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צו יבוא חופשי )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

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
במקום פרט מכס 9010 11 12 יבוא:   )1(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

12 11 9000"papaver species של פרג

לרבות ביבוא אישי

משרד הבריאות - אגף 
הרוקחות";

אחרי פרט מכס 1100 02 13 יבוא:   )2(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

משרד הבריאות - אגף  מהסוג המשמש ברפואה"1400 02 13
הרוקחות";

אחרי פרט מכס 7000 04 28, יבוא:   )3(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

מימן ציאנידי )חומצה  "1200 11 28
 Hydrogen הידרוציאנית

)cyanide

משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל 

סביבה ופיתוח בר–קיימא";

במקום פרט מכס 8900 03 29 יבוא:  )4(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

29 03 8300" Mirex 

לרבות ביבוא אישי

 משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל 

סביבה ופיתוח בר–קיימא";

במקום פרט מכס 9900 03 29 יבואו:  )5(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

29 03 9300" Pentachlorobenzene

לרבות ביבוא אישי

משרד הכלכלה והתעשייה 
- מינהל סביבה ופיתוח 

בר–קיימא";
29 03 9400" Hexabromobiphenyl

לרבות ביבוא אישי

משרד הכלכלה והתעשייה 
- מינהל סביבה ופיתוח 

בר–קיימא";

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46   2

תיקון התוספת 
הראשונה
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)6(  במקום פרט מכס 9000 04 29 יבוא: 

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

29 04 3000" Perfluorooctane sulfonate
 )pfos( and it's salts

 Perfluorooctane sulfonyl
fluoride )pfosf(

 משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל סביבה 

ופיתוח בר–קיימא";

במקום פרט מכס 9000 10 29 יבוא:  )7(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

29 10 5000"Endrin

לרבות ביבוא אישי

 משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל סביבה 

ופיתוח בר–קיימא";

במקום פרט מכס 7000 14 29 יבוא:  )8(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

29 14 7100"Chlordecone

לרבות ביבוא אישי

 משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל סביבה 

ופיתוח בר–קיימא";

במקום פרט מכס 5000 30 29 יבוא:  )9(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

29 30 8000"Captafo

Methamidophosl

לרבות ביבוא אישי

 משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל סביבה 

ופיתוח בר–קיימא";

אחרי פרט מכס 5000 08 38 יבוא:  )10(

 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

38 08 5910"

38 08 5990

38 08 6110

38 08 6190

38 08 6210

38 08 6290

38 08 6910

38 08 6990

כמצוין בתעריף המכס 
המשמשים בחקלאות

לרבות ביבוא אישי

משרד החקלאות - המרכז 
לסחר חוץ";

במקום פרטי מכס 9030 24 38 ו–9090 24 38 יבוא:  )11(
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 טור א'
פרט מכס

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
גורם המפיק רישיון יבוא

38 24 8400"
38 24 8500
38 24 8600
38 24 8700
38 24 8800
38 24 9100
38 24 9900

 Dichloro - 1,1 - המכילים  
)R-141b( fluoroethane-1

 משרד הכלכלה 
והתעשייה - מינהל סביבה 

ופיתוח בר–קיימא" 

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   2
במקום פרט מכס 2010 11 12 יבוא:  )1(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

תה צמחים בשקיות של "2000 11 12
מנות אישיות

 משרד הבריאות - שירות 
המזון";

במקום פרט מכס 9020 11 12 יבוא:  )2(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

תה צמחים בשקיות של "9000 11 12
מנות אישיות

 משרד הבריאות - שירות 
המזון";

במקום פרט מכס 9030 02 22 יבוא:  )3(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

אגף הרוקחות";"9920 02 22

פרט מכס "48 28" - יימחק;  )4(

אחרי פרט מכס 50 28 יבוא:   )5(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

28 53 9000"Phosphine CAS 
no  7803-51-2 

חומרים מסוכנים";

אחרי פרט מכס 1500 18 29 יבוא:   )6(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

