רכב

אישי ביבוא לרבות

כימיה וסביבה  מינהל משרד התמ"ת -
                                                             
                                                             

                         

זכוכית70.01 של ושברים פסולת
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 797 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס71.02.10 בתעריף כמצוין
שמקורם במדינות שאינן

הבין– התכנית את מיישמות
יבוא ותיעוד לפיקוח לאומית

- סיכום (להלן יהלומי גלם
בחוף שמקורם וכן קימברלי),

השנהב
אישי ביבוא לרבות

יהלומים מינהל - התמ"ת משרד

המכס71.02.21 בתעריף כמצוין
שמקורם במדינות שאינן

קימברלי, סיכום את מיישמות
השנהב שמקורם בחוף וכן

אישי ביבוא לרבות

יהלומים מינהל - התמ"ת משרד

המכס71.02.31 בתעריף כמצוין
שמקורם במדינות שאינן

קימברלי, סיכום את מיישמות
השנהב שמקורם בחוף וכן

אישי ביבוא לרבות

יהלומים מינהל - התמ"ת משרד

בתצורת75.04 בריליום + ניקל
- פתיתים או אבקה

לשימושים דנטאליים

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס78.02 בתעריף כמצוין
מתכת של גרוטאות למעט

בצורה סגסוגות, לרבות נקיה,
לוחות, (גיליונות, מוגמרת

וכו') עמודים קורות,
אישי ביבוא לרבות

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

81.05.2000- בריליום + קובלט
לשימושים דנטאליים

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

המכס81.07.3000 בתעריף כמצוין
מתכת של גרוטאות למעט

בצורה סגסוגות, לרבות נקיה,
לוחות, (גיליונות, מוגמרת

וכו') עמודים קורות,
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס81.10.2000 בתעריף כמצוין
מתכת של גרוטאות למעט

בצורה סגסוגות, לרבות נקיה,
לוחות, (גיליונות, מוגמרת

וכו') עמודים קורות,
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד
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א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס81.12.1300 בתעריף כמצוין
מתכת של גרוטאות למעט

בצורה סגסוגות, לרבות נקיה,
לוחות, (גיליונות, מוגמרת

וכו') עמודים קורות,
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

תצורה81.12.1900 בכל מתכות + בריליום
אבקה - לשימושים למעט

דנטאליים

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

בכל תצורה81.12.2900 + בריליום כרום
אבקה - לשימושים למעט

דנטאליים

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס81.12.5200 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

המכס84.27.1011 בתעריף כמצוין
בקהיליה שיוצרו טובין למעט

או האירופית, בארצות אפט"א
בארה"ב

אישי ביבוא לרבות

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס84.27.1019 בתעריף כמצוין
בקהיליה שיוצרו טובין למעט

או האירופית, בארצות אפט"א
בארה"ב

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס84.27.1090 בתעריף כמצוין
בקהיליה שיוצרו טובין למעט

או האירופית, בארצות אפט"א
בארה"ב

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס84.27.2011 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס84.27.2019 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס84.27.2090 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס84.27.9000 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

תשתית,84.29 לעבודות המיועדים
אישי ביבוא לרבות

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המיועדים לעבודות חקלאות,
אישי ביבוא לרבות

חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס84.30 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה
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א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס84.79.1019 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס ולמעט85.30 כמצוין בתעריף
בתוספת המפורטים אלה

אישי ביבוא לרבות השניה,

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס85.48.1000 בתעריף כמצוין
לרבות ביבוא אישי   

             

וסביבה - מינהל כימיה התמ"ת משרד

המכס87.01 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

 

המכס87.02 בתעריף כמצוין
יבואנים על ידי רכב ביבוא
לצורכי רכב כלי המייבאים

צו לתנאי בהתאם מכירה
על מצרכים ושירותים הפיקוח

שירותים ומתן רכב (יבוא
התשל"ט-1978, לרכב),

שהוצאו נוהל ולהוראות
מכוחו המתעדכנות מזמן

במשרד לעיון והנמצאות לזמן
יבוא התחבורה (להלן -

מסחרי)

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

ביבוא מסחרי87.03
רכב דגמי למעט אישי, ביבוא

חופשי ביבוא המאושרים
השניה, בתוספת כמפורט

נוהל להוראות ובהתאם
לזמן מזמן המתעדכנות

הרכב באגף לעיון והנמצאות
במשרד תחזוקה ושירותי

התחבורה

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס87.04 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

למעט87.05 המכס, בתעריף כמצוין
לחקלאות ריסוס רכבי

אישי ביבוא לרבות

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

87.05.9000
לחקלאות ריסוס רכבי

אישי ביבוא לרבות
חוץ לסחר - המרכז החקלאות משרד

המכס87.06 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה
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א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס87.11 בתעריף  כמצוין
כמשמעותו מסחרי ביבוא

זו בתוספת 87.02  בפרט
  

למעט דגמי ביבוא אישי,
אופנוע המאושרים ביבוא

בתוספת כמפורט חופשי
להוראות ובהתאם השניה,

לזמן מזמן המתעדכנות נוהל
הרכב באגף לעיון והנמצאות

במשרד תחזוקה ושירותי
 התחבורה

  
חשמלי, קורקינט למעט

(פטור התעבורה בצו כהגדרתו
מהוראות חשמלי קורקינט

התשס"ד-142004 הפקודה),

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

הנגררים87.16 ונתמכים גרורים
של כלי רכב במקרים ידי על

אב-טיפוס בדיקת לצורך יבוא
266 לתקנות  בתקנה כהגדרתה

התשכ"א-151961  התעבורה,
התעבורה) תקנות - (להלן

אישי ביבוא לרבות

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס88.01 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס88.02 בתעריף ושירותיכמצוין הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

מנוע89.01 שיט עם ושירותיכלי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

מנוע 89.02 עם ושירותיכלי שיט הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

מנוע89.03 שיט עם ושירותיכלי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

למעט89.06 עם מנוע שיט כלי
    89.06.9019

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

למוניות90.29.1010 ושירותימונים הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס93.01 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

המרכז - מחוז התמ"ת משרד

המכס93.02 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

ורישוי כלי לפיקוח אגף - משרד הפנים
ירייה

__________
14 ק"ת התשס"ד, עמ' 804.

15 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 801 ק"ת―שיעורי

א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

המכס93.03 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

יריה    כלי ורישוי לפיקוח משרד הפנים - אגף
משרד התמ"ת - מחוז המרכז    
הכל לפי העניין                          

             

המכס93.04 בתעריף כמצוין
המופיע מדמיע, גז ולמעט

השניה בתוספת
אישי  לרבות ביבוא

משרד התמ"ת - מחוז המרכז    
יריה   כלי ורישוי לפיקוח אגף משרד הפנים -

העניין  הכל לפי

המכס93.05 בתעריף כמצוין
אישי  לרבות ביבוא

יריה    כלי ורישוי לפיקוח משרד הפנים - אגף
משרד התמ"ת - מחוז המרכז    
הכל לפי העניין                          

             

המכס93.06 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

יריה    כלי ורישוי לפיקוח משרד הפנים - אגף
משרד התמ"ת - מחוז המרכז    
הכל לפי העניין                          

             

המכס93.07 בתעריף כמצוין
אישי ביבוא לרבות

המרכז  מחוז - משרד התמ"ת

או94.06 שנשמרו טרומיים מבנים
המכילים בחומרים חוסנו

או כרום אנאורגני זרניך (ארסן)
שניהם או ערכי שש
אישי ביבוא לרבות

וסביבה כימיה מינהל - התמ"ת משרד

היורים95.03 חוץ ומשחקי קשתות
חצים

אישי ביבוא לרבות

צריכה מינהל מוצרי התמ"ת - משרד

היורים95.04 חוץ ומשחקי קשתות
חצים

אישי ביבוא לרבות

צריכה מינהל מוצרי התמ"ת - משרד

היורים95.06 חוץ ומשחקי קשתות
חצים

צבע כדורי לירי מערכות
אישי ביבוא לרבות

מוצרי צריכה  מינהל משרד התמ"ת -
                                                            
 משרד התמ"ת - מחוז מרכז     

העניין לפי הכל

היורים95.08 חוץ ומשחקי קשתות
חיצים

אישי ביבוא לרבות

צריכה מינהל מוצרי התמ"ת - משרד
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א' טור
פרט מכס

ב' טור
הטובין תיאור

ג' טור
גורם המנפיק רישיון יבוא

וחלקיהם,201 שיט כלי טיס, כלי
כהגדרתו רכב תעבורה, מוצרי

חלקי התעבורה16, בפקודת
כהגדרתו ציוד לרכב, חילוף

הנדסי, ציודי רישום בחוק
חוק  התשי"ז-171957 (להלן -

וחלקיו, הנדסי) ציוד רישום
ובלבד שקיימת לגביהם חובת

המצאת יבוא, רישיון הצגת
או עמידה בתנאים, אישור

שאינו מיובאים ביבוא כשהם
יבוא זמני

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

וחלקיהם,207 שיט כלי טיס, כלי
כהגדרתו רכב תעבורה, מוצרי

חלקי התעבורה, בפקודת
כהגדרתו ציוד לרכב, חילוף

הנדסי, ציוד רישום בחוק
וחלקיו, ובלבד שקיימת

רישיון הצגת חובת לגביהם
או אישור המצאת יבוא,
עמידה בתנאים, כשהם

יבוא שאינו ביבוא מיובאים
זמני

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

וחלקיהם,212 שיט כלי טיס, כלי
כהגדרתו רכב תעבורה, מוצרי

חלקי התעבורה, בפקודת
כהגדרתו ציוד לרכב, חילוף

הנדסי ציוד רישום בחוק
וחלקיו, ובלבד שקיימת

רישיון הצגת חובת לגביהם
או אישור המצאת יבוא,
עמידה בתנאים, כשהם

יבוא שאינו ביבוא מיובאים
זמני

ושירותי הרכב אגף - התחבורה משרד
תחזוקה

המכס611 בתעריף רמלהכמצוין בנפת הבריאות מלשכת יבוא רישיון
בחוץ ישראלית קונסולרית מנציגות או

לארץ.

שניה תוספת
ו–(ג)) 2(ב) (סעיף

זו - 1. בתוספת

החקלאות; במשרד המים ולחקלאות לדיג מהאגף אישור - הדיג" "אגף

הבריאות; במשרד הרוקחות מאגף אישור - הרוקחות" "אגף

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 16 דיני

17 ס"ח התשי"ז, עמ' 145.
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התקנים; מכון טכני של למפרט הטובין התאמת על התקנים ממכון - אישור מפמ"כ" "אישור

על הממונה לטובין שקבע השחרור על עמידה בתנאי התקנים ממכון אישור - ת"ר" "אישור
התקינה;

הבריאות; במשרד רפואיים ומכשירים לאבזרים מהיחידה אישור - "אמ"ר"

ממשרד הביטחון; אישור "ביטחון" -

פנים; מהמשרד לביטחון אישור פנים" - "ביטחון

החקלאות; שבמשרד ולביקורת מהשירותים להגנת הצומח אישור - הצומח" "הגנת

צו  לפי מאושרים18  צמיגים יצרני בדבר הודעה - מאושרים"  צמיגים יצרני בדבר "הודעה
תעבורה; מוצרי

מהוועדה הבין–משרדית להתקני אישור - ובטיחות" תנועה "הוועדה הבין–משרדית להתקני
תנאים לקבוע ושתפקידה התחבורה, משרד של הכללי המנהל שמינה ובטיחות תנועה
לתקנות   1 בתקנה כהגדרתם  תנועה  הסדרי שהם תנועה בהתקני ולשימוש  לאישור 

התעבורה;

ראש הממשלה; שבמשרד אטומית, לאנרגיה מהוועדה היתר - אטומית" "הוועדה לאנרגיה

לאיכות הסביבה; סביבתית במשרד מהממונה על קרינה - אישור הקרינה" "הממונה על

במשרד התמ"ת; על היהלומים מהמפקח - אישור היהלומים" "המפקח על

החקלאות; במשרד הווטרינרים השירותים ממנהל אישור - הווטרינרי" "השירות

לאיכות הסביבה; במשרד מסוכנים לחומרים מהאגף רעלים היתר - "חומרים מסוכנים"

במשרד החקלאות; חוץ מהמרכז לסחר אישור "חקלאות" -

;776-0001 הדואר של רשות הטופס פי נוסח על הצהרה טופס הרוקחות" - הצהרה לאגף "טופס

החקלאות; במשרד מספוא לטיב מהמחלקה אישור - מספוא" "טיב

החקלאות; במשרד וטכנולוגיה מהאגף למיכון אישור - וטכנולוגיה" "מיכון

הבריאות; קרינה במשרד מכשירי מהיחידה לרישוי ופיקוח על אישור קרינה" - "מכשירי

שבמוסד המעבדה לרכב או הישראלי, התקנים שבמכון למכניקה מעבדה לרכב" - "מעבדה
במשרד הרכב אגף בידי מינהל מוסמכת כמעבדה אושרו ופיתוח, אשר למחקר הטכניון

התעבורה; לתקנות 1 תקנה לפי התחבורה

בהתאם לפקודת התמ"ת במשרד על משקלות ומידות, מהמפקח אישור - "משקלות ומידות"
;191947 והמידות, המשקלות

למגורים), ארעיים (בתים ושירותים על מצרכים הפיקוח צו - למגורים" ארעיים בתים "צו
התשנ"א-201991;

התשנ"ב- קלה), מבניה (בתים  ושירותים מצרכים על פיקוח צו קלה" - מבניה בתים "צו
;211991

התשל"ב-221972; טלוויזיה), (מקלטי מצרכים ושירותים על הפיקוח צו - המקלטים" "צו

__________
18 י"פ התשס"ב, עמ' 3023.

.2 עמ' ,1 תוס' 19 ע"ר 1942,

20 ק"ת התשנ"א, עמ' 1126.

21 ק"ת התשנ"ב, עמ' 341.

22 ק"ת התשל"ב, עמ' 662.
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ומקפיאים), ביתיים חשמליים מצרכים ושירותים (מקררים על הפיקוח צו - המקררים" "צו
התשל"ה-231975;

התשל"ט- שירותים לרכב), ומתן (יבוא רכב מצרכים ושירותים על צו הפיקוח - הרכב" "צו
;241978

התשל"ג-251973; ושירותים (תמרוקים), מצרכים על צו הפיקוח - התמרוקים" "צו

בהם), והסחר מוצרי תעבורה ושירותים (ייצור על מצרכים הפיקוח - צו תעבורה" מוצרי "צו
התשמ"ג-261983;

התשל"ג- ביתיות), (מכונות כביסה מצרכים ושירותים על צו הפיקוח - כביסה" מכונות "צו
;271973

התשמ"ג-281983; טובין), (סימון הצרכן הגנת צו - טובין" סימון "צו

ומכירה של יבוא (איסור ייצור, ושירותים מצרכים על הפיקוח - צו מסוכנים" "צו צעצועים
צעצועים מסוכנים), התשמ"ז-291986;

להדברת (תכשירים מצרכים ושירותים על הפיקוח צו - מזיקים לאדם" להדברת תכשירים "צו
התשכ"ב-301962; לאדם), מזיקים

דירתיים), הסקה (תנורי ושירותים מצרכים על  הפיקוח צו - דירתיים" הסקה תנורי "צו
התשל"ד-311974;

התעבורה; בתקנות כהגדרתה - "קלנועית"

שחרור מתחנת ואישור הבריאות משרד של הארצי המזון משירות אישור - "שירות המזון"
חדש], התשמ"ג-321983; [נוסח (מזון) הציבור לפקודת בריאות 8 סעיף לפי מעבר

במשרד התחבורה; ושירותי תחזוקה מאגף הרכב אישור "תחבורה" -

התקנים התשי"ג-331953; ישראלי, כמשמעותו בחוק - תקן "ת"י"

ממשרד התמ"ת; אישור "תמ"ת" -

הראשית; ממועצת הרבנות הכשר - תעודת הכשר" "תעודת

גלם יהלומי זיוף, המזהה החסינה מפני  מיוחד, - תעודה בעלת עיצוב קימברלי" "תעודת
גלם; יהלומי יבוא ותיעוד לפיקוח הבין–לאומית התכנית לדרישות העונים מיובאים

שם בתוקף, על רישום תעודת - לאדם" מזיקים להדברת תכשירים תקנות לפי "תעודת רישום
תכשירים (רישום המסוכנים החומרים תקנות פי על הסביבה לאיכות מהמשרד היבואן,

התשנ"ד-341994; לאדם), מזיקים להדברת

(התייעלות אנרגיה מקורות - תקנות קירור)" (התייעלות מכשירי אנרגיה מקורות "תקנות
קירור), התשס"ד-352004; של מכשירי צריכת אנרגיה על אנרגטית ומידע

__________
23 ק"ת התשל"ה, עמ' 1866.

24 ק"ת התשל"ט, עמ' 124.

