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צו יבוא חופשי, התשע"ב-2012

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

בצו זה -  .1
"אזור" - יהודה ושומרון והתחום הגאוגרפי שחל עליו חוק יישום תכנית ההתנתקות, 

התשס"ה-22005, כמשמעותו בסעיף 3 באותו חוק;

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

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

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

מלטה, פולין, סלובקיה, סלובניה, רומניה;

"השר" - שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

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

"מנהל" - מנהל רשות המסים בישראל או סגנו;

שכושר  אינטגרלית  שלדה  על  המורכבת  זרוע  בעלת  הרמה  מכונת   - נייד"  "עגורן 
ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר;

"עוסק" - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

"צו היטלי סחר" - צו היטלי סחר )היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה( )הוראת שעה(, 
התשע"ב-42012;

"צו המכס" - צו המכס )איסור יבוא(, התשס"ה-52005;

"צו מוצרי תעבורה" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר 
בהם(, התשמ"ג-61983;

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

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

עסקים,  רישוי  בחוק  כמשמעותו  ציבורי  עינוג  לרבות  לזולת  שירות  כל   - "שירות" 
לצורכי  בנייה  לרבות  הזולת,  למען  במצרכים  עשייה  וכל  התשכ"ח-71968, 

אחרים;

"תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-82012.

הגדרות

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

2 ס"ח התשס"ה, עמ' 142; התשס"ו, עמ' 262.

3 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 1007.

5 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.

6 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090.

7 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

8 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77.
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)א( על אף האמור בצו מתן רישיונות יבוא, 91939, מותרים ביבוא כל הטובין המסווגים   .2
בפרקים 1 עד 97 ובפרטים 201, 207, 210, 212, 414, 611, 614, 616, 622, 628, 807, 816, 825 
ו–826 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס 

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

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

בתנאים(, והיבואן צירף את האישור לרשימון היבוא.

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

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

מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה;

בתוספת  המפורטים  טובין  יבוא  להתיר  הסמיכו  שהוא  מי  או  השר  )2( רשאי 
הראשונה בלא הצגת רישיון יבוא, או יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה בלא 

המצאת אישור או עמידה בתנאים למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס;

)3( טובין המפורטים בתוספת החמישית מותרים ביבוא בלא הצגת רישיון יבוא 
צו  לפי  יבואם אסור  או עמידה בתנאים, למעט אלה אשר  ובלא המצאת אישור 
המכס ואלה המפורטים בתוספות הראשונה והשנייה ואשר צוין לגביהם כי דרישת 
רישיון יבוא או אישור או עמידה בתנאים, לפי העניין, חלה גם ביבוא אישי, ולמעט 

מוצרי תעבורה לכלי רכב המוגדרים בצו מוצרי תעבורה;

)4( טובין המסווגים בפרט 410 בקבוצה 3, מתחת לכותרת "טובין שונים" שאחרי 
אישור  מהמצאת  פטורים  הישראלי(  )הנספח  המכס  לתעריף  הראשונה  התוספת 

ת"ר, כהגדרתו בתוספת השנייה.

)ד( בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, טובין המפורטים בתוספת השלישית 
ואשר  סחר,  היטלי  לצו  השלישית  בתוספת  המפורטים  וטובין  המכס,  לתעריף  ואילך 
רישיון  טעונים   - היטל  או  מכס  פטורות  או  מופחתות   - מכסות  במסגרת  מיובאים 

יבוא.

)ה( בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה יבוא בידי מזמין כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים 
)העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה-101995, טעון את אישור הרשפ"ת כהגדרתה באותן 

תקנות, אם ערך הטובין המיובאים הוא 50,000 דולר של ארצות הברית או יותר.

)א( רישיון יבוא, אישור או היתר לפי צו זה או החלטה לסרב לתתם, יינתנו למבקש   .3
בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה; החלטת סירוב תהיה מנומקת.

הדרושים  המסמכים  כל  קבלת  ביום  יחל  )א(  קטן  בסעיף  האמור  הימים  )ב( מניין 
לקבלת רישיון היבוא, האישור או ההיתר, לפי העניין. 

)ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( - 

)1( מניין הימים האמור בו לא יחול על רישיון יבוא, אישור או היתר הניתן אחת 
לשנה; 

מועדי מתן רישיון 
יבוא, אישור או 

היתר

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

10 ק"ת התשנ"ה, עמ' 562.

יבוא חופשי
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המוסמכת  הרשות  או  הבריאות  במשרד  הרוקחות  אגף  או  המזון  )2( שירות 
משרד   - )להלן  בדרכים  והבטיחות  הלאומיות  התשתיות  התחבורה,  במשרד 
התחבורה(, ימסרו את החלטתם למגיש הבקשה לקבלת רישיון יבוא, אישור או 

היתר, בתוך 21 ימי עבודה. 

כלל  את  יפרסם  זה,  צו  לפי  היתר  או  אישור  יבוא,  רישיון  ליתן  שמוסמך  )ד( מי 
הדרישות, התנאים המלאים והמסמכים הנדרשים לצורך נתינתם באתר האינטרנט של 

המשרד, לפי העניין. 

לא ייבא אדם רכב אלא בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:  .4
ומתן שירותים  )יבוא רכב  ושירותים  )1( בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים 

לרכב(, התשל"ט-111978, והוראות צו זה;

;M3 2( ביבוא אישי כמשמעותו בסעיף )2()ג()1(, למעט רכב מסוג(

)3( ביבוא של אחד מאלה:

)א( גוף הצלה, לרבות ארגון או מוסד, שהוקם מכוח דין הנותן שירות לציבור או 
אם הוא ארגון עזר כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-121951, בלבד 
והבטיחות  התחבורה  וששר  הצלה  למטרות  המייבא  הגוף  את  ישמש  שהרכב 

בדרכים אישור את היבוא;

)ב( גוף הנותן שירותי הרמה, המייבא עגורן נייד, המיועד לשעת חירום;

)מורה  )ג( בעל רישיון מורה דרך בתוקף שניתן לו לפי תקנות שירותי תיירות 
דרך(, התשכ"ז-131967, המייבא רכב סיור כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-
141961 )להלן - תקנות התעבורה(, ובלבד שהרכב ישמש את המייבא למתן שירות 
סיור כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת 
יבואן  ידי  על  לארץ  מיובא  לא  הרכב  ודגם  התשמ"ה-151985,  רכב(,  והשכרת 
)יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(,  כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

התשל"ט-1978.

טובין שאין לייבאם לפי הוראות צו זה, או שהוראות צו זה אינן חלות על יבואם כמפורט   .5
בסעיף 6, יחולו עליהם הוראות צו מתן רישיונות יבוא, 1939.

הוראות צו זה לא יחולו על יבוא טובין -  .6
חדש[  ]נוסח  המסוכנים  הסמים  בפקודת  כמשמעותם  מסוכנים,  סמים  )1( שהם 

התשל"ג-161973, והמפורטים בתוספת הרביעית לצו זה;

)2( שיעדם הוא האזור, אם אין היתר באזור להעברתם מישראל או אם אין רישיון העברה 
לשטחי האחריות הפלסטינית, לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-172007;

)3( מארצות שאין לישראל עמן -

)א( יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין מישראל;

)M.F.N( או המגבילות, לדעת  )ב( הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" 
השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או 

יבוא רכב

תחולת צו מתן 
רישיונות יבוא

אי–תחולה

__________
11 ק"ת התשל"ט, עמ' 124.

12 ס"ח התשי"א, עמ' 78.

13 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1156.

14 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

15 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164.

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

17 ס"ח התשס"ז, עמ' 398.

18 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.



1053ק"ת ― שיעורי מק"ח 1671, כ"ה באדר התשע"ב, 2012�3�19

מסוג מסוים; השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות 
כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו בארצות כאמור; לעניין זה, "יוצרו" - לרבות 

נארזו או מוזגו.

