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צו יבוא חופשי )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016

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

בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי, התשע"ד-22014 )להלן - הצו העיקרי( -   1
)1( במקום פרט מכס 1011 27 84, יבוא: 

טור א'
פרט מכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

כמצוין בתעריף המכס, "1010 27 84
למעט טובין שיוצרו בקהילה 

האירופית, בארצות אפט"א, או 
בארה"ב, לרבות ביבוא אישי

משרד התחבורה אגף 
הרכב ושירותי תחזוקה גף 

צמ"ה";

)2( פרט מכס 1019 27 84 - יימחק;

)3( במקום פרט מכס 2011 27 84 יבוא:

טור א'
פרט מכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

כמצוין בתעריף המכס, לרבות "2010 27 84
ביבוא אישי

משרד התחבורה אגף 
הרכב ושירותי תחזוקה גף 

צמ"ה";

)4( פרט מכס 2019 27 84 - יימחק;

)5( אחרי פרט מכס 13 85 יבוא:

טור א'
פרט מכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יבוא

כלי טיס בלתי מאויש מצויד "25 85
במצלמה אשר משקלו הכולל 

עולה על 300 גרם, לרבות ביבוא 
אישי

משרד התחבורה - רשות 
התעופה האזרחית";

)6( בטורים ב' ו–ג', לצד פרט מכס 01 88 יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"כמצוין בצו תעריף המכס למעט 
גלשני אוויר, לרבות ביבוא אישי

משרד התחבורה - רשות 
התעופה האזרחית";

)7( בטורים ב' ו–ג', לצד פרט מכס 02 88, יבוא: 

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"כמצוין בצו תעריף המכס, לרבות ביבוא 
אישי

משרד התחבורה - רשות 
התעופה האזרחית";

תיקון התוספת 
הראשונה

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46   2
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)8( בטורים ב' ו–ג', לצד פרטי מכס 01 89, 02 89 ו–03 89 יבוא: 

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"כמצוין בצו תעריף המכס, לרבות ביבוא 
אישי

משרד התחבורה - רשות הספנות 
והנמלים";

)9( בטורים ב' ו–ג', לצד פרט מכס 06 89 יבוא: 

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

"כלי שיט עם מנוע למעט 9019 06 89, לרבות 
ביבוא אישי

משרד התחבורה - רשות הספנות 
והנמלים";

)10( במקום פרטי מכס 201, 207 ו–212 יבוא:

טור א'
פרק או פרט

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

כלי טיס וחלקיהם  ובלבד "201
שקיימת לגביהם חובת הצגת 

רישיון יבוא, המצאת אישור 
או עמידה בתנאים, כשהם 
מיובאים ביבוא שאינו זמני 

משרד התחבורה 
- רשות התעופה 

האזרחית

כלי שיט וחלקיהם  ובלבד 
שקיימת לגביהם חובת הצגת 

רישיון יבוא, המצאת אישור 
או עמידה בתנאים, כשהם 
מיובאים ביבוא שאינו זמני 

משרד התחבורה 
- רשות הספנות 

והנמלים

מוצרי תעבורה, רכב כהגדרתו 
בפקודת התעבורה3, חלקי חילוף 

לרכב, ציוד הנדסי כהגדרתו 
בחוק רישום ציוד הנדסי, 

התשי"ז-41957 )להלן - חוק 
רישום ציוד הנדסי(, וחלקיו, 

ובלבד שקיימת לגביהם חובת 
הצגת רישיון יבוא, המצאת 
אישור או עמידה בתנאים, 

כשהם מיובאים ביבוא שאינו 
זמני 

משרד התחבורה - אגף 
הרכב ושירותי תחזוקה

כלי טיס וחלקיהם ובלבד שקיימת 207
לגביהם חובת הצגת רישיון 

יבוא, המצאת אישור או עמידה 
בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא 

שאינו זמני 

משרד התחבורה 
- רשות התעופה 

האזרחית

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   3

ס"ח התשי"ז, עמ' 145   4
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טור א'
פרק או פרט