25 ק"ת התשל"ג, עמ' 882.

26 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090.

27 ק"ת התשל"ג, עמ' 982.

28 ק"ת התשמ"ג, עמ' 862.

.(572) 29 ק"ת התשמ"ז, עמ' 268

30 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1097.

31 ק"ת התשל"ד, עמ' 1223.

.750 עמ' חדש 36, נוסח ישראל, מדינת 32 דיני

33 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

34 ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.

35 ק"ת התשס"ד, עמ' 476.
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אנרגטית, סימון (יעילות אנרגיה תקנות מקורות מזגנים)" - (יעילות אנרגיה "תקנות מקורות
התשס"ה-362004; במזגנים), אנרגטי ודירוג אנרגטי

של אנרגיה (נצילות אנרגיה מקורות תקנות - מנועים)" (נצילות אנרגיה מקורות "תקנות
התשס"ד-372004; חשמליים), השראה מנועי

התשמ"ו-381986; (תכשירים), הרוקחים תקנות - רפואיים" תכשירים "תקנות

ורישוי, הנדסה  בכיר מאגף או אלקטרו–מגנטי ספקטרום בכיר מאגף אישור - "תקשורת" 
הענין; לפי התקשורת, במשרד

התאמת על הלאומיות התשתיות במשרד תשתית משאבי ניהול מאגף אישור - "תשתיות"
(התייעלות אנרגיה מקורות לתקנות או מזגנים) (יעילות אנרגיה מקורות לתקנות הטובין

לפי הענין. מכשירי קירור),

הצומח,  הגנת אישורי המצאת חובת תחול ו–84.37  84.36 בפרטים   53 עד   1 בפרקים .2
אישי. ביבוא גם ג', בטור כמפורט וחקלאות, מספוא טיב הווטרינרי, השירות

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

1 מחוסריפרק דבורים. למעט בעלי חיים כולל
התפתחותם בעודם דרגות חוליות בכל

ואקריות. חרקים לרבות בחיים

הווטרינרי השירות

דרגות01.06.9000 בכל חוליות מחוסרי חיים בעלי
חרקים לרבות בחיים בעודם התפתחותם

ואקריות למעט דבורים.

הצומח הגנת

2 02.06.3000.פרק ;02.05 השירות הווטרינרי; תעודתלמעט
הכשר;

שירות המזון

המזון02.05 שירות הווטרינרי; השירות

המזון02.06.3000 שירות הווטרינרי; השירות

03.01.03.01.1000 חקלאותלמעט המזון; שירות

נוי.03.01.1000 חקלאותדגי

שירות המזון03.02

שירות המזון03.03

שירות המזון03.04

שירות המזון03.05

שירות המזון03.06

שירות המזון03.07

4 04.07;פרק פרט וכן חיים בעלי להזנת ומוצריו הווטרינריחלב השירות

שירות המזוןאחרים.

__________
36 ק"ת התשס"ה, עמ' 133.

37 ק"ת התשס"ד, עמ' 245.

38 ק"ת התשמ"ב, עמ' 906.
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

הווטרינרי05.02 השירות

הווטרינרי05.03 השירות

המזון05.04 שירות הווטרינרי; השירות

הווטרינרי05.05 השירות

הווטרינרי05.06 השירות

הווטרינרי05.07 השירות

הווטרינרי05.10 השירות

הווטרינרי05.11.1000 השירות

מספוא05.11.9130 טיב הווטרינרי; השירות

פרמצבטיים;05.11.9140 חומרים הרוקחותלהכנת אגף

הווטרינריאחרים. השירות

מספוא05.11.9920 טיב הווטרינרי; השירות

פרמצבטיים;05.11.9930 חומרים הרוקחותלהכנת אגף

הווטרינריאחרים. השירות

6 הצומחפרק הגנת

הצומחלזריעה;07.01 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

הצומחלזריעה;07.02 הגנת

. המזוןאחרים הצומח; שירות הגנת

הצומחלזריעה;07.03 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

הצומחלזריעה;07.04 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

הצומחלזריעה;07.05 הגנת

הצומחאחרים. הגנת
שירות המזון

הצומחלזריעה;07.06 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

הצומחלזריעה;07.07 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

הצומחלזריעה;07.08 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

הצומחלזריעה;07.09 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

שירות המזון07.10

הצומחלזריעה;07.11 הגנת

שירות המזוןאחרים.

הצומחלזריעה;07.12 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

07.13.07.13.1010 המזוןלמעט הצומח; שירות הגנת

הצומח07.13.1010 הגנת

המזון07.14 הצומח; שירות הגנת

8 08.11.פרק הצומחלמעט הגנת
שירות המזון

שירות המזון08.11

9 09.01.9010,פרק ,09.01.2000 למעט
:09.10.9910 ,09.02.4000,09.02.3000

הצומחלזריעה; הגנת

הצומחאחרים. הגנת
שירות המזון

שירות המזון09.01.2000

שירות המזון09.01.9010

שירות המזון09.02.3000

שירות המזון09.02.4000

הצומח09.10.9910 הגנת

10 מספואלהזנת בעלי חיים;פרק טיב

הצומחלזריעה; הגנת

אדם ארוזים למכירה בקמעונות; שירות המזוןלמאכל

הגנת הצומחאחרים. שירות המזון;

11 מספואלהזנת בעלי חיים;פרק טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;12.01 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מספואלהזנת בעלי חיים;12.02 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;12.04 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;12.05 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;12.06 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;12.07 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים.12.08 טיב

הצומחלזריעה;12.09 הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

ברפואה;12.11 המשמש הרוקחותמהסוג אגף

;12.11.2010 ;12.11.1010 אחרים, למעט:
.12.11.9020

המזון שירות הצומח; הגנת

שירות המזון12.11.1010

שירות המזון12.11.2010

שירות המזון12.11.9020

ברפואה;12.12 המשמש הצומחמהסוג הגנת הרוקחות; אגף

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת

אדם;12.13 שירות המזוןלמאכל

הצומחאחרים. הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;12.14 טיב

הצומחלזריעה; הגנת

המזוןאחרים. הצומח; שירות הגנת



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 809 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ברפואה;13.01 המשמש הרוקחותמהסוג אגף

אדם. שירות המזוןלמאכל

ברפואה;13.02 המשמש הרוקחותמהסוג אגף

אדם. שירות המזוןלמאכל

הצומח14.01 הגנת

הצומח14.02 הגנת

הצומח14.03 הגנת

הצומח14.04.2000 הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;14.04.9000 טיב

הגנת הצומחפולן; שירות המזון;

הצומחאחרים. הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;15.01 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.02 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.03 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.04 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.06 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.07 טיב

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.08 טיב

שירות המזוןאחרים.

שירות המזון15.09

שירות המזון15.10

מספואלהזנת בעלי חיים;15.11 טיב

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.12 טיב

שירות המזוןאחרים.
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מספואלהזנת בעלי חיים;15.13 טיב

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;15.14 טיב

ולתעשיית למזון המשמשים אחרים,
המזון.

שירות המזון

מספואלהזנת בעלי חיים;15.15 טיב

אדם; שירות המזוןלמאכל

על לשימוש או ברפואה המשמש מהסוג
האדם. גוף

הרוקחות אגף

חיים;15.16.1000 בעלי להזנת שמיועדים אלה שירות המזוןלמעט

חיים. בעלי להזנת הווטרינריהמיועדים השירות

חיים;15.16.2000 בעלי להזנת שמיועדים אלה שירות המזוןלמעט

חיים. בעלי להזנת מספואהמיועדים טיב

שירות המזון15.17

אדם.15.18 שירות המזוןלמאכל

דבורים.15.21 הווטרינרישעוות השירות

חיים.15.22 בעלי מספואלהזנת טיב הווטרינרי; השירות

16 16.03.פרק ;16.02 ;16.01 שירות המזוןלמעט

תעודת הכשר; שירות המזון16.01

תעודת הכשר; שירות המזון16.02

תעודת הכשר; שירות המזון16.03

17 אדםפרק שירות המזוןלמאכל

הרוקחותהמיועד לייצור תרופות אגף

18 18.02.פרק ;18.01 שירות המזוןלמעט

הגנת הצומח18.01 שירות המזון;

הגנת הצומח18.02 שירות המזון;

19 19.03.פרק שירות המזוןלמעט

מספואלהזנת בעלי חיים;19.03 טיב

שירות המזוןאחרים.

20 20.09.6000.פרק שירות המזוןלמעט

שירות המזון20.09.6000
תמ"ת

21 21.06.9080;פרק ;21.02.2000 ;21.02.1000 למעט
.21.06.9094

שירות המזון
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מספואלהזנת בעלי חיים;21.02.1000 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים;21.02.2000 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

הרוקחות21.06.9080 אגף

מספואלהזנת בעלי חיים;21.06.9094 טיב הווטרינרי; השירות

שירות המזוןאחרים.

שירות המזון22.01

22.02.22.02.9030 שירות המזוןלמעט

הרוקחות22.02.9030 אגף

על22.03 עולה אינו הכוהלי שלה שאחוז בירה
;0.5%

שירות המזון

תמ"תאחרים.

תמ"ת22.04

תמ"ת22.05

תמ"ת22.06

22.07.22.07.2000 ,22.07.1000 תמ"תלמעט

כוהליים.22.08 תמ"תמשקאות

שירות המזון22.09

מספוא23.01 טיב הווטרינרי; השירות

מספואלהזנת בעלי חיים;23.02 טיב

שירות המזוןאחרים.

מספואלהזנת בעלי חיים.23.03 טיב

מספואלהזנת בעלי חיים.23.04 טיב

מספואלהזנת בעלי חיים.23.05 טיב

מספואלהזנת בעלי חיים.23.06 טיב

מספוא23.08 טיב

חקלאות23.09

הצומח24.01 הגנת

שירות המזון25.01

טבעי.25.05 הצומחחול הגנת

טבעיות.25.10 סידן הצומחזרחות הגנת

25.23.20001 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 812 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ביצה25.30.9000 בור, אדמת ולזיבול, לגננות אדמה
טיט של משקע אלוביום, וחפירות,

רובד רקבונות עלים, בערוצי מים, וחול
תת–קרקעי.

הצומח הגנת

הצומחכבול.27.03 הגנת

לחץ;27.05 באריזות שהובאו ת"רחומרים אישור ;4295 ת"ר אישור
1941

אחרים באריזה*27.07 טרפנטין וממסרים
קמעונאית.

2302 ת"ר אישור ;221 ת"ר אישור

אחרים באריזה*27.10  טרפנטין וממסרים
קמעונאית.

2302 ת"ר אישור ;221 ת"ר אישור

לחץ.27.11 באריזות שהובאו 844חומרים ת"ר אישור ;70 ת"ר אישור

לחץ.28.01 באריזות שהובאו ת"רחומרים אישור ;1941 ת"ר אישור
4295

לחץ.28.04 באריזות שהובאו ת"רחומרים אישור ;1941 ת"ר אישור
4295

28.05.4000Mercury CAS no. 7439-97-6מסוכנים חומרים

ביתית28.07 ניקוז לצנרת סתימות פותח
ליטר; 1 עד באריזות

2250 ת"ר אישור

28.08nitric acid CAS no. 7697-37-2מסוכנים חומרים

28.11.1100hydrogen fluoride CAS no. 7664-39-3מסוכנים חומרים

המזון.28.11.2200 שירות המזוןלתעשיית

המזון.28.11.2300 לתעשיית שירות המזוןהמיועדת

28.11.2900:NITROUS OXIDE

המזון; לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

הרוקחותאחרים. אגף

28.12.1000 Phosgene CAS no. 75-44-5מסוכנים חומרים

28.12.9000boron trifluoride CAS no. 7637-07-2מסוכנים חומרים

ביתית28.15 ניקוז לצנרת סתימות פותח
ליטר; 1 עד באריזות

2250 ת"ר אישור

מספואלהזנת בעלי חיים;28.35.2500 טיב

הצומחאחרים. הגנת

מספואלהזנת בעלי חיים;28.35.2600 טיב

הצומחאחרים. הגנת

28.37.1100sodium cyanide CAS no. 143-33-9מסוכנים חומרים

28.37.1900;potassium cyanide CAS no. 151-50-8
zinc cyanide CAS no. 557-21-1 

מסוכנים חומרים



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 813 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

28.43.9000 osmium tetraoxide (osmium
tetroxide) CAS no. 20816-12-0

מסוכנים חומרים

ואיזוטופים28.44 רדיואקטיביים כימיים יסודות
,28.44.1000 למעט רדיואקטיביים

28.44.4000 ,28.44.3000 ,28.44.2000

הממונה על הקרינה

ליישומים 28.44.1000 ותרכובותיו טבעי אורניום
גרעינים). כורים עבור (שאינם אחרים

הממונה על הקרינה

ליישומים 28.44.2000  U-235–ב מועשר אורניום
גרעיניים). כורים עבור (שאינם אחרים

הממונה על הקרינה

ב–U-235 לייישומים 28.44.3000 אורניום נגרע
גרעיניים). כורים עבור (שאינם אחרים

הממונה על הקרינה

למעט28.44.4000 רדיואקטיביים, איזוטופים יסודות,
האדם; בגוף לשימוש המיועדים אלה

הממונה על הקרינה

האדם. בגוף לשימוש הרוקחותהמיועדים אגף

אטומיים.28.44.5000 לכורים דלק של אטומיתאלמנטים לאנרגיה הועדה

28.48 Phosphine CAS no. 7803-51-2מסוכנים חומרים

28.50;Arsine CAS no. 7784-42-1
silane CAS no. 7803-62-5

מסוכנים חומרים

29.03.1500ethylene dichloride CAS no. 107-06-2מסוכנים חומרים

29.03.3000 1,2-dibromoethane (EDB)
 CAS no. 106-93-4

מסוכנים חומרים

29.03.5100.lindane (HCH) CAS noמסוכנים חומרים

29.03.6200.Hexachlorobenzene CAS noמסוכנים חומרים

29.03.6900 polybrominated diphenyls (PBBs)
.CAS no

מסוכנים חומרים

 polychlorinated diphenyls (PCBs)
.CAS no

מסוכנים חומרים

29.04.9000 chloropicrin (trichloronitromethane)
.CAS no

מסוכנים חומרים

תרופות.29.05.4300 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

שירות המזון29.05.4400

אדם.29.05.4500 שירות המזוןלמאכל

אדם.29.06.1100 שירות המזוןלמאכל

29.10.1000.ethylene oxide CAS noמסוכנים חומרים

תרופות;29.14 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם. למאכל שירות המזוןהמיועדים



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 814 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

או29.15.1000 למזון המיועדת נמלים חומצת
המזון. לתעשיית

שירות המזון

המזון.29.15.2100 לתעשיית או למזון שירות המזוןהמיועדת

המזון.29.15.5000 לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

המזון.29.15.7000 למזון או לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

תרופות;29.16.1500 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

לינולאית. חומצה , אולאית שירות המזוןחומצה

לתעשיית29.16.3100 ומלחיה בנזואנית חומצה
המזון;

שירות המזון

תרופות.29.16.3900 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם;29.18.1100 למאכל שירות המזוןהמיועדים

תרופות. לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם;29.18.1200 למאכל שירות המזוןהמיועדים

תרופות. לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם.29.18.1300 למאכל שירות המזוןהמיועדים

אדם;29.18.1400 למאכל שירות המזוןהמיועדים

תרופות. לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם;29.18.1500 למאכל שירות המזוןהמיועדים

תרופות; לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

תרופות;29.18.1920 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם. למאכל שירות המזוןהמיועדים

תרופות.29.21 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

תרופות;29.22.4000 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם. למאכל שירות המזוןהמיועדים

שלו29.22.4100 המלחים שלו, והאסטרים ליסין
חיים בעלי להזנת המיועדים

מספוא טיב

תרופות.29.22.4900 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

תרופות;29.22.5000 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

תרופות;29.23.1000 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

תרופות;29.23.2000 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 815 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ותמרוקים.29.23.9000 תרופות לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

ותמרוקים;29.24.1000 תרופות לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

29.24.1900Fluoroacetamide CAS no. 640-19-7מסוכנים חומרים

תרופות.29.24.2000 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

ברפואה;29.24.2940 לשימוש הרוקחותהמיועד אגף

ברפואה;29.24.2990 לשימוש הרוקחותהמיועד אגף

ולתעשיית המזון. אדם בני שירות המזוןהמיועד למזון

תרופות;29.25.1100 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

ברפואה;29.30.4000 לשימוש הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

ברפואה;29.30.9000 לשימוש הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

29.31.0090;nickel carbonyl CAS no. 13463-39-3
 tributyltin hydride (TBT) CAS no.