)א( מקום שצוין בתוספות לצו זה מספרם של פרט, פרט משנה וסעיף בתעריף המכס   .7
)להלן - פרט מכס(, תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה 

בתנאים על כל הטובין המסווגים באותו פרט מכס.

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

)ג( טובין המפורטים בתוספת השנייה, שלצדם רשום בטור ג' יותר מאישור או תנאי 
אחד, חובה להמציא לעניינם את כל האישורים הרשומים לצדם וכן אישור על עמידה 
 - א'  בטור  כוכבית  לצדו  שסומנה  מכס  פרט  ואולם  לצדם;  הרשומים  התנאים  בכל 

האישורים והתנאים המפורטים בטור ג' לצדו, הם חלופיים.

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

)ה( טובין שעל גביהם קבוע השם ירושלים, או אשר יוחד להם סימן מסחרי הכולל 
את השם ירושלים, טעונים אישור הוועדה לאישור השימוש בשם ירושלים לפי סעיף 

6ג לפקודת סימני סחורות.

מקום שנדרש אדם על פי צו זה להמציא אישור, יצרף היבואן לרשימון היבוא אישור   .8
כדוגמת הטופס שבתוספת השלישית.

צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.  .9
רישיון יבוא שניתן לפי צו זה מהווה היתר לעניין סעיף 9 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-191954.  .10

צו יבוא חופשי, התשע"א- 202011 - בטל.  .11
יום   - )להלן  זה  צו  של  פרסומו  מיום  ימים   30 שלהלן  ההוראות  של  )א( תחילתן   .12

הפרסום( -

 ,84.27.1019  ,84.27.1011 המכס  פרטי  לעניין  הראשונה  בתוספת  )1( ההוראות 
 ,85.13 ,84.79.1090 ,84.30 ,84.27.9000 ,84.27.2090 ,84.27.2019 ,84.27.2011 ,84.27.1090

;96.08 ,90.15 ,85.43 ,85.26

)2( ההוראות בתוספת השנייה לעניין פרטי המכס 07.13, 25.17.4910, 29.24.2000, 
לניקוי  "חומרים  במילים  המתחיל  בקטע   -  34.02  ,33.02  ,29.24.2990  ,29.27.2940
 73.23.9000  ,68.07  ,40.13.1000  ,40.10 קמעונית",  "באריזה  המילים  עד  חלונות" 
"פולימר או  "כלי שולחן או כלי מטבח" עד המילים  - בקטע המתחיל במילים 
 ,84.21.3100  ,84.21.2910  ,84.21.2300  ,84.14.8019  ,84.14.8011  ,84.09 אלסטומר", 
 ,97.05.0090  ,94.01  ,85.39.2000  ,85.28.7000  ,85.12  ,84.81  ,84.74.3100  ,84.74.2090

.97.06.0090

)ב( תחילתה של ההוראה בתוספת השנייה לעניין פרט מכס 84.31.4900 - 60 ימים 
מיום הפרסום.

תחולת חובת 
 הצגת רישיון

יבוא או המצאת 
אישור

שמירת דינים

יבוא חומרי נפץ

ביטול

__________
19 ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

20 ק"ת התשע"א, עמ' 104.

תחילה

צירוף אישור
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תוספתראשונה 
)2סעיפים)א(ו-)ג((

    