המיועדים לייצור תרופות;"1700 18 29

המיועדים למאכל אדם 

אגף הרוקחות

שירות המזון";

תיקון התוספת 
השנייה



995 ק"ת-שיעורי מק"ח 1816, י' בניסן התשע"ז, 2017 4 6 

אחרי פרט מכס 2000 23 29 יבוא:  )7(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

29 23 3000"

29 23 4000

המיועדים לייצור תרופות 
ותמרוקים

אגף הרוקחות";

אחרי פרט מכס 2000 24 29 יבוא:   )8(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

המיועדים לייצור תרופות "2500 24 29
ותמרוקים

המיועד למזון  בני אדם 
ולתעשיית המזון 

אגף הרוקחות

שירות המזון";

אחרי פרט מכס 4000 30 29 יבוא:   )9(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

29 30 6000"

29 30 7000

29 30 8000

המיועדים לשימוש ברפואה

המיועדים לתעשיית המזון

המיועדים לשימוש ברפואה

המיועדים לתעשיית המזון

המיועדים לשימוש ברפואה

המיועדים לתעשיית המזון

אגף הרוקחות

שירות המזון

אגף הרוקחות

שירות המזון

אגף הרוקחות

שירות המזון";

אחרי פרט מכס 6000 24 38 יבוא:  )10(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

38 24 8400"

38 24 8500

38 24 8600

38 24 8700

38 24 8800

אגף הרוקחות";מוצרים הומאופתיים

לצד פרט מכס 9000 24 38, בטורים ב' ו–ג', במקום האמור בהם יבוא:  )11(
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 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
אישור/תנאי

"המשמשים ברפואה, 
למעט 8400 24 38, 

 38 24 8600 ,38 24 8500
 ,38 24 8800, 38 24 8700,

38 24 9900 ,38 24 9100

אמ"ר";

אחרי פרט מכס 9000 24 38 יבוא:  )12(

 טור א'
פרק או פרט בתעריף 

המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

38 24 9100"

38 24 9900

אגף הרוקחות";מוצרים הומאופתיים

פרט מכס "9090 24 38" - יימחק;  )13(

במקום פרט מכס 9090 21 44 יבוא:  )14(

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

38 24 9100"

38 24 9900

סולמות

קרשי גיהוץ מחוברים 
לרשת חשמל

אישור ת"ר 1847

אישור ת"ר 32

אישור ת"ר 
  60227

אישור ת"ר 
473

אישור ת"ר 
60247

אישור ת"ר 900";

)15( במקום פרט מכס 1000 07 69, 9000 07 69 ו–1000 08 69 יבוא: 

 טור א'
פרק או פרט 

בתעריף המכס
 טור ב'

תיאור הטובין
 טור ג'

אישור/תנאי

69 07 2000"

69 07 3000

69 07 4000

למעט אריחים מסוג "ביסק" 
שאינם ראויים לשימוש 

סופי על ידי הצרכן

למעט אריחים מסוג "ביסק" 
שאינם ראויים לשימוש 

סופי על ידי הצרכן

למעט אריחים מסוג "ביסק" 
שאינם ראויים לשימוש 

סופי על ידי הצרכן

אישור ת"ר 1353

אישור ת"ר 314

אישור ת"ר 1353

אישור ת"ר 314

אישור ת"ר 1353

אישור ת"ר 314";

פרט מכס "9000 08 69" - יימחק;   )16(
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לצד פרט מכס 3000 43 84, בטורים ב' ו–ג' במקום האמור בהם יבוא:   )17(