688-73-3

מסוכנים חומרים

תרופות.29.32 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם.29.32.2100 שירות המזוןלמאכל

אדם.29.32.2900 שירות המזוןלמאכל

תרופות;29.33.2900 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

תרופות.29.33.3900 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

תרופות.29.33.5900 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

תרופות.29.33.6920 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

המיועדים לייצור תרופות ולשימוש29.33.9900
ברפואה;

הרוקחות אגף

המזון. לתעשיית שירות המזוןהמיועדים

תרופות;29.34 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם. למאכל שירות המזוןהמיועדים

תרופות.29.35 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

חיים;29.36 לבעלי מספואהמיועדים טיב

תרופות; לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

. אדם בני למאכל שירות המזוןהמיועדים

29.37.DHEA–ו תרופות לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

ולמעט29.39 ברפואה לשימוש המיועדים
,29.39.4200 ,29.39.4100 ,29.39.3000
 29.39.6200 ,29.39.6100 ,29.39.4900

ו–29.39.6300.

הרוקחות אגף

שירות המזון29.39.3000

המזון.29.40 ולתעשיית למזון שירות המזוןהמשמשים

שאושרו30.01 כאלה ולמעט אישי יבוא "לרבות
תכשירים  29 לתקנות פי תקנה על

רפואיים  

חיים; לבעלי הווטרינריהמיועדים השירות

המיועדים ותאים רקמות איברים,
אדם. בבני להשתלה

אמ"ר

אישי30.02 יבוא לרבות ,30.02.9000 למעט
 29 פי תקנה על שאושרו ולמעט כאלה

רפואיים תכשירים לתקנות

חיים; לבעלי הווטרינריהמיועדים השירות

אדם. לבני הרוקחותהמיועדים אגף

המזון;30.02.9000 ובתעשיית במזון שירות המזוןהמשמשים

או באבחון בטיפול המשמשים במחקר
רפואי.

אמ"ר

הסמים30.03 מן תכשירים המכילים סם למעט
לצו הרביעית בתוספת המפורטים

העיקרי.

הרוקחות אגף

תרכיזים.30.03.9090 כולל לדיאליזה אמ"רתמיסות

מן30.04 סם המכילים רפואיים תכשירים למעט
הרביעית. בתוספת המפורטים הסמים

לתקנות (1) (א) 29 תקנה פי על אישי יבוא
תכשירים רפואיים

הרוקחות לאגף הצהרה טופס

על והרשומים חיים לבעלי המיועדים
הווטרינריים, לרבות דין בשירותים פי

שם רישום לצורך דוגמאות

הווטרינרי השירות

הרוקחותאחרים. אגף

הרוקחות30.05.1020 אגף

30.05.1030.ZNO 1084המכילות ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

30.05.10401228 ת"ר אישור

כיסוי30.05.1090 או אימפרגנציה תהליך שעברו
פרמצבטיים. בחומרים

הרוקחות אגף

כיסוי*30.05.9010 או אימפרגנציה תהליך שעברו
פרמצבטיים. בחומרים

הרוקחות אגף

1078אחרים. ת"ר אישור ;997 ת"ר אישור

30.05.90201147 ת"ר אישור

גפן;30.05.9090 597צמר ת"ר אישור

גבס; 1240תחבושות ת"ר אישור

915 גאזה; ת"ר אישור

שעברו אחרים ומוצרים גאזה מוצרי
בחומרים כיסוי איממפרגנציה או תהליך

פרמצבטיים.

הרוקחות אגף

אמ"ר30.06.1000

אמ"ר30.06.2000

הרוקחות30.06.3000 אגף

סתימות30.06.4000 חומרי דנטליים, צמנטים
עצם. לשחזור צמנטים אחרים, דנטליים

אמ"ר

אדם;30.06.6000 בני הרוקחותלשימוש אגף

חיים. בבעלי חקלאותלשימוש

או30.06.7000 אישי או לשימוש רפואי סיכה חומרי
שניהם.

אמ"ר

הווטרינרידשנים מבעלי חיים;31.01 השירות

אחרים. הצומחדשנים הגנת

לחקלאות.31.02 מינראליים הצומחדשנים הגנת

לחקלאות.31.03 מינראליים הצומחדשנים הגנת

לחקלאות.31.04 מינראליים הצומחדשנים הגנת

לחקלאות.31.05 מינראליים הצומחדשנים הגנת

אדם.32.03 שירות המזוןלמאכל

תרופות;32.04 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

אדם. למאכל שירות המזוןהמיועדים

32.08;AEROSOL 742נתונים לריסוס בשיטת אישור ת"ר

32.09.AEROSOL 742נתונים לריסוס בשיטת אישור ת"ר

32.12 0.15% גדול מ– בהם עופרת אלה שריכוז
המוצר. במסת

1343 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 818 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ולשעשוע ונתונים*32.13 המיועדים לתלמידים
;AEROSOL לריסוס בשיטת

742 ת"ר  562; אישור ת"ר אישור

ולא ולשעשוע לתלמידים המיועדים
;AEROSOL נתונים לריסוס בשיטת

562 ת"ר אישור

מ–0.15%  גדול בהם עופרת שריכוז אלה
המוצר במסת

1343 ת"ר אישור

האדם;33.01.1000 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

שירות המזוןאחרים.

האדם;33.01.2000 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

שירות המזוןאחרים.

33.01.9000 1 עד באריזות אדם למאכל המיועדים
ק"ג;

שירות המזון

ברפואה. לשימוש הרוקחותהמיועדים אגף

תרופות33.02 לייצור הרוקחותהמיועדים אגף

חיים לבעלי חקלאותהמיועדים

ולמעט33.04 אדם בני לשימוש המתאימים
.33.04.3010

צו לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

בפטרת.33.04.3010 לטיפול רפואי הרוקחותתכשיר אגף

שייעודם33.04.9930 פלסטית בכירורגיה המשמשים
רפואי בלעדי

אמ"ר

אדם:33.05 בני לשימוש מתאימים

ילדים ונתונים המיועדים לשעשועי
;AEROSOL לריסוס בשיטת

צו לפי לתמרוק פלוני רישיון
;562 ת"ר אישור התמרוקים

742 ת"ר אישור

בשיטת לריסוס נתונים אחרים
;AEROSOL

צו לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

742 ת"ר אישור

צואחרים. לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

חוט33.06 למעט אדם, בני לשימוש המתאימים
דנטלי.

צו לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

33.07.1000;AEROSOL בשיטת לריסוס צוהנתונים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

742 ת"ר אישור

צואחרים. לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 819 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

33.07.2000;AEROSOL בשיטת לריסוס צוהנתונים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

742 ת"ר אישור

צואחרים. לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

צו33.07.3000 לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

33.07.4900.AEROSOL בשיטת לריסוס 742הנתונים ת"ר אישור

צו33.07.9010 לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

33.07.9020.12% עד ריכוז המכילות צוהכנות לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

מגע.33.07.9030 בעדשות לטיפול אמ"רמוצרים

צו*33.07.9090 לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

אמ"ר

טואלט.34.01.1100 240סבון ת"ר אישור

הרוקחות34.01.2010 אגף

      34.02 438;אבקת כביסה;                       * ת"ר אישור

אוכל;   כלי של 139;נוזל לניקוי ידני ת"ר אישור

ביתית;   2250;פותח סתימות בצנרת ת"ר אישור

רצפה, לניקוי נוזל חלונות, לניקוי נוזל
אסלות, אסלות, ג'ל כתמים, מנקה מסיר

לניקוי מלח חומצת אמבטיה, לניקוי קצף
מרכך אקונומיקה, שומנים, מסיר אסלות,

לכביסה, שמפו לכביסה, ג'ל כביסה,
לניקוי חומר בדים, מרענן או מבשם

מנקה שטיחים; למכשירי מטבח,

;2302 ת"ר אישור

  .AEROSOL בשיטת לריסוס 742הניתנים ת"ר אישור

האדם.34.02.1192 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

האדם.34.02.1220 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

האדם.34.02.1320 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

האדם.34.02.1920 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

האדם.34.02.2010 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 820 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

האדם.34.02.2090 גוף על לשימוש צוהמתאימים לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

אדם.34.04 שירות המזוןלמאכל

בשיטת34.05 לריסוס במכלים הנתונים
;AEROSOL

742 ת"ר אישור

רהיטים מבריק לניקוי, 2302קרם ת"ר אישור

ילדים.34.07.0020 שהוכנו לשעשועי 562באריזות ת"ר אישור

שירות המזון35.01

שירות המזון35.02

המזון*35.03.0010 שירות הרוקחות; אגף

המזון.35.04 ולתעשיית למזון שירות המזוןהמשמשים

אדם.35.05 שירות המזוןלמאכל

לצרכי35.06 בבני אדם המתאים לשימוש דבק
או קוסמטיקה איפור

צו לפי לתמרוק פלוני רישיון
התמרוקים

בתרופות;*35.07 או המזון בתעשיית המזוןלשימוש שירות הרוקחות; אגף

במחקר, באבחון המשמש אנזימים מהסוג
רפואי בטיפול או

אמ"ר

לאירועים36.04.1090 די–נור מכוןזיקוקין מאת אישור היבואן בידי
על עמידת הזיקוקין התקנים

אלה: בתנאים
את הזיקוקין תואמים (1)

4373 ת"י דרישות
בדרישות עומדים הזיקוקין (2)

הקבועות בהוראת המנכ"ל
די–נור זיקוקין יבוא בעניין

פירוטכניקה ומוצרי

פירוטכניים36.04.9000 מכוןצעצועים היבואן אישור בידי
על עמידת הצעצועים התקנים

אלה: בתנאים
את הצעצועים תואמים (1)

4373 ת"י דרישות
עם נמנים אינם הצעצועים (2)
ברשימת המופיעים הצעצועים

אשר המסוכנים הצעצועים
מעדכנת מזמן לזמן הועדה

מכוח מסוכנים צעצועים לעניין
מסוכנים צעצועים צו

36.05282 ת"ר אישור

בשיטת36.06.1000 לריסוס במכלים הנתונים
.AEROSOL

742 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 821 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

בשיטת38.08 לריסוס במכלים הנתונים
.AEROSOL

742 ת"ר אישור

מפני38.08.1030 עץ להגנת המשמשים תכשירים
אחרים. ופרוקי רגלים חרקים

תקנות לפי רישום תעודת
לאדם מזיקים להדברת תכשירים

רפואיים.38.08.4090 לאבזרים אמ"רמחטאים

של מזיקים38.08.9000 או לדחייה תכשירים להדברה
להגנת העץ משמשים לרכושו, לאדם או

אחרים רגליים ופרוקי חרקים מפני

תקנות לפי רישום תעודת
תכשירים

לאדם מזיקים להדברת

על לשימוש מזיקים להדברת תכשירים
האדם. גוף

תכשירים צו לפי לתכשיר רישיון
לאדם מזיקים להדברת

בשיטת38.14 לריסוס במכלים הנתונים
;AEROSOL

742 ת"ר אישור

בכלי רכב.38.19.0090 המשמש מהסוג 47נוזל בלמים ת"ר אישור

או38.22 בטיפול במחקר המשמש מהסוג
באבחון רפואי.

אמ"ר

בשיטת38.24 לריסוס במכלים הנתונים
;AEROSOL

742 ת"ר אישור

ביתית; בצנרת סתימות 2250פותח ת"ר אישור

הברקה נוזל וחלודה, אבנית מסיר
כלים למדיחי

2302 ת"ר אישור

שירות המזון38.24.6000

אמ"רהמשמשים ברפואה.38.24.9000

תקשורת39.16.2000 פלסטיק למיתקני חשמל, מובילי
ואלקטרוניקה

1381 ת"ר אישור

39.17.2190728 ת"ר אישור

39.17.2290958 ת"ר אישור

תקשורת,*39.17.2390 חשמל, למיתקני צינורות
אלקטרוניקה

 532 ת"ר אישור ;728 ת"ר אישור

וביוב. 858מים ת"ר אישור ;884 ת"ר אישור
532 ת"ר אישור

39.17.2990728 ת"ר אישור

ותקשורת.39.17.3290 חשמל למיתקני 728צינורות ת"ר אישור

לחץ;39.17.3990 1076צינורות ת"ר אישור

חשמל פלסטיק למיתקני מובילי
ותקשורת.

1381 ת"ר אישור

39.17.4090*884 ת"ר אישור ;577 ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

משקה,39.19 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או

משקה.

5113 ת"ר אישור

שאינו39.19.1040 ברוחב חשמלי לבידוד דביק סרט
אינץ' 2 על עולה

840 ת"ר אישור

מהסוג39.19.1090 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

שאינו39.19.9000 ברוחב חשמלי לבידוד דביק סרט
אינץ 2 על עולה

840 ת"ר אישור

גגות; לאיטום פי-וי-סי 1430 חלק 1יריעות ת"ר אישור

גגות. לאיטום אי-פי-די-אם 1430 חלק 2יריעות ת"ר אישור

משקה,39.20 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או

משקה.

5113 ת"ר אישור

לשימוש39.20.1000 מפוליאתילן ושרוולים יריעות
קרקע לחיפוי המיועדים בחקלאות

נמוכות; ולמנהרות

821 ת"ר אישור

מהסוג אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב; לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

גגות. לאיטום אי-פי-די-אם 1430 חלק 2יריעות ת"ר אישור

מהסוג39.20.2000 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

גגות. לאיטום אי-פי-די-אם 1430 חלק 2יריעות ת"ר אישור

מהסוג39.20.3000 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

מהסוג39.20.4000 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

גגות. לאיטום פי-וי-סי 1430 חלק 1יריעות ת"ר אישור

מהסוג39.20.5000 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

מהסוג39.20.9200 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

מהסוג39.20.9900 אור מחזירי זוהרים סרטים
רכב לכלי המשמש

341 ת"ר אישור

משקה,39.21 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או

משקה.

5113 ת"ר אישור

גגות;39.21.1000 לאיטום פי-וי-סי 1430 חלק 1יריעות ת"ר אישור

גגות. לאיטום אי-פי-די-אם 1430 חלק 2יריעות ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 823 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

גגות.39.21.9000 לאיטום אי-פי-די-אם 1430 חלק 2יריעות ת"ר אישור

39.22.20001172 ת"ר אישור

לאסלה.39.22.9090 הדחה 851מכלי ת"ר אישור

משקה,39.23 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או

משקה.

5113 ת"ר אישור

ופטמות להזנת39.24 מוצצים לתינוקות
תינוקות;

1157 ת"ר אישור

משקה. עם מזון או 5113המיועדים לבוא במגע ת"ר אישור

לאסלה.39.24.9000 הדחה 851מכלי ת"ר אישור

למיתקני*39.25.9000 חיבורים ותיבות ואבזריה צנרת
חשמל.

סימני קצה,39.26 קבועים, סופגי אנרגיה
עמודי נתיבים, מפרדת סנוור, מונעי

בסיס עמודי לתמרורים, סלחניים בסיס
גמישים עמודונים שבירים/נתיקים,

להתקני משרדית הבין הועדה
ובטיחות תנועה

562מחקים.39.26.1000 ת"ר אישור

כימיים.39.26.2000 חומרים נגד מגן 1284כפפות ת"ר אישור

39.26.9051562 ת"ר אישור

מתנפחים39.26.9059 מזרנים או ידיים משוטי
לילדים. במים לשחייה המיועדים

562 ת"ר אישור

רחמיים.39.26.9060 תוך אמ"רהתקנים

רכב;39.26.9090 לכלי אזהרה מעבדהמשולשי אישור היבואן בידי
על התאמת משולשי לרכב

25 של חלק ג'  לסעיף אזהרה
השניה לתקנות בתוספת 

התעבורה

לתינוקות; 562נשכנים ת"ר אישור

1847סולמות. ת"ר אישור

בהתפחה40.08.1000 מיוצרים ושרוולים לוחות
תרמי. לבידוד והמיועדים

5442 ת"ר אישור

בציוד40.09 מנועי ברכב לשימוש המיועדים
הרמה; ומלגזות הנדסי מכני

תחבורה

ובציוד בטרקטורים לשימוש המיועדים
חקלאי;

וטכנולוגיה מיכון

גזית. מעובה בפאזה לגז פחמימני 764זרנוקים ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

שריפה:40.10 מנועי לתזמון ממסרה רצועות

רכב; לכלי המשמש תחבורהמהסוג

חקלאי. וציוד לטרקטורים המשמש וטכנולוגיהמהסוג מיכון

שבפרטים40.11 צמיגים למעט צמיגים,
,40.11.9910 ,40.11.6000 ,40.11.5000

נכים בעגלות המשמשים צמיגים למעט
ובקרטינג.