'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

התעשיההמסחרמשרדבתעריףהמכסכמצוין02.06.2100
להלן(והתעסוקה-משרד

מינהלמוצרי-)ת"התמ
צריכה

מינהל-ת"משרדהתמבתעריףהמכסכמצוין02.06.2200
צריצריכהמו

מינהל-ת"משרדהתמכמצויןבתעריףהמכס02.06.9000
מוצריצריכה

04.01 המכסבתעריףכמצוין

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

כמצויןבתעריףהמכס06.01.1011

אישיביבואלרבות

החקלאותמשרדופיתוח
משרדלהלן(הכפר

המרכזלסחר–)החקלאות
חוץ

כמצויןבתעריףהמכס06.01.1021

לרבותביבואאישי

המרכז–משרדהחקלאות
לסחרחוץ

כמצויןבתעריףהמכס06.01.2011

אישיביבואלרבות

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

כמצויןבתעריףהמכס06.01.2031

בואאישילרבותבי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

כמצויןבתעריףהמכס06.02.9091

אישיביבואלרבות

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

06.03.1910 המכסבתעריףכמצוין

אישיביבואלרבות

המרכז–שרדהחקלאותמ
לסחרחוץ

כמצויןבתעריףהמכס06.03.9020

אישיביבואלרבות

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ 

כמצויןבתעריףהמכס06.04.2020

לרבותביבואאישי 

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ 

כמצויןבתעריףהמכס10.01

ילרבותביבואאיש

החקלאותמשרד–הרשות
לתכנוןחקלאותוכלכלה

סמיםמסוכנים12.11

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

12.11.9010 המכסבתעריףכמצוין

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

סמיםמסוכנים13.01

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

אגף-משרדהבריאותסמיםמסוכנים13.02
הרוקחות
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

אישיביבואלרבות

כמצויןבתעריףהמכס13.02.1100

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

כמצויןבתעריףהמכס13.02.1910

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

אגף-משרדהבריאותשמןקנביס15.15.9000
הרוקחות

אסבסט25.24

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

026.2 המכסבתעריףכמצוין

אישיביבואלרבותאפרולמעט
המכיליםושאריות

מתכותאורכובותיהם,ארסן

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

כמצויןבתעריףהמכס26.21.1000

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

כמצויןבתעריףהמכס26.21.9000

יםאצותאפרלמעט)Kelp(

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
בהופיתוחברקיימאסבי

כמצויןבתעריףהמכס27.10.9000

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

זרחן28.04.7000

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

28.11.1900Hydriodic acid התממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

כמצויןבתעריףהמכס28.29

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

סודיוםניטרט28.34.2900

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

28.41.6100Potassium
Permanganate

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

מימןעלחמצני28.47

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

28.50 עופרתאזיד

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
רקיימאסביבהופיתוחב

28.52ותרכובותיהכספית,

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

29.03.1400
 

כמצויןבתעריףהמכס

משרדבידייבואלרבות
לרבותביבואאישיטחוןיהב

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.03.1500Ethylene dichloride

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.03.30001,2-Dibromoethane 
(EDB) 

Tetrabromodiphenyl ether 
Pentabromodiphenyl ether 
Hexabromodiphenyl ether 
Heptabromodiphenyl ether

ברומידמתיל

פממניםשלפלואוריותתולדות
HFC((יקלייםאצ

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.03.7000בכלהמכסבתעריףכמצוין
בידייבואלרבותהמשנהפרטי

טחוןימערכתהב

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.03.8100HCH (mixed isomers)
Lindane

A-Hexachlorocyclohexane

B-Hexachlorocyclohexane
לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.03.8200Aldrin
Chlordane
Heptachlor

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.03.8900Mirex
לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
פיתוחברקיימאסביבהו 

29.03.9200DDT 
(Hexachlorobenzene)

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.03.9900Pentachlorobenzene
Hexabromobiphenyl

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.04.2000תרכובותקסילןמושק
מטיותשלטולואןניטרוארו

לרבותביבואאישיונפתלן

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא



10574ק"ת ― שיעורי מק"ח 1671, כ"ה באדר התשע"ב, 2012�3�19
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יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

29.04.9000Perfluorooctane 
sulfonate (pfos) and it's 
salts 
Perfluorooctane sulfonyl 
fluoride (pfosf)

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

סמיםמסוכנים29.05

אאישילרבותביבו

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

סטפינטעופרת29.07.2100

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.08.1000Pentachlorophenol
אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.08.9100Dinoseb

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.08.9200 4,6 Dinitro-ortho-cresol 
(donc(iso))לרבותומלחיו
ביבואאישי

מינהל–ת"משרדהתמ
קיימא-סביבהופיתוחבר 

29.09.3000Tetrabromodiphenyl ether
Pentabromodiphenyl ether
Hexabromodiphenyl ether
Heptabromodiphenyl ether