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
אישור/תנאי

"מכשירי העתקת צילום בצבע, מוזנים 
ממתח נקוב העולה על 9 וולט, או מוזנים 

ממתח נקוב שאינו עולה על 9 וולט אך 
מיובאים עם ספק כוח

מכשירי העתקת צילום בצבע אחרים

מכשירי העתקת צילום אחרים, מוזנים 
ממתח נקוב העולה על 9 וולט, או מוזנים 

ממתח נקוב שאינו על 9 וולט אך מיובאים 
עם ספק כוח

מכשירי פקסימיליה מוזנים ממתח נקוב 
העולה על 9 וולט, או מוזנים ממתח נקוב 

שאינו עולה על 9 וולט אך מיובאים עם 
ספק כוח

מכשירי פקסימיליה אחרים

מדפסות מוזנות ממתח נקוב העולה על 9 
וולט או מוזנות ממתח נקוב שאינו עולה 

על 9 וולט, אך מיובאות עם ספק כוח

אישור ת"ר ביטחון פנים
60950

אישור ת"ר ביטחון פנים
60950

אישור ת"ר 60950

אישור ת"ר תקשורת
60950

תקשורת

אישור ת"ר 60950";

פועלת  שבו  ציוד  "למעט  יבוא  בסופו  ב',  בטור   ,85 17 6000 מכס  פרט   )18(  לצד 
;"Blue Tooth טכנולוגיית

 Blue לצד פרט מכס 3019 18 85, בטור ב', בסופו יבוא "למעט טובין המכילים רכיב  )19(
;"tooth

לצד פרט מכס 5090 18 85, בטורים ב' וג' יבוא, במקום האמור בהם יבוא:   )20(

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
אישור/תנאי

"מערכת כריזה אלחוטית למעט המכילה 
blue tooth רכיב

blue tooth מערכת כריזה ללא רכיב

אחרות

תקשורת

אישור ת"ר 60065

אישור ת"ר 60065

בטור א', במקום פרט מכס 1099 02 87 יבוא 1090 02 87";   )21(

בטור א', במקום פרטי מכס 1099 02 87 עד 9090 02 87 יבוא:   )22(

87 02 1099"

87 02 2090

87 02 3090 

87 02 4090 

 ;"87 02 9090

כותרת
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בטור א', במקום פרטי המכס 2190 03 87, עד 9010 03 87 יבוא :  )23(

87 03 2190"

87 03 4090

87 03 5090

87 03 6090

87 03 7090

 ;"87 03 9010

לצד פרט מכס 03 94, במקום טורים ב' ו–ג' יבוא:  )24(

 טור ב'
תיאור הטובין

 טור ג'
אישור/תנאי

"לולים לתינוקות

לולים לתינוקות המיובאים יחד עם מזרנים

עגלולים לתינוקות

מיטות לתינוקות המיובאות יחד עם מזרונים

עריסות לתינוקות

עריסות לתינוקות המיובאות יחד עם מזרונים

מיטות קומתיים

מיטות קומתיים המיובאות יחד עם מזרונים או 
רפידות מזרונים

מיטות מבוגרים לשימוש ביתי, מיטות ילדים 
ונוער המיובאות יחד עם מזרונים או רפידות 

מזרונים

יחידות החתלה 

ריהוט המכיל רכיבים חשמליים או אלקטרוניים

הליכונים לתינוקות

מוזנים מרשת חשמל חד–פאזית

עשויים לוחות סיביים )MDF( או לבידים או 
לוחות שבבי עץ )סיבית( שאורכם מעל 5 1 מטר 

ורוחבם מעל 1 מטר

אישור ת"ר 681

אישור ת"ר 1548 אישור ת"ר 681 

אישור ת"ר 681

אישור ת"ר 1548 אישור ת"ר 682 

אישור ת"י 682 חלק 3

אישור ת"ר 1548 אישור ת"ר 682 

אישור ת"ר 4007

אישור ת"ר 5418 אישור ת"ר 4007  

אישור ת"ר 5418

אישור ת"ר 5115

אישור ת"ר 900 אישור ת"ר 20 

אישור ת"ר 1273

אישור ת"ר 900 אישור ת"ר 32 

אישור ת"ר 1 37 סעיפים 205 ו–207

אישור ת"ר 7 32 סעיף 206

אישור ת"ר 1481 סעיף 10 3

אישור ת"ר 1 887 סעיף 209

אישור ת"ר 2 887 סעיף 210

אישור ת"ר 3 887 סעיף 220" 

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-552-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

כותרת
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