לסחר רישיון היבואן בידי א.
צו מוצרי לפי צמיגים ושירותים

תעבורה
של אישור היבואן בידי ב.
עמידה על לרכב מעבדה

אלה: בתנאים
לאחד תואמים הצמיגים (1)

 14 התקנים המפורטים בסעיף
בתוספת השניה חלק ג' של

התעבורה; לתקנות
בתנאים עומדים הצמיגים (2)

נוהל בהוראות הקבועים
התעבורה; מוצרי בצו כהגדרתן

של המסחרי השם (3)
אחד הוא היצרן ושם הצמיגים

בדבר בהודעה מהמפורטים
מאושרים. צמיגים יצרני

40.11.5000464 ת"ר אישור

כרית.40.12 וצמיגי מלאים צמיגים תחבורהלמעט

רכב40.13.1000 מעבדההמיוחדים לשימוש בכלי של אישור היבואן בידי
בתנאים אלה: עמידה לרכב על

בתנאים עומדים האבובים א.
נוהל בהוראות הקבועים

התעבורה; מוצרי בצו כהגדרתן
לדרישות תואמים האבובים ב.

261 מפורטות במפמ"כ

40.13.2000465 ת"ר אישור

אמ"ראמצעים למניעת הריון;40.14.1000

386כובעונים. ת"ר אישור

ופטמות להזנת40.14.9090 מוצצים לתינוקות
תינוקות;

1157 ת"ר אישור

לתינוקות. 562נשכנים ת"ר אישור

בדיקה.40.15.1000 אמ"רכפפות

כירורגיות:40.15.1100 כפפות

ועיקור; אריזה אמ"רללא

426אחרות ת"ר אישור

נגד חומרים כימיים, למעט40.15.1900 כפפות מגן
לטקס. עשויות

1284 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 825 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

562מחקים40.16.9200 ת"ר אישור

גלי40.16.9921 ציריות למסרקי הגה, אבק מגיני
הינע.

תחבורה

הווטרינרי41.01 השירות

הווטרינרי41.02 השירות

הווטרינרי41.03 השירות

סימון טובין42.02 צו סימון לפי

עבודה.42.03 כפפות סימון טוביןלמעט צו סימון לפי

מגן.42.03.2910 1284כפפות ת"ר אישור

הווטרינרי43.01 השירות

הצומח44.01 הגנת

הצומח44.03 הגנת

לחלוטין44.04 מקולפים הצומחלמעט הגנת

עשויים מעץ-44.06 ברזל אדנים למסילות
משומשים

הצומח הגנת

לחלוטין44.07 מקולפים הצומחלמעט הגנת

887.1 סעיף 209*44.10 ת"ר אישור
סעיף 210  887.2 ת"ר אישור
887.3 סעיף 220 ת"ר אישור

44.10.2000.(OSB) מכוונים עץ כפיסי 1913לוחות ת"ר אישור

Hardboard (מכונים 44.11 לוחות למעט
מזוניט).

1481 סעיף 310  ת"ר אישור

37.1 סעיפים: 205;לטפסות;*44.12 ת"ר אישור
207

37.1 סעיף 207אחרים. ת"ר אישור
37.2 סעיף 206      ת"ר אישור

הצומח44.15 הגנת

דלתות:44.18.2000

אש; 1212 דלתות ת"ר אישור
23 חלק 3 ת"ר אישור

מנעול; הכוללות 101אחרות ת"ר אישור
23 חלק 3 ת"ר אישור

23 חלק 3אחרות. ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 826 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

1847סולמות;44.21.9090 ת"ר אישור

חשמל. גיהוץ מחוברים לרשת 900;קרשי ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
473 ת"ר אישור

הצומח46.01 הגנת

הצומח46.02 הגנת

ביטומני;48.11 80קרטון ת"ר אישור

משקה, או מזון עם במגע לבוא המיועדים
מזון של אריזות לייצור המיועדים או

או עם מזון מגע שכבת משקה, בעלי או
אלסטומר. העשויה פולימר או משקה

5113 ת"ר אישור

לתינוקות;48.18.4000 חד–פעמיים 818 חלק 2חיתולים ת"ר אישור

1313טמפונים. ת"ר אישור

הצומח50.01 הגנת

הווטרינרי51.01 השירות

הווטרינרי51.02 השירות

הווטרינרי51.03 השירות

הצומח52.01 הגנת

הצומח52.02 הגנת

הצומח52.03 הגנת

הצומחגלמי.53.01 הגנת

הצומחגלמי.53.02 הגנת

הצומחגלמי.53.05 הגנת

56.01.1000.56.01.1090 ;56.01.1010 הרוקחותלמעט אגף

56.01.10101313 ת"ר אישור

לתינוקות.56.01.1090 חד–פעמיים 818 חלק 2חיתולים ת"ר אישור

האדם.56.01.2100 על גוף 597לשימוש ת"ר אישור

ביטומני.56.02.9000 80לבד ת"ר אישור

הדיג56.08.1100 אגף

57 57.04.9010 ולמעט פרק ;57.01 למעט: שטיחים,
יד. באריגת עשויים שטיחים

636 ת"ר אישור

אש.59.09 לכיבוי 365זרנוקים ת"ר אישור

מ פרטים
61.01 -

63.04 עד

ביגוד אזהרה בעל או למעט ביגוד מגן
גבוהה נראות

 ; 62.12.1010 ;61.17.8000 ;61.16 ולמעט
62.17 ;62.16

טובין צו סימון לפי סימון



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 827 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

נראות61.01 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

1258 ת"ר אישור

נראות61.02 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

1258 ת"ר אישור

נראות61.03 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה;

1258 ת"ר אישור

562תחפושות לפורים. ת"ר אישור

נראות61.13 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

1258 ת"ר אישור

נראות61.14 בעל הזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

1258 ת"ר אישור

מגן.61.16 1284כפפות ת"ר אישור

נראות62.01 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

1258 ת"ר אישור

נראות62.02 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

 1258 ת"ר אישור

נראות62.03 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה;

 1258 ת"ר אישור

לפורים 562תחפושות ת"ר אישור

נראות62.10 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

נראות62.11 בעל אזהרה ביגוד או מגן ביגוד
גבוהה.

1258 ת"ר אישור

גבוהה.62.14 בעל נראות או ביגוד מגן 1258ביגוד ת"ר אישור

מגן.62.16 1284כפפות ת"ר אישור

63.01.1000583 ת"ר אישור

63.02.2910583 ת"ר אישור

63.02.3220583 ת"ר אישור

63.02.3910583 ת"ר אישור

63.07.20001905 ת"ר אישור

1905אפודי הצלה.63.07.9090 ת"ר אישור

בטיחות;64.01 שאינן נעלי 1129 סעיפים 4.2;נעליים ת"ר אישור
8.13

בטיחות; מגפי - בטיחות 727נעלי ת"ר אישור

לנשים; - נעלי בטיחות בטיחות 1352נעלי ת"ר אישור

אחרים. - בטיחות 1112.1נעלי ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 828 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

בטיחות;64.02 שאינן נעלי 1129 סעיפים 4.2;נעליים ת"ר אישור
8.13

בטיחות; מגפי - בטיחות 727נעלי ת"ר אישור

לנשים; - נעלי בטיחות בטיחות 1352נעלי ת"ר אישור

אחרים. - בטיחות 1112.1נעלי ת"ר אישור

בטיחות;64.03 שאינן נעלי 1129 סעיפים 4.2;נעליים ת"ר אישור
8.13

בטיחות; מגפי - בטיחות 727נעלי ת"ר אישור

לנשים; - נעלי בטיחות בטיחות 1352נעלי ת"ר אישור

אחרים. - בטיחות 1112.1נעלי ת"ר אישור

בטיחות;64.04 שאינן נעלי 1129 סעיפים 4.2;נעליים ת"ר אישור
8.13

בטיחות. 1112.1נעלי ת"ר אישור

בטיחות;64.05 שאינן נעלי 1129 סעיפים 4.2;נעליים ת"ר אישור
8.13

בטיחות. 1112.1נעלי ת"ר אישור

ארץסוליות.64.06.2000 על הסוליה צוינה אם
הסוליה: על יירשם הייצור,

ארץ (שם … מתוצרת "הסוליה
הייצור)"

וטרקטורון;65.06.1000 אופנוע לרוכבי מגן מעבדהקסדות של אישור היבואן בידי
על התאמת הקסדות לרכב

התקנים לאחד
חלק  9 של בסעיף המפורטים

לתקנות השניה בתוספת ג
התעבורה

אופניים; לרוכבי מגן תחבורהקסדות או 1613 ת"ר

מגן כציוד המשמש מהסוג מגן קסדות
לעובדים.

484 ת"ר אישור

והשחזה.68.04 חיתוך 1836דסקיות ת"ר אישור

והשחזה.68.05 חיתוך 1836דסקיות ת"ר אישור

ואקוסטי;68.06 תרמי לבידוד מינרלי 750 סעיפים 1.1.5;צמר ת"ר אישור
3.13

לבידוד המכילים צמר מינרלי מוצרים
ואקוסטי. תרמי

751 סעיפים 105.7; ת"ר אישור
313

בפולימרים68.07 משופר ביטומן יריעות
גגות. לאיטום

1430 חלק 3 ת"ר אישור

גבס.68.09.1190 1490לוחות ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 829 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

גבס.68.09.1990 1490לוחות ת"ר אישור

68.10.11005 ת"ר אישור

6אריחים מבטון.68.10.1900 ת"ר אישור

215 חלק 2רעפים;;68.10.9990 ת"ר אישור

27צינורות. ת"ר אישור

3לוחות.68.11.2000 ;2 110 חלקים 1; ת"ר אישור

לבלמים:68.13.1000 רפידות

רכב; לכלי המשמש תחבורהמהסוג

חקלאי. וציוד לטרקטורים המשמש וטכנולוגיהמהסוג מיכון

רעפי עזר.69.05.1000 למעט משתלבים 215 חלק 1רעפי חרסית ת"ר אישור

שאינם69.07.1000 "ביסק" מסוג אריחים למעט
ידי הצרכן. ראויים לשימוש סופי על

1353 ת"ר אישור

שאינם69.07.9000 "ביסק" מסוג אריחים למעט
ידי הצרכן. ראויים לשימוש סופי על

314 ת"ר אישור

69.08.10001353 ת"ר אישור

69.08.9000314 ת"ר אישור

1385אסלות.*69.10.1000 ת"ר אישור ;146 ת"ר אישור

1385אסלות.*69.10.9000 ת"ר אישור ;146 ת"ר אישור

69.111003 ת"ר אישור

69.121003 ת"ר אישור

70.04.9000   2 938 חלקים 1; ת"ר אישור

עובי.70.05.1090 מ"מ 19 עד שטוחה 2   זכוכית 938 חלקים 1; ת"ר אישור

70.05.2190   2 938 חלקים 1; ת"ר אישור

70.05.2990   2 938 חלקים 1; ת"ר אישור

בבניינים.70.06 לשימוש בטיחות 938 חלק 3זכוכית ת"ר אישור

ולמעט70.07 בבניינים לשימוש בטיחות זכוכית
.70.07.2910 ;70.07.2100 ;70.07.1100

938 חלק 3 ת"ר אישור

תחבורה70.07.1100

תחבורה70.07.2100

תחבורה70.07.2910

תחבורה70.09.1000

שניהם70.09.9290 או תקע או בית מנורה 20הכוללים ת"ר אישור
32 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 830 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

סמ"ק;70.10.9000 1500 172עד ת"ר אישור

אירוסול. בשיטת 742לריסוס ת"ר אישור

פטמה.70.13.3990 להזנת תינוקות הכוללים 172בקבוקים ת"ר אישור
1157 ת"ר אישור

ואקוסטי;70.19.3919 תרמי לבידוד מינרלי 750 סעיפים 1.1.5;צמר ת"ר אישור
3.13

לבידוד המכילים צמר מינרלי מוצרים
ואקוסטי. תרמי

751 סעיפים 105.7; ת"ר אישור
313

ואקוסטי;70.19.3990 תרמי לבידוד מינרלי 750 סעיפים 1.1.5;צמר ת"ר אישור
3.13

לבידוד המכילים צמר מינרלי מוצרים
ואקוסטי. תרמי

751 סעיפים 105.7; ת"ר אישור
313

על היהלומיםיהלומים צבועים שחורים.71.02 המפקח

גלם.71.02.1000 ובלבדיהלומי היהלומים על המפקח
שצורפה למשלוח תעודת

ומלאה חתומה מקורית, קימברלי
כדין

גלם.71.02.2100 ובלבדיהלומי היהלומים על המפקח
שצורפה למשלוח תעודת

ומלאה חתומה מקורית, קימברלי
כדין

גלם.71.02.3100 ובלבדיהלומי היהלומים על המפקח
שצורפה למשלוח תעודת

ומלאה חתומה מקורית, קימברלי
כדין

זהב.71.13.1990 299תכשיטי ת"ר אישור

משקה,72.10.7000 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או
מזון עם מגע שכבת בעלי ובלבד משקה
אלסטומר. או פולימר עשויה משקה או

5113 ת"ר אישור

משקה,72.12.4000 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או
מזון עם מגע שכבת בעלי ובלבד משקה
אלסטומר. או פולימר עשויה משקה או

5113 ת"ר אישור

בטון.72.13.1000 לזיון מצולע 4466 חלק 3ברזל ת"ר אישור

לבניה.72.13.2092 עגול 4466 חלק 2ברזל ת"ר אישור

לבניה.72.13.9100 עגול 4466 חלק 2ברזל ת"ר אישור

לבניה.72.14.1029 עגול 4466 חלק 2ברזל ת"ר אישור

לבניה72.14.1099 עגול 4466 חלק 2ברזל ת"ר אישור

בטון.72.14.2000 לזיון מצולע 4466 חלק 3ברזל ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 831 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

לבניה.72.14.9990 עגול 4466 חלק 2ברזל ת"ר אישור

1458צינורות פלדה למבנים;73.04 ת"ר אישור

אש. כיבוי למערכות פלדה 4314צינורות ת"ר אישור

1458צינורות פלדה למבנים.73.05 ת"ר אישור

1458צינורות פלדה למבנים;73.06 ת"ר אישור

אש; כיבוי למערכות פלדה 4314צינורות ת"ר אישור

להולכת נוזלים. 103 צינורות פלדה ת"ר אישור

73.07.1000255 ת"ר אישור

אש.73.08 1001מדפי ת"ר אישור

בטיחות להתקנימעקות משרדית הבין הועדה
ובטיחות תנועה

אש.73.08.3000 1212דלתות ת"ר אישור

לתאי73.08.9090 רשת מכסים או מכסי הכוללים
קליטה. או בקרה

489 חלק 1 ת"ר אישור

משקה,73.10 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או
מזון עם מגע שכבת בעלי ובלבד משקה
אלסטומר. או פולימר עשויה משקה או

5113 ת"ר אישור

בגפ"מ73.11 מונע לרכב גפ"מ בידי היבואן:                  מכלי
                                            
במערכות תקף לסחר רישיון א.
גפ"מ לרכב                       
                                          

לרכב של מעבדה אישור ב.
התאמת המכלים לדרישות על
 R-67.01/ECE אירופית תקנה

נדרשת. בהומולוגציה

73.11.00201941 ת"ר אישור

73.11.0090*;4295 ת"ר אישור ;70 ת"ר אישור 
844 ת"ר אישור

1735 חלק 73.12.10004 ת"ר אישור

רכב73.14 לבלימת להתקנירשת משרדית הבין הועדה
ובטיחות תנועה

לבטון.73.14.3000 לזיון מרותכות פלדה 4466 חלק 4רשתות ת"ר אישור

או73.17.0090 מסמרים לשיקוע לאקדח מסמרים
חומר נפץ. פינים באמצעות

472 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 832 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ת"ר*73.21.1100 אישור ;907 ת"ר אישור
;1049

מפמ"כ אישור ;968 ת"ר אישור
381

73.21.1200337 ת"ר אישור

ביתיים.73.21.1300 1368תנורים ת"ר אישור

73.21.8100*968 ת"ר אישור ;995 ת"ר אישור
מפמ"כ אישור ;1296 ת"ר אישור

381

73.21.8200*337 ת"ר אישור ;838 ת"ר אישור
הסקה צו תנורי לפי תמ"ת

דירתיים

ביתיים.73.21.8300 1368תנורים ת"ר אישור

מפוח73.22.1000 או מאוורר הכוללים מקרנים
חד–פאזית. חשמל מרשת המוזנים

900 אישור ת"ר

המוזנים73.22.9010 מפוח או מאוורר הכוללים
חד–פאזית חשמל מרשת

900 אישור ת"ר

לחץ לבישול.73.23.9100 428סיר ת"ר אישור

לחץ לבישול.73.23.9200 428סיר ת"ר אישור

לחץ לבישול.*73.23.9300 251 סיר ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
אישור ;428 ת"ר אישור ;1 חלק

 900 ת"ר

לחץ לבישול.*73.23.9400 251 סיר ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
1 חלק

 900 ת"ר אישור ;428 ת"ר אישור

לחץ לבישול.*73.23.9900 251 סיר ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
1 חלק

 900 ת"ר אישור ;428 ת"ר אישור

73.24.2000238 ת"ר אישור

אמבטיות.73.24.9000 238חלקי ת"ר אישור

לתאי בקרה/קליטה.73.25.1010 /מכסי רשת 489מכסים ת"ר אישור

לתאי בקרה/קליטה.73.25.9900 /מכסי רשת 489מכסים ת"ר אישור

אש.73.26 1001מדפי ת"ר אישור

כפתורי וניידים, קבועים אנרגיה סופגי
שבירים/ בסיס חתול), עמודי (עיני סימון

נתיקים

להתקני משרדית הבין הועדה
ובטיחות תנועה

73.26.90961847 ת"ר אישור

תברואה.74.12.1090 538אבזרי ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 833 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

תברואה.74.12.2090 538אבזרי ת"ר אישור

74.17.0010342 ת"ר אישור

חם.*74.18.1900 אוויר 900מפזרי ת"ר אישור ;149 ת"ר אישור

(סיפונים).74.18.2090 679מחסומים ת"ר אישור

משקה,76.07 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או
מזון עם מגע שכבת בעלי ובלבד משקה
אלסטומר. או פולימר עשויה משקה או

5113 ת"ר אישור

משקה,76.12 או מזון עם במגע לבוא המיועדים
או מזון המיועדים לייצור אריזות של או

או מזון עם מגע שכבת בעלי בלבד משקה
אלסטומר. או פולימר עשויה משקה

5113 ת"ר אישור

76.12.9040742 ת"ר אישור

חם.*76.15.1991 אוויר 900מפזרי ת"ר אישור ;149 ת"ר אישור

לחץ לבישול.*76.15.1999 251 סיר ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
1 חלק

 900 ת"ר אישור ;428 ת"ר אישור

וניידים76.16 קבועים אנרגיה להתקניסופגי משרדית הבין הועדה
ובטיחות תנועה

76.16.9930900 ת"ר אישור ;149 ת"ר אישור

76.16.99931847 ת"ר אישור

רכב.76.16.9998 לכלי זיהוי מעבדהלוחיות אישור היבואן בידי
הלוחיות עמידת על לרכב

אלה: בתנאים
בדרישות עומדות הלוחיות א.