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
הופיתוחברקיימאסביב 

29.10.1000 Ethylene oxide
לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.10.4000 Dieldrin

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.10.9000 Endrin
ביבואאישילרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.14.31001-Pheny-2-Propanoe 
(PHENYLACETONE)

מינהל-ת"התמדמשר
וסביבהכימיה

29.14.7000 Chlordecone
לרבותביבואאישי

התממשרד"ת-מינהל
כימיהוסביבה 

29.15.2400 Acetic Anhydrideהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

29.15.3600 Dinoseb acetate
לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.16.1600 Binapacryl
לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

29.16.3400 Phenylacetic acidהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

29.18.1800 Chlorobenzenzilate
לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.18.9100 2,4,5-T and its salts and 
esters

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.19.1000 Tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.20.1100 Parathion methyl-
parathion

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

ניטרוגליקול,ניטרוגליצרין,טן29.20.9090

יתביבואאישלרבו

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

29.20.9090     Amyl   nitrite
    Butyl nitrite
   Isobutyl nitrite

   לרבותביבואאישי     

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

סמיםמסוכנים29.21

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

טטריל29.21.4200

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
יתוחברקיימאסביבהופ

דיפנילאמין29.21.4400

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

סמיםמסוכנים29.22

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.22.4300Anthranilicacidהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

סמיםמסוכנים29.24

בותביבואאישילר

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.24.1200Fluoroacetamide
Monocrotophos
Phosphamidion

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

אוריאהניטרט29.24.1900

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

29.24.2940 D.O.T. אישיביבואהתמלרבותמשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא

29.24.2300Acetylantheranilic Acidהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

סמיםמסוכנים29.25

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.25.2100Chlordimeform
אישיביבואלרבות 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

סמיםמסוכנים29.26

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

מינהל-ת"משרדהתמבואאישילרבותבידינול29.27
סביבהופיתוחברקיימא

29.30.5000Captafo
Methamidophosl

אישילרבותביבוא

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.31Tetraethyl lead
Tetramethyl lead

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

סמיםמסוכנים29.32

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.32.9000Methylenedioxy – Phenyl 
- 3,4- propan-2-One

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

29.32.9100Isosafroleהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

29.32.9300Piperonalהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

29.32.9400Safroleהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

29.33מסוכניםסמים

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.33.3200Piperidineהתממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

29.33.5990Enrofloxacin;
Ciprofloxacin;
Norfloxacin;
Peloxacin;
Danofloxacin. 

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

אוקטוגן,הקסוגן29.33.6900

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא
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סמיםמסוכנים29.34

רבותביבואאישיל

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.34.9000Ofloxacin;
Levofkoxacin. 

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

סמיםמסוכנים29.39

אישיביבואלרבות

הבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

29.39.4100 Ephedrineהבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

29.39.4200Pseudoephedrineהבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

29.39.4400Norephedrineהבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

29.39.6100Ergometrineהבריאותאג-משרדף
הרוקחות 

29.39.6200Ergotamineהבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

29.39.6300Lysergic acidהבריאותמשרד-אגף
הרוקחות 

29.41אנטיביוטיקההבריאותמשרד-אגף
הרוקחות

כמצויןבתעריףהמכס 30.06.9290

אישיביבואלרבות


מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

כמצויןבתעריףהמכס 31.01.0010

אישיביבואלרבות


החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

דשניםחנקניים 31.02

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

אבקתחומרהודף 36.01

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

חומרינפץ 36.02

רבותביבואאישיל

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

,מצתים,פיקות,מרעומים 36.03
נפצים

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

טכניקהנורופירו-ןדיזיקוקי36.04

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה

38.08.50002,4,5-t Aldrin
Binapacryl
Captafol
Chlordane

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ 
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Chlordimeform
Chlorobenzilate
DDT
Dieldrin
Dinoseb
Dinoseb acetate
1,2,-Dibromoethane 
(EDB)
Ethylene dichloride
Ethylene oxide
Fluoroacetamide
HCH (mixed isomers)
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Lindane
כספיתותרכובותיה
Parathion
Pentachlorophenol
Toxaphene
Methamidophos
Phosphamidon
Methyl-parathion