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

כלי שיט וחלקיהם  ובלבד 
שקיימת לגביהם חובת הצגת 

רישיון יבוא, המצאת אישור או 
עמידה בתנאים, כשהם מיובאים 

ביבוא שאינו זמני 

משרד התחבורה 
- רשות הספנות 

והנמלים

מוצרי תעבורה, רכב 
כהגדרתו בפקודת התעבורה, 

חלקי חילוף לרכב, ציוד 
כהגדרתו בחוק רישום ציוד 

הנדסי וחלקיו 

משרד התחבורה - אגף 
הרכב ושירותי תחזוקה

כלי טיס וחלקיהם  ובלבד 212
שקיימת לגביהם חובת הצגת 

רישיון יבוא, המצאת אישור 
או עמידה בתנאים, כשהם 
מיובאים ביבוא שאינו זמני 

משרד התחבורה 
- רשות התעופה 

האזרחית

כלי שיט וחלקיהם  ובלבד 
שקיימת לגביהם חובת הצגת 

רישיון יבוא, המצאת אישור או 
עמידה בתנאים, כשהם מיובאים 

ביבוא שאינו זמני 

משרד התחבורה 
- רשות הספנות 

והנמלים

מוצרי תעבורה, רכב כהגדרתו 
בפקודת התעבורה, חלקי חילוף 

לרכב, ציוד כהגדרתו בחוק 
רישום ציוד הנדסי וחלקיו

משרד התחבורה - 
אגף הרכב ושירותי 

תחזוקה" 

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   2

)1( בטור ב', לצד פרטי מכס 04 68 ו–05 68, יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

"דסקיות ואופני חיתוך והשחזה, 
למעט אלה שחומר ההשחזה בהן הוא 

יהלום ";

)2( אחרי פרט מכס 1000 24 84 יבוא:

טור א'
פרק או פרט

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

אישור ת"ר 900המוזנים מרשת חשמל חד–פאזית"2011 24 84

אישור ת"ר 900";המוזנים מרשת חשמל חד–פאזית2091 24 84

תיקון התוספת 
השנייה
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)3( במקום פרט מכס 1011 27 84 יבוא: 

טור א'
פרק או פרט

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
אישור/תנאי

משרד התחבורה אגף מלגזות חשמליות משומשות"1010 27 84
הרכב ושירותי תחזוקה 

גף צמ"ה";

)4( פרט מכס 1019 27 84 - יימחק;

)5( בטור ב', לצד פרט מכס 2000 50 84 יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

"למעט אלה שמשקל הבד היבש הנקוב 
שלהן עולה על 30 ק"ג ";

)6( בטור ב', לצד פרט מכס 71 84, המילים "Blue Tooth" - יימחקו;

)7( בטור ב', לצד פרט מכס 73 84, המילים "Blue Tooth" - יימחקו;

ברדיו  לניווט  עזר  מכשירי  "למעט  יבוא  בסופו,   ,85 26 מכס  פרט  לצד  ב',  )8( בטור 
המסווגים בפרט מכס 9100 26 85";

)9( בטור ב' לצד פרט מכס 27 85, יבוא:

טור ב'
תיאור הטובין

למעט מכשירי קליטה Broadcast בתחומי 
במדינת  לציבור  לשידורים  המוגדרים  תדר 
ישראל, במיוחד תחום תדרי ה–FM  המוצר 
הוא מ–5 87 עד 108 מה"ץ, למעט ציוד שבו 

 Blue Tooth פועלת טכנולוגיית
יחול ביבוא אישי ומסחרי";

  -  "Blue Tooth" המילים  ו–7056 43 85   85 43 7054 מכס  פרטי  לצד  ב',  )10( בטור 
יימחקו 

תחילתם של סעיפים 1)5(, )6(, )7(, )8(, )9( ו–)10( - חודש מיום פרסומו של צו זה    3

י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016(

)חמ 3-552-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הכלכלה והתעשייה

תחילה
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