לתקנות השלישית התוספת
התעבורה;

דרישות תואמות הלוחיות ב.
.5327 התקן ת"י

פינים82.05.5999 או מסמרים לשיקוע אקדח
נפץ. חומר באמצעות

472 ת"ר אישור

101מנעול חבוי בדלת.83.01.4000 ת"ר אישור

המנעול.83.01.6000 להפעלת גליליים 950מנגנונים ת"ר אישור

רכב.83.10.0020 לכלי הזיהוי מעבדהלוחיות אישור היבואן בידי
הלוחיות עמידת על לרכב

אלה: בתנאים
בדרישות עומדות הלוחיות א.

לתקנות השלישית התוספת
התעבורה;

דרישות תואמות הלוחיות ב.
.5327 התקן ת"י



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 834 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ת"ר*83.11.1000 אישור ;1338 ת"ר אישור
;1340

 1339 ת"ר אישור

אטומית84.01 לאנרגיה הועדה

קיטור.84.02 4280דודי ת"ר אישור 

מרכזית המופעלים84.03 מים להסקה מחממי
או מכל לחץ הכוללים באמצעות גפ"מ

לא;

1296 ת"ר אישור
4295 ת"ר אישור 

לחץ. מכל הכוללים 4295אחרים ת"ר אישור

מהסוג*84.07.3000 פנימית בשריפה בוכנה מנועי
רכב. לכלי המשמש

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

מהסוג*84.07.9000 פנימית בשריפה בוכנה מנועי
רכב. לכלי המשמש

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

מוצתים*84.08.2000 פנימית בשריפה בוכנה מנועי
רכב. לכלי המשמש מהסוג (דיזל) בדחיסה

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

מוצתים*84.08.9090 פנימית בשריפה בוכנה מנועי
רכב. לכלי המשמש מהסוג (דיזל) בדחיסה

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

רכב.84.09 לכלי ובנזין דיזל מנועי של לסחרחלקים רישיון היבואן בידי א.
לרכב מנועי במוצרי תעבורה

תעבורה. מוצרי בצו כאמור
בשם מסומנים יהיו החלקים ב.

על הייצור וארץ יצרן/מותג
כאמור אריזתם גבי על או גביהם

תעבורה. מוצרי בצו

מיכון*84.09.9110 ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

לכלי רכב.*84.09.9190 מנועים של וטכנולוגיהלמעט חלקים מיכון ביטחון;

מיכון*84.09.9910 ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

לכלי רכב.*84.09.9990 מנועים של וטכנולוגיהלמעט חלקים מיכון ביטחון;

וחלקיהם מהסוג*84.13 משאבות נוזלים
;84.13.5019 למעט: לכלי  רכב המשמש

;84.13.7099 ;84.13.5090 ;84.13.5029
;84.13.8199 ;84.13.8119 ;84.13.7030

.84.13.9190

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

חד–פאזית84.13.1000 חשמל מרשת המוזנות
לפקודת בהתאם למסחר והמשמשות

והמידות; המשקלות

900 ת"ר אישור

בהתאם למסחר המשמשות אחרות
והמידות; המשקלות לפקודת

משקלות ומידות



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 835 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

והמוזנות84.13.5019 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

והמוזנות84.13.5029 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.13.5090 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.13.7030 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חד–פאזית חשמל מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.13.7099 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.13.8119 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.13.8199 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.13.9190 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.14.1021 אלקטרו–מכאנית המופעלות
חשמל חד–פאזית. מרשת

900 ת"ר אישור

והמוזנות84.14.4000 אלקטרו–מכאנית א.המופעלות
חד–פאזית חשמל מרשת

לחץ; מכל 900 הכוללות ת"ר אישור
4295 ת"ר אישור

900אחרות; ת"ר אישור

לחץ. אחרות הכוללות מכל 4295ב. ת"ר אישור

חד–פאזית84.14.5100 חשמל מרשת המוזנים
משרדי או ביתי לשימוש והמיועדים

900 ת"ר אישור

תקרה84.14.5999 חלון, קיר, רצפה, שולחן, מאווררי
חד–פאזית חשמל מרשת המוזנים גג או

משרדי. ביתי או והמיועדים לשימוש

900 ת"ר אישור

84.14.6010900 ת"ר אישור

רכב.84.14.8011 לכלי (טורבו) ומגדשים לסחרמדחסים רישיון היבואן בידי א.
לרכב מנועי במוצרי תעבורה

תעבורה. מוצרי בצו כאמור
בשם מסומנים יהיו החלקים ב.

על הייצור וארץ יצרן/מותג
כאמור אריזתם גבי על או גביהם

תעבורה. מוצרי בצו



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 836 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

רכב.84.14.8019 לכלי (טורבו) ומגדשים לסחרמדחסים רישיון היבואן בידי א.
לרכב מנועי במוצרי תעבורה

תעבורה. מוצרי בצו כאמור
בשם מסומנים יהיו החלקים ב.

על הייצור וארץ יצרן/מותג
על גביהם או

מוצרי אריזתם כאמור בצו גבי
תעבורה.

84.14.802084.14.8021 ולמעט לחץ מכל 4295הכוללים ת"ר אישור

והמוזנות84.14.8021 אלקטרו–מכאנית המופעלות א.
חד–פאזית חשמל מרשת

לחץ; 4295הכוללות מכל ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

900 אחרות;  ת"ר אישור

לחץ. אחרות הכוללות מכל 4295ב. ת"ר אישור

לחץ.84.14.8090 מכל 4295הכוללות ת"ר אישור

תשתיות84.15.1040 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.1050 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.1090 ;994 ת"ר אישור

תחבורה84.15.2000

תשתיות84.15.8120 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.8130 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.8190 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.8240 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.8250 ;994 ת"ר אישור

תשתיות84.15.8290 ;994 ת"ר אישור

תחבורה84.15.8340

84.15.8350900 ת"ר אישור

84.15.8360900 ת"ר אישור

84.15.8390900 ת"ר אישור

84.15.900084.15.9031 ,84.15.9016 900למעט ת"ר אישור ;994 ת"ר אישור

אישור84.18.1020 המקררים; צו לפי תמ"ת
;721 ת"ר
תשתיות

אישור84.18.2100 המקררים; צו לפי תמ"ת
;721 ת"ר
תשתיות



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 837 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

אישור84.18.2200 המקררים; צו לפי תמ"ת
;721 ת"ר
תשתיות

אישור84.18.2900 המקררים; צו לפי תמ"ת
;721 ת"ר
תשתיות

אישור84.18.3010 המקררים; צו לפי תמ"ת
;721 ת"ר
תשתיות

אישור84.18.4010 המקררים; צו לפי תמ"ת
;721 ת"ר
תשתיות

84.18.6930*721 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

84.19.1100* 579 ת"ר אישור ;1296 ת"ר אישור

84.19.1900579 ת"ר אישור

84.19.3191*900 ת"ר אישור ;251 ת"ר אישור

מכשירים:*84.19.8120

או לסינון מערכת בגופם נתונה אם
לטיהור מי שתייה;

;900 ת"ר אישור ;251 ת"ר אישור
1505 ת"ר אישור ;829 ת"ר אישור

900;אחרים. ת"ר אישור ;251 ת"ר אישור
829 ת"ר אישור

84.19.8910900 ת"ר אישור

מכשירים:84.19.8921

או לסינון מערכת בגופם נתונה אם
לטיהור מי שתייה;

;251 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור
 1505 ת"ר אישור

. 251אחרים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

900תנורי אפיה.84.19.8930 ת"ר אישור

מכשירים:84.19.8992

או לסינון מערכת בגופם נתונה אם
לטיהור מי שתייה;

ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור
;1505

251 ת"ר אישור

. 251אחרים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חד–פאזית.84.19.8993 חשמל מרשת 900 המוזנים ת"ר אישור

חד–פאזית.84.21.1100 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור

חד–פאזית.84.21.1200 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 838 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ולמעט84.21.1900 חד–פאזית חשמל מרשת המוזנים
במעבדות לשימוש המיועדים

900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.21.2000 חשמל מרשת 251המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

מי84.21.2100 של לטיהור או לסינון המיועדות
תעשייתיות. מכונות ולמעט שתייה

 1505 ת"ר אישור

לכלי*84.21.2300 המשמש מהסוג וחלקיהם מסננים
רכב.

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

לכלי*84.21.2910 המשמש מהסוג וחלקיהם מסננים
רכב.

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

לכלי*84.21.3100 המשמש מהסוג וחלקיהם מסננים
רכב.

מיכון ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

מיכון*84.21.3910 ביטחון תחבורה;
וטכנולוגיה

מיכון*84.21.9910 ביטחון; תחבורה;
וטכנולוגיה

84.22.10001326 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

משקלות ומידות84.23

חד–פאזית.84.23.1000 חשמל מרשת 250 המוזנים ת"ר אישור

84.24.1000*;463 ת"ר אישור ;66 ת"ר אישור
;987 ת"ר אישור ;283 ת"ר אישור
;570 ת"ר אישור ;74 ת"ר אישור

1153 ת"ר אישור ;318 ת"ר אישור

חד–פאזית.84.24.3090 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור

84.24.8910742 ת"ר אישור

חד–פאזית.84.24.8959 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור

חד–פאזית.84.24.8990 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור

גלגלים84.25.4000 על הנגררים הידראוליים מגבהים
למוסכים;

138 מפמ"כ אישור

קבועים ומכאניים הידראוליים מרימים
למוסכים;

79 מפמ"כ אישור

מיטלטלים; הידראוליים 136מגבהים ת"ר אישור

רכב; כלי מיטלטלים מכאניים 137מגבהים מפמ"כ אישור

ואחרים הידראוליים (עגורנים) מנופים
משא. לרכב עצמית להעמסה

129 מפמ"כ אישור

הידראוליים:84.26.1900 (עגורנים) מנופים

129חדשים; מפמ"כ אישור

תחבורהמשומשים.



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 839 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

תחבורה84.26.2000

משא.84.26.3090 לרכב עצמית 129להעמסה מפמ"כ אישור

משא.84.26.4900 לרכב עצמית 129להעמסה מפמ"כ אישור

משא.84.26.9100 לרכב עצמית 129להעמסה מפמ"כ אישור

משא.84.26.9990 לרכב עצמית 129להעמסה מפמ"כ אישור

משומשות.84.27.1011 חשמליות תחבורהמלגזות

משומשות.84.27.1019 חשמליות תחבורהמלגזות

משומשות.84.27.1090 חשמליות תחבורהמלגזות

הגנת הצומחמשומש;84.32 מיכון וטכנולוגיה;

וטכנולוגיהאחר. מיכון

84.33.9000 חלקים 84.33  ;84.33.1910 למעט:
דשא למכסחות

הגנת הצומחמשומש; מיכון וטכנולוגיה;

וטכנולוגיהאחר. מיכון

חד–פאזית.*84.33.1100 חשמל מרשת 757המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.33.1990 חשמל מרשת 757המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

וטכנולוגיה84.34.1000 מיכון

84.36  ;84.36.9100 ;84.36.8010 למעט:

הגנת הצומחמשומשים; מיכון וטכנולוגיה;

וטכנולוגיהאחרים. מיכון

הצומחמשומשים.84.37 הגנת

חד–פאזית.*84.47.2010 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

כביסה;84.50.1000 מכונות צו לפי תמ"ת
900 ת"ר אישור

כביסה;84.50.2010 מכונות צו לפי תמ"ת
900 ת"ר אישור

84.51.1000*32 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

84.51.2100*32 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

84.51.2910900 ת"ר אישור

84.51.2920* 900 ת"ר אישור
32 ת"ר אישור

84.51.2990*32 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 840 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

חד–פאזית.*84.51.3090 חשמל מרשת 32המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

מכל84.51.4099 הכוללות טקסטיל לצביעת מכונות
לחץ.

4295 ת"ר אישור

84.51.8012900 ת"ר אישור

84.51.8019900 ת"ר אישור

חשמל.84.52.1010 מרשת 1008המוזנות ת"ר אישור

חשמל.84.52.2120 מרשת 1008המוזנות ת"ר אישור

חשמל.*84.61.2000 מרשת 900המוזנות ת"ר אישור ;757 ת"ר אישור

חשמל.*84.64.2000 מרשת 32;המוזנות ת"ר אישור ;757 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

עבודה:*84.67.2000 כלי

כוח מקור בלא לפעול מסוגלים שלא
מרשת חשמל); חיצוני (המוזנים

;250 ת"ר אישור ;757 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור ;957 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

שניהם. או שנאי או מטען

;250 ת"ר אישור ;757 ת"ר אישור
ת"ר אישור ;1331 ת"ר אישור

;957
900 ת"ר אישור

מכונות:*84.70

כוח מקור בלא לפעול מסוגלות שלא
חיצוני;

60950 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלות
בתוכם יחד או הכוללים מיובאות אך

שניהם. או שנאי או מטען

60950 ת"ר אישור
1331 ת"ר אישור
 250 ת"ר אישור

אלחוטית84.71 תקשורת פונקציות המכילות
,WI-FI, 802.11 כגון: ,Wireless – 

 Blue Tooth
המיועד קווי קצה ציוד והמכילות

יחול ארצית. תקשורת לרשת להתחבר
או למעט משדרות אישי ומסחרי; ביבוא

בלבד. אינפרא–אדום בגלי קולטות

תקשורת

חד–פאזית.*84.71.3000 חשמל מרשת 32המוזנות ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.71.4000 חשמל מרשת 32המוזנות ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.71.5000 חשמל מרשת 32המוזנות ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.71.6000 חשמל מרשת 32המוזנות ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.71.7000 חשמל מרשת 32המוזנות ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.71.8000 חשמל מרשת 32המוזנות ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור

חד–פאזית.84.71.9000 חשמל מרשת 60950המוזנות ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 841 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מכונות:*84.72

כוח מקור בלא לפעול מסוגלות שלא
חיצוני;

60950 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלות
בתוכן יחד או הכוללות מיובאות אך

שנאי. ו/או מטען

ת"ר אישור ;60950 ת"ר אישור
;1331

 250 ת"ר אישור

אלחוטית84.73 תקשורת פונקציות המכילים
,WI-FI, 802.11 :כגון Wireless – 

 Blue Tooth
ומסחרי. אישי ביבוא יחול

תקשורת

תקשורת84.73.3000 לרשת המתחבר מחשב כרטיס
ציבורית.

תקשורת

ניידות.84.74.2090 תחבורהמגרסות

ניידים.84.74.3100 בטון תחבורהמערבלי

והמוזנים*84.76.2000 מכאנית אלקטרו המופעלים
חשמל חד–פאזית. מרשת

;900 ת"ר 32;אישור ת"ר אישור
ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

60950

והמוזנים*84.76.8000 מכאנית אלקטרו המופעלים
חשמל חד–פאזית. מרשת

;900 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

60950

מיטלטלים84.79.1000 חשמל מרשת המוזנים
ביד. ומוחזקים

757 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.2030 חשמל מרשת 32המוזנים ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חשמל.*84.79.6000 מרשת 994המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חשמל.*84.79.8119 מרשת 757;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חשמל.*84.79.8122 מרשת 757;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חשמל.*84.79.8129 מרשת 757;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.8210 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.8223 חשמל מרשת 251;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.8292 חשמל מרשת 251;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.8943 חשמל מרשת 251;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 842 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

חשמל.*84.79.8952 מרשת 994המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חד–פאזית.84.79.8953 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור

חד–פאזית.84.79.8954 חשמל מרשת 994המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.8959 חשמל מרשת 994המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חד–פאזית.84.79.8964 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור

ולמעט*84.79.8966 חד–פאזית חשמל מרשת המוזנים
עזר. ומכשירי אבזרים

;957 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*84.79.8992 חשמל מרשת 251;המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

ושסתומים:*84.81 ברזים

רכב; לכלי המשמש תחבורהמהסוג

חקלאי; וציוד לטרקטורים המשמש וטכנולוגיהמהסוג מיכון

משוריין; קרבי לרכב המשמש ביטחוןמהסוג

מעובה פחמימני גז למכשירי שסתומים
ליטר; 10 עד מכלם שקיבול

1218 ת"ר אישור

גז ידניים; 1607ברזי ת"ר אישור

גזים לגלילי 637שסתומים ת"ר אישור

אוטומטיים מחליפים ווסתים לחץ וסתי
מעובה; פחמימני לגז

1921 ת"ר אישור

לרבות למים. לנוזלים, 171;ברזים ושסתומים ת"ר אישור ;61 ת"ר אישור
;790 ת"ר אישור ;272 ת"ר אישור

ת"ר אישור ;1144 ת"ר אישור
;1347

;222 ת"ר אישור ;169 ת"ר אישור
;897 ת"ר אישור ;448 ת"ר אישור

ת"ר אישור ;1317 ת"ר אישור
1964

למתקני חשמל.84.85.9090 145תיבות חיבורים ת"ר אישור

חד-85.01 כלוביים אסינכרוניים מנועים
מ–0.06  שהספקם ותלת–מופעיים מופעיים

קו"ט; 1000 קו"ט ועד

298 ת"ר אישור

תלת– כלוביים אסינכרוניים מנועים
ועד 370  מ–0.75 קו"ט שהספקם מופעיים

קו"ט.

298 ת"ר אישור
מכון היבואן אישור בידי

המנועים התאמת על התקנים
מקורות  תקנות 5289 לפי לתקן

מנועים) (נצילות אנרגיה

85.04.1000



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 843 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ת"ר*85.04.3130 אישור ;61558 ת"ר אישור
250

ת"ר*85.04.3191 אישור ;61558 ת"ר אישור
250

ת"ר*85.04.3199 אישור ;61558 ת"ר אישור
250

85.04.3210717 ת"ר אישור

ת"ר*85.04.3290 אישור ;61558 ת"ר אישור
250

ת"ר*85.04.4050 אישור ;250 ת"ר אישור
;1331

900 ת"ר אישור

ת"ר*85.04.4060 אישור ;250 ת"ר אישור
;1331

60950 ת"ר אישור

85.04.40702146 ת"ר אישור

חשמל*85.04.4090 מרשת ת"רהמוזנים אישור ;250 ת"ר אישור
;60950

1331 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

ת"ר*85.04.5030 אישור ;250 ת"ר אישור
;1331

61558 ת"ר אישור

85.06.1010990 ת"ר אישור

85.06.1090990 ת"ר אישור

85.06.3000990 ת"ר אישור

85.06.4090990 ת"ר אישור

85.06.5010990 ת"ר אישור

85.06.5090990 ת"ר אישור

85.06.6010990 ת"ר אישור

85.06.6090990 ת"ר אישור

85.06.8010990 ת"ר אישור

ת"ר*85.06.8090 אישור ;990 ת"ר אישור
60950

רכב.85.07.1000 לכלי המשמש 60095מהסוג ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 844 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מקור*85.09 בלא לפעול מסוגלים שלא
חשמל) מרשת (המוזנים חיצוני כוח

חיצוני כוח מקור בלא לפעול ושמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

חלקים. שניהם ולמעט שנאי או או מטען

 ;957 ת"ר אישור ;149 ת"ר אישור
ת"ר אישור ;1037 ת"ר אישור

;251
 900 ת"ר אישור

מקור*85.10 בלא לפעול מסוגלים שלא
חשמל) מרשת (המוזנים חיצוני כוח

חיצוני כוח מקור בלא לפעול ושמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

חלקים. שניהם ולמעט שנאי או או מטען

;32 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור
250 ת"ר אישור ;1331 ת"ר אישור

פריצה85.12 או מזעיקי או איתות תאורה ציוד
וחלקיהם:

ולמעט רכב לכלי המשמש מהסוג
רדאר; גלאי ולמעט לאופניים

תחבורה

חקלאי. וציוד לטרקטורים המשמש וטכנולוגיהמהסוג מיכון

85.13.1010*900 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

85.14.1090* 20 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
;2.22 חלק

829 ת"ר אישור

85.14.2090*900 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

חד–פאזית.*85.14.3090 חשמל מרשת 32המוזנים ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*85.14.4090 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

ביד.85.15.1100 המחוזקים 910מלחמים ת"ר אישור

85.15.3000717 ת"ר אישור

ת"ר*85.15.8032 אישור ;900 ת"ר אישור
;1121

910 ת"ר אישור

85.15.8039*910 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

חד–פאזית.*85.15.8090 חשמל מרשת 910המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

85.15.9010717 ת"ר אישור

85.16.1039*;900 ת"ר אישור ;69 ת"ר אישור
251 ת"ר אישור

85.16.1090*;901 ת"ר אישור ;69 ת"ר אישור
;251 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

1191 ת"ר אישור

85.16.2190*900 ת"ר אישור ;149 ת"ר אישור

900מכשירים חשמליים לחימום.*85.16.2990 ת"ר אישור ;149 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 845 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

85.16.31001037 ת"ר אישור

85.16.3200900 ת"ר אישור

85.16.3300900 ת"ר אישור

85.16.4000900 ת"ר אישור

85.16.5000900 ת"ר אישור

85.16.6000*;900 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

85.16.7100*;32 ת"ר אישור ;251 ת"ר אישור
900 ת"ר אישור

85.16.7200*900 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

85.16.7900*900 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

85.16.8090 383 ת"ר אישור

חשמליים.*85.16.9095 אבזרים 829הכוללים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

85.16.9096*900 ת"ר אישור

תקשורת85.17 וציוד אופטי ציוד למעט:
ואינו מתחבר שאינו (LAN) מקומית
ציבורית, בזק לרשת להתחבר מיועד

פנים, לטלפון מיתוג וציוד פנים טלפון
ו–85.17.9000; 85.17.1930 שבפרטים טובין

הפועלים אלחוטיים טלפונים כולל
-1800MHz2.4 ,MHz900 בתדרים

:GHz ,1900MHz
(יחול חד–פאזית חשמל מרשת המוזנים

ומסחרי); אישי ביבוא

;250 ת"ר אישור תקשורת;
60950 ת"ר אישור

ומסחרי). אישי ביבוא (יחול תקשורתאחרים

אלחוטיים.85.18.1090 תקשורתמיקרופונים

חד–פאזית;85.18.2000 חשמל מרשת 250המוזנים ת"ר אישור

אלחוטיות.85.18.3019 תקשורתאוזניות

מיקרופון-רמקול85.18.3020 משולבות מערכות
אלחוטיות.

תקשורת

85.18.4000*1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

תקשורת85.18.5040

אלחוטית;*85.18.5090 כריזה 1331;מערכת ת"ר אישור תקשורת;
250 ת"ר אישור

1331אחרות. ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 846 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

לרכב:*85.19 המיועדים למעט מכשירים,

כוח מקור בלא לפעול מסוגלים שלא
חיצוני;

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

שנאי. ו/או מטען

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

ולמעט*85.20 לרכב המיועדים למעט מכשירים,
:85.20.2000

כוח מקור בלא לפעול מסוגלים שלא
חיצוני;

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

שניהם. או שנאי או מטען

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

מכשירים:*85.20.2000

כוח מקור בלא לפעול מסוגלים שלא
חיצוני;

תקשורת; ;250 ת"ר אישור
1331 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

שניהם; או שנאי או מטען

תקשורת; ;250 ת"ר אישור
1331 ת"ר אישור

תקשורתאחרים.

85.21.1000250 ת"ר אישור תמ"ת;

כוח85.21.9000 מקור בלא לפעול מסוגלים שלא
מקור לפעול בלא או שמסוגלים חיצוני

כוללים יחד או מיובאים חיצוני אך כוח
או שניהם או שנאי בתוכם מטען

250 ת"ר אישור

וידאו85.25 ומסרטות טלוויזיה מצלמות למעט
אלחוטי שידור יכולת בעלות שאינן

אלחוטי לשידור אבזר כוללות ושאינן
ומסחרי). אישי ביבוא (יחול

תקשורת

שניהם.*85.25.1040 או שנאי או מטען 250הכוללים ת"ר אישור ;1331 ת"ר אישור

המוזנים מרשת85.25.1090 ו/או ביתי מהסוג לשימוש
חשמל.

250 ת"ר אישור

שנאי.*85.25.2010 ו/או מטען 250הכוללים ת"ר אישור ;1331 ת"ר אישור

כוח*85.25.2090 מקור בלא לפעול מסוגלים שלא
חיצוני;

250 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

שניהם. או שנאי או מטען

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 847 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מצלמות:*85.25.4000

כוח מקור בלא לפעול מסוגלות שלא
חיצוני;

250 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלות
בתוכן יחד או הכוללות מיובאות אך

שניהם. או שנאי או מטען

250 ת"ר אישור ;1331 ת"ר אישור

ומסחרי85.26 אישי ביבוא תקשורתיחול

85.27 Broadcast קליטה מכשירי למעט
לשידורים המוגדרים תדר בתחומי

תחום במיוחד ישראל, במדינת לציבור
מ–87.5 עד 108  המותר הוא FM–ה תדרי

ומסחרי. אישי ביבוא יחול מה"ץ

תקשורת

מטען*85.27.1000 הכוללים או יחד מיובאים מקלטים
שניהם או שנאי או

250 ת"ר אישור
1331 ת"ר אישור

בלא*85.27.3000 לפעול מסוגלים שאינם מקלטים
חיצוני: כוח מקור

250 ת"ר אישור

מקור בלא שמסוגלים לפעול מקלטים
הכוללים או יחד מיובאים אך חיצוני כוח

שניהם. או שנאי או מטען בתוכם

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

בלא*85.27.9015 לפעול מסוגלים שאינם מקלטים
חיצוני: כוח מקור

250 ת"ר אישור

מקור בלא שמסוגלים לפעול מקלטים
הכוללים או יחד מיובאים אך חיצוני כוח

שניהם. או שנאי או מטען בתוכם

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

בלא*85.27.9019 לפעול מסוגלים שאינם מקלטים
חיצוני: כוח מקור

250 ת"ר אישור

מקור בלא שמסוגלים לפעול מקלטים
הכוללים או יחד מיובאים אך חיצוני כוח

שניהם. או שנאי או מטען בתוכם

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

מטען.*85.27.9020 250הכוללים ת"ר אישור ;1331 ת"ר אישור

כוח*85.27.9090 מקור מסוגלים לפעול בלא שאינם
חיצוני;

250 ת"ר אישור

חיצוני כוח מקור בלא לפעול שמסוגלים
בתוכם יחד או הכוללים מיובאים אך

שניהם. או שנאי או מטען

1331 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 848 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

למעט85.28 רדיו, לגלי מקלט הכוללים
תדר  Broadcast בתחומי מכשירי קליטה

במדינת לציבור לשידורים המוגדרים
 FM–ה תדרי במיוחד בתחום ישראל,

ולמעט ,108MHzועד 87.5MHz–מ הוא
לציבור שידורים לקליטת המשמש ציוד

מלוויינים.

תקשורת

צג;85.28.1000 אישורהכוללים המקלטים; צו לפי תמ"ת
250 ת"ר

250אחרים ת"ר אישור

85.28.2000250 ת"ר אישור

85.28.3000250 ת"ר אישור

85.29.1010 244 על עולה שקוטרה פרבולית משושה
ס"מ

תקשורת

אלקטרוניים.85.29.9030 רכיבים שאינם חלקים תקשורתלמעט

בדרכים,85.30 עבודה באתרי מהבהבים פנסים
לרמזורים, בקרים מוארים, תמרורים

לרמזורים גלאים לרמזורים, פנסים

להתקני משרדית הבין הועדה
ובטיחות תנועה

אלחוטיות.85.31 אתרעה תקשורתמערכות

עשן.85.31.1000 או אש גילוי 1220מערכות ת"ר אישור

חד–פאזית.*85.31.8040 חשמל מרשת 250;המוזנים ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור
61558 ת"ר אישור

חד–פאזית.*85.31.8090 חשמל מרשת ת"רהמוזנים אישור ;250 ת"ר אישור
;1331

900 ת"ר אישור

85.32.100060831 ת"ר אישור

או *85.32.2500 0.8 מיקרופאראד דיאלקטרן שקיבולו
יותר

ת"ר אישור ;61048 ת"ר אישור
;60831

ת"ר אישור ;60252 ת"ר אישור
 61049

ת"ר*85.32.2910 אישור ;61048 ת"ר אישור
;60831

ת"ר אישור ;60252 ת"ר אישור
 61049

85.36.1000*;236 ת"ר אישור ;230 ת"ר אישור
231 ת"ר אישור

85.36.2020*832 ת"ר אישור
1038 ת"ר אישור

ת"ר*85.36.2030 אישור ;60898 ת"ר אישור
1038



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 849 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ת"ר*85.36.2090 אישור ;60898 ת"ר אישור
1038

832 ת"ר אישור

זעירים.85.36.3010 אוטומטיים 60898מפסקים ת"ר אישור

ת"ר*85.36.3020 אישור ;60898 ת"ר אישור
1038

832 ת"ר אישור

85.36.3030*;234 ת"ר אישור ;33 ת"ר אישור
ת"ר אישור ;60947 ת"ר אישור

;60898
;257 ת"ר אישור ;232 ת"ר אישור
;230 ת"ר אישור ;233 ת"ר אישור

ת"ר אישור ;235 ת"ר אישור
;61058

;236 ת"ר אישור ;832 ת"ר אישור
1038 ת"ר אישור

ת"ר*85.36.3090 אישור ;60898 ת"ר אישור
;1038

832 ת"ר אישור

מרשת *85.36.4000 מזנים מידע RF וממתגי ממתגי
חשמל

ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור
60950

מרשת *85.36.5000 מזנים מידע RF וממתגי ממתגי
חשמל

ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור
;60898

60950 ת"ר אישור

לרכב.*85.36.5030 המיועדים ת"רלמעט אישור ;33 ת"ר אישור
;60947

ת"ר אישור ;145 ת"ר אישור
61058

לרכב.*85.36.5090 המיועדים ת"רלמעט אישור ;33 ת"ר אישור
;61058

 60947 ת"ר אישור

לרכב.*85.36.6100 המיועדים ת"רלמעט אישור ;60238 ת"ר אישור
60400

85.36.691032 ת"ר אישור

85.36.692032 ת"ר אישור

85.36.9040*145 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

ת"ר*85.36.9060 אישור ;60947 ת"ר אישור
60898

832 ת"ר אישור ;1038 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 850 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

מרשת *85.36.9070 מזנים מידע RF וממתגי ממתגי
חשמל

ת"ר  אישור  250 ת"ר אישור
60950

85.36.908032 ת"ר אישור

מרשת *85.36.9090 מזנים מידע RF וממתגי ממתגי
חשמל

ת"ר  אישור  250 ת"ר אישור
60950

145תיבות חיבורים למיתקני חשמל.85.37 ת"ר אישור

145תיבות חיבורים למיתקני חשמל.85.38.1000 ת"ר אישור

85.38.9050*;33 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
;145 ת"ר אישור ;62 ת"ר אישור

;236 ת"ר אישור ;230 ת"ר אישור
;397 ת"ר אישור ;396 ת"ר אישור
;832 ת"ר אישור ;582 ת"ר אישור

ת"ר אישור ;1038 ת"ר אישור
אישור ;60252 ת"ר אישור ;60238

;60947 ת"ר אישור ;60898 ת"ר
ת"ר אישור ;61048 ת"ר אישור

אישור ;61058 ת"ר אישור ;61049
61347 ת"ר

85.38.9060*;33 ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
;145 ת"ר אישור ;62 ת"ר אישור

;236 ת"ר אישור ;230 ת"ר אישור
;582 ת"ר אישור ;397 ת"ר אישור

ת"ר אישור ;832 ת"ר אישור
;1038

ת"ר אישור ;60238 ת"ר אישור
אישור ;60400 ת"ר אישור ;60252

;60947 ת"ר אישור ;60898 ת"ר
ת"ר אישור ;61048 ת"ר אישור

;61058 ת"ר אישור ;61049
;61347 ת"ר אישור

ראשיים85.39 לפנסים המשמש מהסוג נורות
לרכב.

מעבדה אישור היבואן בידי
לסעיף התאמת הנורות על לרכב
השניה  בתוספת  חלק ג' 16 של

התעבורה לתקנות

לרמזורים להתקנינורות הבין–משרדית הוועדה
ובטיחות תנועה

85.39.220060432 ת"ר אישור

לכלי רכב.85.39.2900 60432למעט המיועדים ת"ר אישור

85.39.3100520 ת"ר אישור

ת"ר*85.39.3210 אישור ;520 ת"ר אישור
;60662

60192 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 851 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ת"ר85.39.3290 אישור ;520 ת"ר אישור
60188

המוזנים85.43.8910 או ערבלי מגבר צליל ערבלי
חד–פאזית חשמל מרשת

250 ת"ר אישור

ומסחרי.85.43.8940 אישי ביבוא תקשורתיחול

קווית;85.43.8951 והפועלים ביתיים מכשירים למעט
ומסחרי. אישי ביבוא יחול

תקשורת

אלחוטית85.43.8954 תקשורת פונקציות המכילים
 Blue Tooth, 802.11, כגון ,Wireless –
בתדרים  ביתי העובד מגבר WI-FI או

ממיר  או בכבלים 5MHz לטלוויזיה שמעל
ביבוא (יחול בכבלים לטלוויזיה דיגיטלי

ומסחרי). אישי

תקשורת

אלחוטית85.43.8956 פונקציות תקשורת מכילים
 Blue Tooth, 802.11, כגון ,Wireless –

ומסחרי). אישי ביבוא (יחול WI-FI

תקשורת

ומסחרי.85.43.8957 אישי ביבוא תקשורתיחול

אינפרה–85.43.8960 מכשירים הפועלים בגלי למעט
ומסחרי. אישי ביבוא יחול אדום;

תקשורת

חד–פאזית.*85.43.8990 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

1113 סעיף 85.44.200010 ת"ר אישור

85.44.4140*;547 ת"ר אישור ;473 ת"ר אישור
544 ת"ר אישור

85.44.5110*32 ת"ר אישור ;473 ת"ר אישור

85.44.5140547 ת"ר אישור

85.44.5940547 ת"ר אישור

85.44.5990*547 ת"ר אישור ;473 ת"ר אישור

60502כבלי כוח.85.44.6000 ת"ר אישור

85.46.2090* 1,000 עד עיליים לקווים חרסינה מבדדי
וולט.

;347 ת"ר אישור ;348 ת"ר אישור
346 ת"ר אישור

85.47.1090*;231 ת"ר אישור ;233 ת"ר אישור
;230 ת"ר אישור ;235 ת"ר אישור
;232 ת"ר אישור ;234 ת"ר אישור

236 ת"ר אישור



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 852 ק"ת―שיעורי

טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

ת"ר*85.47.2000 אישור ;60238 ת"ר אישור
;233

;232 ת"ר אישור ;231 ת"ר אישור
;234 ת"ר אישור ;230 ת"ר אישור
236 ת"ר אישור ;235 ת"ר אישור

87.02.1099
87.02.9099
87.03.2372
87.03.2472
87.03.3279

פתוח קל מסחרי רכב או משלוח רכב
ק"ג. 2,200 על עולה אינו הכולל שמשקלו
או רכב אב–טיפוס לבדיקת למעט דגמים
בשנת פעילותו כמותי שניהם ביבוא או

כמשמעותו יבואן של הראשונה
הרכב. בצו

אלה: בתנאים תחבורה,
כמשמעותו יבואן ידי על יובא א.

הרכב ובהתאם להוראות בצו
לזמן מזמן המתעדכנות נוהל

במשרד לעיון והנמצאות
התחבורה;

ברכב מתקיימות דרישות ב.
ותקנות התעבורה פקודת

בדבר הוראות וכן התעבורה
רכב; רישום

חדש; הוא הרכב ג.
ייצור הוא משנת הרכב ד.

משנת או הנוכחית הקלנדארית
אחריה. הבאה ייצור

ממעבדהקלנועית87.03.1010 אישור היבואן בידי
היא עומדת מוסמכת כי

 1279 ת"י תקן ישראלי בדרישות
העומד  הנוהל 2 ובדרישות חלק

באגף הרכב לעיון הציבור
התחבורה במשרד

87.03.2190
87.03.2290
87.03.2390
87.03.2490
87.03.3190
87.03.3290
87.03.3390
87.03.9010

בתקנות פרטי כהגדרתו נוסעים רכב
מסחרי) (ביבוא התעבורה

או רכב אב–טיפוס לבדיקת למעט דגמים
בשנת פעילותו כמותי שניהם ביבוא או

בצו כמשמעותו יבואן של הראשונה
הרכב.

אלה: בתנאים תחבורה,
כמשמעותו יבואן ידי על יובא א.

הרכב ובהתאם להוראות בצו
לזמן מזמן המתעדכנות נוהל

במשרד לעיון והנמצאות
התחבורה;

ברכב מתקיימות דרישות ב.
ותקנות התעבורה פקודת

בדבר הוראות וכן התעבורה
רכב; רישום

חדש; הוא הרכב ג.
משנת הייצור הרכב הוא ד.

הבאה ייצור משנת או הנוכחית
אחריה.
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

87.03.2190
87.03.2290
87.03.2390
87.03.2490
87.03.3190
87.03.3290
87.03.3390
87.03.9010

בתקנות פרטי כהגדרתו נוסעים רכב
התעבורה

אישי) (ביבוא

הרשות בהודעת כלול הדגם א.
התחבורה במשרד המוסמכת

נוסעים רכב אישי של יבוא בדבר
ודגמים, תוצרים רשימת פרטי,

המתאימה הייצור לשנת
ג'; בסעיף כמפורט

ברכב מתקיימות דרישות ב.
ותקנות התעבורה פקודת

בדבר וכן הוראות התעבורה,
רכב; רישום אישור

משנת הייצור הרכב הוא ג.
הבאה או משנת ייצור הנוכחית,

אחריה (ובלבד שתאריך יבוא
בשנה  1 ביולי לאחר יהיה הרכב
אחת ייצור משנת או הנוכחית),

הנוכחית, הייצור לשנת הקודמת
ביום אשר משומש, או חדש
לא יותר חלפו הגיעו לארץ

24 חודשים מיום רישומו  מאשר
לראשונה לתנועה בדרכים;

נע בכבישים לפני אם הרכב ד.
יבואו יציג המייבא בפני גובה

או הרכב רישיון את המכס
להנחת המעיד אחר מסמך
על המכס גובה של דעתו
הרכב. נע שבה התקופה

בפרק זמן  ליחיד 2 כלי רכב עד ה.
12 חודשים ובלבד שיבואן  של
נהיגה רישיון בעל היה הרכב

המיובא הרכב לסוג מתאים
ישראל; במדינת ותקף

העצמי בשימושו יהיה הרכב ו.
 12 של זמן בפרק היבואן של

חודשים.

תקשורת87.05.9020

ומסחרי.87.07 אישי תחבורהביבוא
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

וחלקיהם,87.08 הילוכים תיבות למעט
מצננים דיפרנציאל, עם הינע סרני

מצמדים וחלקיהם, (רדיאטורים)
או וילונות; וחלקיהם, צלונים
:87.08.9990 ,87.08.9970 ולמעט

בציוד רכב, בכלי לשימוש המיועדים
הרמה; ומלגזות הנדסי מכני

תחבורה

ובציוד בטרקטורים לשימוש המיועדים
חקלאי;

וטכנולוגיה מיכון

רכב. לכלי הזיהוי מעבדהלוחיות אישור היבואן בידי
הלוחיות עמידת על לרכב

אלה: בתנאים
בדרישות עומדות הלוחיות א.

לתקנות השלישית תוספת
התעבורה;

דרישות תואמות הלוחיות ב.
.5327 התקן ת"י

     87.08.9970
              

בגפ"מ להנעה רכב הסבת ערכות
וחלקיהן.

תחבורה.

תחבורה87.09
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

התעבורה87.11 בתקנות כהגדרתו אופנוע
אישי); (ביבוא

הדגם כלול בהודעת א.
במשרד המוסמכת הרשות

של אישי יבוא בדבר התחבורה
רשימת וקטנועים, אופנועים

הייצור לשנת ודגמים, תוצרים
ג'; בסעיף כמפורט המתאימה

דרישות מתקיימת באופנוע ב.
ותקנות התעבורה פקודת

בדבר וכן הוראות התעבורה,
אישור רישום הרכב;

הייצור משנת הוא האופנוע ג.
אחת ייצור משנת או הנוכחית,
הנוכחית, הייצור לשנת קודמת

ביום אשר משומש, או חדש
יותר לא חלפו לארץ הגיעו

24 חודשים מיום רישומו  מ–
לראשונה לתנועה בדרכים;

בפרק  ליחיד 2 אופנועים עד ד.
ובלבד  12 חודשים זמן של
בעל היה האופנוע שיבואן

תקף נהיגה לאופנוע רישיון
במדינת ישראל;

בשימושו יהיה האופנוע ה.
של זמן בפרק היבואן של העצמי

חודשים. 12

התעבורה בתקנות כהגדרתו אופנוע
מסחרי), (ביבוא

ו/או רכב אב–טיפוס לבדיקת למעט דגמים
הראשונה בשנת פעילותו כמותי ביבוא

יבואן כמשמעותו של
הרכב; בצו

אלה: בתנאים תחבורה,
כמשמעותו יבואן ידי על יובא א.

הרכב ובהתאם להוראות בצו
מזמן לזמן נוהל, המתעדכנות

במשרד לעיון והנמצאות
התחבורה;

דרישות מתקיימת באופנוע ב.
ותקנות התעבורה פקודת

בדבר הוראות וכן התעבורה
רכב; רישום

חדש; האופנוע ג.
ייצור משנת האופנוע ד.

משנת או הנוכחית הקלנדארית
אחריה. הבאה ייצור

התעבורה בצו כהגדרתו חשמלי, קורקינט
מהוראות חשמלי קורקינט (פטור

התשס"ד-2004. הפקודה),

מעבדה אישור היבואן בידי
הקורקינט עמידת על לרכב

אלה: בתנאים
ק"ג; 12 עד הקורקינט משקל א.

עד מנוע של הקורקינט הספק ב.
ווט; 100

של הקורקינט מהירות מרבית ג.
קמ"ש. 12
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

נכים.*87.12 עבור שנבנו אופניים ת"רלמעט אישור ;1117 ת"ר אישור
1234

87.13.10001279 ת"ר אישור

נעלי87.14 אופנועים אלה: מזלגות, חלקי
(עממים), (רפידות), דודי הפלטה בלמים

מעצור; כבלי
קדמי, מזלג מסגרות, אלה: אופניים חלקי
חישורים, צירים שיניים, ארכובה וגלגל
לגלגלים, טורפדו רגל מעצור לגלגלים,

מעצור. כבל דוושות,

1117 ת"ר אישור תחבורה;

וחלקיהן;87.15 תינוק 891עגלות אישור ת"ר

לתינוקות. 4413הליכונים ת"ר אישור

נתמכים87.16 גרורים ,(TRAILERS) גרורים
ידי על הנגררים (SEMI-TRAILERS)

לצורך למעט אלה שיובאו רכב, כלי
יבוא אישי; ולמעט בדיקת אב–טיפוס

תחבורה

ולגרורים לגרורים ומכללים חלקים
יחול ביבוא רכב, כלי ידי נתמכים על

ומסחרי. אישי

תחבורה

לעדשות90.01.3000 גלם חומר למעט מגע, עדשות
מגע.

אמ"ר

90.01.4000798 ת"ר אישור

90.01.5000*1898 ת"ר אישור ;798 ת"ר אישור

90.04.10001898 ת"ר אישור

ת"ר*90.08.1000 אישור ;250 ת"ר אישור
60950

ת"ר*90.08.2000 אישור ;250 ת"ר אישור
60950

ת"ר*90.08.3000 אישור ;32 ת"ר אישור
;60950

900 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

ת"ר*90.08.4000 אישור ;32 ת"ר אישור
;60950

250 ת"ר אישור

בצבע;90.09 צילום העתקת פניםמכשירי ביטחון ;60950 ת"ר אישור

.90.09.9000 60950אחרים למעט: ת"ר אישור

חד–פאזית.*90.11.2000 חשמל מרשת ת"רהמוזנים אישור ;20 ת"ר אישור
;60950

 32 ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

חד–פאזית.*90.11.8000 חשמל מרשת ת"רהמוזנים אישור ;20 ת"ר אישור
;60950

 32 ת"ר אישור

חד–פאזית.*90.12.1000 חשמל מרשת 60950המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

תקשורת90.14.2000

חד–פאזית;90.16.0010 חשמל מרשת 250המוזנים ת"ר אישור ומידות; משקלות

משקלות ומידותאחרים.

משקלות ומידות90.16.0090

רפואי:90.18.1000 לאבחון מכשירים

חשמל; מרשת אישורהמוזנים ;900 ת"ר אישור אמ"ר;
1011 ת"ר

90.18.20001011 ת"ר אישור

90.18.31001268 ת"ר אישור

היפודרמיות.90.18.3210 1268מחטים ת"ר אישור

אמ"ר90.18.3900

חשמל;90.18.4000 מרשת 1011המוזנים ת"ר אישור אמ"ר;

אמ"ראחרים.

חשמל;90.18.5000 מרשת 1011המוזנים ת"ר אישור אמ"ר;

אמ"ראחרים.

אמ"ר90.18.9021

מוניטור;90.18.9090 בלי או עם 1011דפיברליטור ת"ר אישור אמ"ר;

כאבים לשיכוך אלקטרוני מכשיר
ק"ג. 2 על עולה אינו שמשקלו

1011 ת"ר אישור אמ"ר;

מקור*90.19.1000 בלא לפעול מסוגלים שלא
חשמל) מרשת (המוזנים חיצוני כוח

חיצוני כוח מקור בלא לפעול ושמסוגלים
או מטען הכוללים או יחד מיובאים אך

שניהם. או שנאי

1011 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

אמ"ר90.19.2000

אחרים.90.21.1000 והתקנים מלאכותיים אמ"רפרקים

אמ"ר90.21.4000

אמ"ר90.21.5000

אמ"ר90.21.9010

תומכונים90.21.9090 ,(IMPLANTS) משתלים
 INTRA) עדשות תוך עיניות ,(STENTS)

שיניים. משתלי ,(OCCULAR LENSES

אמ"ר
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

בקרני90.22 שימוש על המבוססים מכשירים
ביתא, גאמא,  אלפא, על קרינות X או

;90.22.2000 ;90.22.1900 ;90.22.1000 למעט
.90.22.3000 ;90.22.2900 ;90.22.2100

הממונה על הקרינה

אמ"רליישומים רפואיים;90.22.1000 קרינה; מכשירי

רפואיים לא הממונה על הקרינהליישומים

הממונה על הקרינהליישומים לא רפואיים.90.22.1900

הממונה על הקרינהליישומים לא רפואיים.90.22.2000

אמ"רליישומים רפואיים.90.22.2100

הממונה על הקרינהליישומים לא רפואיים.90.22.2900

לא 90.22.3000 X לשימושים קרינה שפופרות למעט
רפואיים

אמ"ר קרינה; מכשירי

רפואיים. לא ליישומים X קרני הממונה על הקרינהשפופרות

קרינה90.22.9000 מכשירי

הדגמה90.23 לצורך ומשקלות מאזניים
ותערוכות.

משקלות ומידות

90.25.1120867 ת"ר אישור

בכלי90.27.8090 החזית פנסי כיוון לבדיקת מכשירים
רכב.

89 מפמ"כ אישור

90.28.10001116 ת"ר אישור

90.28.201063 ת"ר אישור

רכב.90.29.1021 לכלי המשמש מהסוג תחבורהטכוגרפים

טלפון.90.29.1099 שיחות תקשורתמוני

לאופניים.90.29.2010 המיוחדים תחבורהלמעט

תחבורה90.29.9010

של90.30 לגילוי וכלים למדידת או מכשירים
קרינות  X או קרינות אלפא, ביתא, גאמא,

שהמכשיר מכיל (בתנאי יינון אחרות
לכיול). רדיואקטיביים מקורות

הממונה על הקרינה

שניהם90.31.4900 או מתמרים או שקילה משקלות ומידותראשי

האופנים90.31.8000 התכנסות למדידת מכשירים
רכב. בכלי הקדמיים

87 מפמ"כ אישור

שניהם90.31.8020 או מתמרים או שקילה משקלות ומידותראשי

שניהם90.31.8090 או מתמרים או שקילה משקלות ומידותראשי

שניהם90.31.9000 או מתמרים או שקילה משקלות ומידותראשי

חשמליים.90.32.1000 מים למחממים 808תרמוסטטים ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

חד–פאזית.91.06.1000 חשמל מרשת ת"רהמוזנים אישור ;900 ת"ר אישור
60950

חד–פאזית.92.07 חשמל מרשת 250המוזנים ת"ר אישור

אישית.93.04 להגנה מדמיע חומר 1366מרסס ת"ר אישור

ברכב מנועי;*94.01 המשמש וטכנולוגיה;מושבים מהסוג מיכון תחבורה;
ביטחון

לילדים; גבוהים 1271 חלק 15.1 כסאות ת"ר אישור

לתינוקות; 4413הליכונים ת"ר אישור

מנועי; ריסון לילדים ברכב מעבדההתקני של אישור היבואן בידי
ריסון התקני התאמת על לרכב

התקנים לאחד
חלק  4 של בסעיף המפורטים
תקנות בתוספת השניה של ג

התעבורה

חד–פאזית. חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

לתינוקות;*94.03 681לולים ת"ר אישור

לתינוקות; ועריסות 682מיטות ת"ר אישור

קומתיים; 4007 מיטות ת"ר אישור

5115יחידות החתלה; ת"ר אישור

תאורה; עם 20ריהוט ת"ר אישור

חד–פאזית; חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

לבידים או (MDF) סיביים לוחות עשויים
לוחות או

37.1 סעיפים 205;207 ת"ר אישור

1.5 מטר  שאורכם מעל (סיבית) שבבי עץ
מטר. 1 מעל ורוחבם

37.2 סעיף 206 ת"ר אישור
1481 סעיף 310 ת"ר אישור
887.1 סעיף 209 ת"ר אישור
887.2 סעיף 210 ת"ר אישור
887.3 סעיף 220 ת"ר אישור

חשמל;94.04 מרשת 583המוזנים ת"ר אישור

לתינוקות ומגני–ראש למיטות מזרנים
ביתיים ולמיתקנים לעגלות ולפעוטות,

דומים.

1548 ת"ר אישור

94.05,94.05.2031 ,94.05.1011 פרטים למעט
אלה  94.05.4021 ו– 94.05.5000 ולמעט

זרם חשמל. נושא רכיב שאינם כוללים

20 ת"ר אישור

94.05.10111011 ת"ר אישור

94.05.20311011 ת"ר אישור

94.05.40211011 ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

גפ"מ94.05.5000 גז צורכות 968מנורות ת"ר אישור

למגורים;94.06 ארעיים בתים בתים צו 412 לפי מפמ"כ אישור
למגורים ארעיים

קלה. מבניה בתים בתים צו 422 לפי מפמ"כ אישור
קלה מבניה

562צעצועים;95.01 ת"ר אישור

לתינוקות. 4413הליכונים ת"ר אישור

95.02900 ת"ר אישור ;562 ת"ר אישור

מרחוק*95.03 מערכת לפיקוח הכוללים
רדיו; באמצעות

תקשורת

מערכת לפיקוח צעצועים הכוללים
טיסנים למעט רדיו, באמצעות מרחוק

חלקיהם; ו/או

 562 ת"ר אישור תקשורת;

ממונעים טיסנים למעט אחרים, צעצועים
חלקיהם; ו/או

562 ת"ר אישור

חשמל; מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

מרחוק95.03.8000 מערכת לפיקוח הכוללים
רדיו; באמצעות

תקשורת

מערכת לפיקוח צעצועים הכוללים
רדיו באמצעות מרחוק

 562 ת"ר אישור תקשורת;

אחרים. 562 צעצועים ת"ר אישור

95.04.1000250 ת"ר אישור

95.04.2000562 ת"ר אישור

95.04.3000250 ת"ר אישור

95.04.9000*;900 ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור
 562 ת"ר אישור

חד–פאזית;95.05 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;250 ת"ר אישור

;AEROSOL בשיטת לריסוס 562הנתונים ת"ר אישור ;742 ת"ר אישור

562אחרים. ת"ר אישור

חד–פאזית.95.06.9110 חשמל מרשת 900המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור

חד–פאזית.*95.06.9190 חשמל מרשת 250המוזנים ת"ר אישור ;32 ת"ר אישור
1011 ת"ר אישור ;900 ת"ר אישור

מים.95.06.9900 1605מגלשות ת"ר אישור

משחקים.95.08 למתקני 1498פריטים ת"ר אישור

לרבות96.09.1000 מקצועי, לשימוש ופחם גיר למעט
עפרונות.

 562 ת"ר אישור
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טור א'

פרט או פרק
המכס בתעריף

טור ב'

הטובין תיאור

טור ג'

תנאי / אישור

לרבות96.09.2000 מקצועי, לשימוש ופחם גיר למעט
עפרונות.

 562 ת"ר אישור

לרבות96.09.9010 מקצועי, לשימוש ופחם גיר למעט
עפרונות.

 562 ת"ר אישור

לרבות96.09.9090 מקצועי, לשימוש ופחם גיר למעט
עפרונות.

 562 ת"ר אישור

96.13.10001546 ת"ר אישור

96.13.20001546 ת"ר אישור

דליק.96.13.8090 מחומר 1546מתודלקים ת"ר אישור

שלישית תוספת
(7 (סעיף

.................................................... משרד

התשס"ו-2006 חופשי, יבוא צו לפי אישור

/ סימון היתר / תנאים קיום אישור על

.................................................................. היבואן מס' ...................................................................... היבואן שם .1

..................................................................................................................................................................... יבואן: כתובת

................................................................................................................................................................... הטובין: לייבוא

..................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... המכס: י / פרט לפי

..................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ וכתובתו: הספק שם

................................................................ היחידה: משקל ...................................................................... האריזה: סוג

............................................................................... ייצור תאריך

כלהלן: התנאי/ם למילוי אחר זה כפוף אישור - תנאים .2

................................................................................................................................................................................ א.

................................................................................................................................................................................ ב.

................................................................................................................................................................................ ג.

................................................................................................................................................................................ ד.

...................................................................................................................................................................... הערות .3

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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מתייחס והוא  ..................................... לתאריך ועד  ............................... מתאריך - האישור  תוקף .4
בלבד. לעיל כמפורט לטובין

.............................................. ............................................            תפקיד הגורם המאשר: תאריך

חתימה וחותמת ...........................................................   

רביעית תוספת
((1) 5 (סעיף

והפסיכוטרופיים: המסוכנים הסמים רשימת .1

החומרפרט מכס שם
29.333-methylfentanyl
29.34   3-methylthiofentanyl 
29.34  4-methylaminorex
29.39Acetorphine
29.33  Acetyl-alpha-methylfentanyl
29.39Acetyldihydrocodeine
29.22Acetylmethadol
29.33Allobarbital
29.33Allylprodine
29.22Alphacetylmethadol
29.33Alphameprodine
29.22Alphamethadol
29.33                                                                 Alpha-methylfentanyl

                    
29.34Alpha-methylthiofentanyl
29.22Alprazolam
29.33Amfepramone
29.22Amineptine
29.33Amobarbital
29.22Amphetamine
29.33Anilerdine
29.33Barbital
29.33Benzethidine
29.21Benzphetamine
29.39Benzylmorphine
29.22Betacetylmethadol
29.33  Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
29.33 Beta-hydroxyfentanyl
29.33Betameprodine
29.22Betamethadol
29.33Betaprodine
29.33Bezitramide
29.33Bromazepam

29.34.9100Brotizolam
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29.33Bufotemine
29.39Buprenorphine
29.33Butalbital
29.33Camazepam
12.11Cannabis
13.01Cannabis resin
13.02Cannabis, tinctures & extracts
29.39                                Cathine
29.39 Cathinone
29.33Chlordiazepoxide
29.33Clobazam
29.33Clonazepan
29.33Clonitazene
29.33Clorazepate
29.34Clotiazepam
29.34Cloxazolam
29.29Cocaine
12.11Coca leaf
29.39Codeine
29.39Codoxime
29.39

13.02
Concentrate of poppy straw

29.33Cyclobarbital
29.33Delorazepam
29.39Desomorphine
29.39DET
29.21Dexamphetamine
29.34Dextromoramide
29.21Dextropropoxyphene
29.24Diampromide
29.33Diazepam
29.34Diethylthiambutene
29.33Difenoxin
29.39Dihydrocodeine
29.39Dihydroetorphine
29.39Dihydromorphine
29.22Dimenoxadol
22.22Dimepheptanol
29.34Dimethylthiambutene
29.34Dioxaphetyl butyrate
29.33Diphenoxylate
29.33Dipipanone
29.22DMA
29.32DMHP
29.39DMT
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29.22DOET
29.22DOM, see STP
29.39Drotebanol

29.39
 Ecgonine, its esters and derivatives which are convertible to
ecggonin and cocaine

29.33Estazolam
29.05Ethchlorvynol
29.24Ethinamate
29.33Ethylloflazepate
29.34Ethymethylthiambtene
29.39Ethylmorphine
29.21Etilamfetamine
29.33Etonitazene
29.39Etorphine
29.33Etoxeridine
29.33Etryptamine
13.02Extracts and tinctures of cannabis
13.02Extracts of Opium
13.02Extracts of Plants of Papaver Species
29.21Fencamfamin
29.26Fenproporex
29.33Fentanyl
29.33Fludiazepam
29.33Flunitrazepam
29.33Flurazepam
29.33Furethidine
29.32GBL
29.18GHB
29.25Glutethimide
29.33Halazeam
29.34Haloxazolam
29.33Harmaline
29.33Harmine
29.39Heroin
29.39Hydrocodone
29.39Hydromorphinol
29.39Hydromorphone
29.33Hydroxypethidine
29.22Isomethadone

29.22.33.90Ketamine
29.34Ketazolam
29.33Ketobemidone
29.21Lefetamine
29.21                                                                                      Levamfetamine
29.21   Levomethamfetamine
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29.33Levomethorphan
29.34Levomoramide
29.33Levophenacylmorphan
29.33Levorphanol
29.33Loprazolam
29.33Lorazepam
29.33Lormetazepam
29.39LSD, LSD-25
29.39(+) Lysergide
29.33Mazinodol
29.32MDA
29.32MDMA
29.33Medazepam
29.33Mecloquanlone
29.21Mefenorex
29.24Meprobamate
29.33Meeloquanlone
29.39Mescaline
29.34Mesocarb
29.39                                                                           Metamfetamine Racemate
29.33Metazocine
29.22Methadone
29.26Methadone-intermediate
29.39Methamphetamine
29.33Methaqualone
29.39Methcathinone
29.39Methyldesorphine
29.39Methyldihydromorphine
29.33Methylphenidate
29.33Methylphenobarbital
29.33Methylprylon
29.39Metopon
29.33Midazolam
29.32MMDA
29.34Moramide-intermediate
29.34Morpheridine
29.39Morphine
29.39 Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen

derivatives
29.39Morphine N-oxide
29.33      MPPP
29.39Myrophine
29.32N-EthylIMDA
29.32N-HydroxyMDA
29.39Nicocodine
29.39Nicodicodine
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29.39Nicomorphine
29.33Nimetazepam
29.33Nitrazepam
29.22Noracymethadol
29.39Norcodeine
29.33Nordazepam
29.33Norlevorphanol
29.22Normethadone
29.39Normorphine
29.33Norpipanone
13.02Opium
13.02Opium, extracts
13.02Oxazepam
29.33Oxazolam
29.34Oxycodone
29.39Oxymorphone
13.02Papaver Species, Extracts of Plants
29.33Para-fluorofentanyl
29.32Parahexyl
29.21PCE
29.34Pemoline
29.33Pentobarbital
29.33 PEPAP
29.33Pethidine
29.33Pethidine-intermediate A
29.33Pethidine-intermediate B
29.33Pethidine-intermediate C
29.34Phenadoxone
29.33Phenampromide
29.33Phenazocine
29.33Phencyclidine
29.34Phendimetrazine
29.34Phenmetrazine
29.33Phenobarbital
29.33Phenomorphan
29.33Phenoperidine
29.21Phentermine
29.39Pholcodine
29.33PHP (PCPY)
29.33Piminodine
29.33Pinazepam
29.33Pipradol
29.33Piritramide
29.22PMA
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29.39

13.02Poppy Straw, concentrate
29.33Prazepam
29.33Proheptazine
29.33Properidine
29.33Propiram
29.39Psilocine, psilotsin
29.39Psilocybine
29.33Pyrovalerone
29.33Racemethorphan
29.34Racemoramide
29.33Racemorphan
29.33Remifentanyl
29.33Secbutabarbital
29.33Secobarbital
29.21SPA
29.22STP, DOM
29.34Sufentanyl
29.34TCP
29.33Temazepam
29.32Tetrahydrocannabinols, all isomers
29.33Tetrazepam
29.39Thebacon
29.39Thebaine
29.34Thiofentanyl
29.21Tilidine
29.22TMA
29.33Triazolam
29.33Trimeperidine
29.33Vinylbital
29.33  Zipeprol

29.33.9900Zolpidem

מן  כלשהו סם המכילים ו–30.04  30.03 המכס בפרטי המסווגים הרפואיים התכשירים כל .2
לפקודת הראשונה התוספת פי על למעט תרופות שמועטו המכס, פרטי ביתר המפורטים הסמים

התשל"ג-1973. חדש], [נוסח המסוכנים הסמים

חמישית תוספת
(ג)(3)) 2 (סעיף

(אלף עד $1,000 fob הוא שערכם עצמי, לשימוש או מסחריות כדוגמאות המיובאים טובין .1
או דגם. מכל סוג יחידות שתי על שלא תעלה בכמות שיובאו דולר ארה"ב) ובלבד

ובלבד אלפים דולר ארה"ב) (חמשת עד $5,000 fob הוא שערכם חילוף כחלקי המיובאים טובין .2
לפי הנוסח נתן הצהרה ולאחר שהיבואן מכל סוג, חמש יחידות על שלא תעלה שיובאו בכמות

כלהלן:



30.4.2006 התשס"ו, באייר ב' ,1466 מק"ח 868 ק"ת―שיעורי

התשס"ו–2006 לצו יבוא חופשי, החמישית התוספת לפי חילוף על יבוא חלקי יבואן הצהרת

............................................................ זהות: מס' ......................................................................... הח"מ: אני

.................................................. יבואן: מס' ......................................................................... מחברת:

......................................................................................................................................... בעסק: תפקידי

כלהלן: בזאת מצהיר

בלבד יחידות ............................................. על חל .................................................... מס' מטען שטר .1

ואינו מיועד למכירה. בלבד חילוף כחלקי הציוד מיועד לשימוש .2

באחריותי. הוא בציוד השימוש .3

מחדל או ממעשה כתוצאה ג', לצד או למשתמש או לי שייגרמו הוצאה או נזק כל כי לי ידוע
המסים רשות  או והתעסוקה המסחר התעשיה משרד באחריות אינם המיובא בציוד בשימוש 

בעבור הציוד. האמורים הגופים כלפי נזיקין תביעת כל תהיה בישראל ולא

המסחר התעשיה משרד נגד שהוא  סוג מכל  טענה או  תביעה כל  על בזאת מוותר אני .4
מיובא. בציוד הנובע מהשימוש או בישראל, בכל הקשור רשות המיסים נגד או והתעסוקה

המסחר  התעשיה למשרד עילה תהיה זו להצהרה  2 או   1 סעיפים של הפרה כי לי ידוע .5
נגדי. הליכים לנקיטת והתעסוקה

אמת. תצהירי זה ותוכן חתימתי שמי, זו זה

...................................................    ........................................................................    ......................................................
תאריך היבואן                                  חתימת היבואן                                              שם

(7 באפריל 2006) בניסן התשס"ו ט'
אולמרט אהוד  (3-552 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
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שורת הכותרת התשס"ו (6 באפריל 2006), בניסן ח' מק"ח 1464, מיום שיעורי - בק"ת  
התשס"ו, בניסן ח' מק"ח 1464, - שיעורי להיות "ק"ת 780-778 צריכה בעמודים התחתונה
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