α,β,Hexachlorocyclohexane
Pentachlorobenzene

לרבותביבואאישי 

38.08.9000Dinitro-ortho-cresol 
(dnoc)  
Pentachlorophenol and 
its salts and esters

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

38.08.9110המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

לרבותביבואאישי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

בתעריףהמכסכמצוין38.08.9190
המשמשיםבחקלאות

רבותביבואאישיל

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

38.08.9200Dustable
רבותביבואאישיל 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

38.08.9210המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

בותביבואאישילר

המרכז–משרדהחקלאות
לסחרחוץ

38.08.9290המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

לרבותביבואאישי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ
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38.08.9310המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

לרבותביבואאישי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

38.08.9390המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

החקלאותמשרד–המרכז
וץלסחרח

38.08.9410המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

לרבותביבואאישי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

המשמשיםבחקלאות38.08.9490

לרבותביבואאישי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

38.08.9910המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

לרבותביבואאישי

החקלאותהמרכז–משרד
לסחרחוץ

38.08.9990המכסבתעריףכמצוין
המשמשיםבחקלאות

לרבותביבואאישי

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ

38.14כמותבכלהמכילותתערובות
מהחומריםאחדשהיא
המשנהבפרטי1910שסיווגם,

3000,400029.03לפרט
לרבותביבואתעריףהמכסל

אישי

מינהל-ת"משרדהתמ
ופיתוחברקיימאסביבה

38.24.7000כמותבכלהמכילותתערובות
מהחומריםאחדשהיא
המשנהבפרטי1910שסיווגם,

3000,400029.03לפרט
בותביבואלרלתעריףהמכס

אישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

38.24.8100Ethylene oxide
רבותביבואאישיל 

נהלמי-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

38.24.8200Polybrominated
Biphenyls(PBS)-(Hexa, Octa, 
Deca)

Polychlorinated biphenyls

(PCB)

Polychlorinated terphenyls

(PCT)

Tetrabromodiphenyl ether

Pentabromodiphenyl ether
רבותביבואאישיל 

מינהל-ת"משרדהתמ
יימאסביבהופיתוחברק 

38.24.8300Tris(2,3-dibromopropyl) 
phosphate

רבותביבואאישיל

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 
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כמצויןבתעריףהמכס38.25

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבההכימיהו

ניטרטיםשלתאית39.12.2000

ביבואאישילרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

39.15 פלסטיקפסולת

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

39.26.9059בעליהמכסבתעריףכמצוין
מנגנוןהתראהאלקטרוני

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה

פסולתגומי40.04

אישילרבותביבוא

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

42.02בעליהמכסבתעריףכמצוין
;מנגנוןהתראהאלקטרוני

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה

44.03 בחומריםחוסנואושנשמרו
זרניךארסן(המכילים(

אוערכיששכרוםאואנאורגני
לרבותביבואאישישניהם

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

44.04בחומריםחוסנואושנשמרו
זרניךארסן(המכילים(

אוערכיששכרוםאואנאורגני
לרבותביבואאישישניהם

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

44.05בחומריםחוסנואושנשמרו
זרניךארסן(המכילים(

אואנאורגניאוערכיששכרום
בותביבואאישילרשניהם

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

44.06שנשמרוהמכסבתעריףכמצוין
המכיליםבחומריםחוסנואו

ארסן(זרניך(כרוםאואנאורגני
ששערכיאושניהם

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

רואוחוסנובחומריםשנשמ44.07
זרניךארסן(המכילים(

אוערכיששכרוםאואנאורגני
רבותביבואאישילשניהם

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

44.09בחומריםחוסנואושנשמרו
זרניךארסן(המכילים(

אוערכיששכרוםאואנאורגני
תביבואאישילרבושניהם

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

44.15תופיםהמכסבתעריףכמצוין
משטחיארגזים,לכבליםמעץ

שנשמרולמטעןאחריםולוחות
המכיליםבחומריםחוסנואו

ארסן(זרניך(כרוםאואנאורגני
ששערכיאושניהם

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא
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44.18שנשמרובחומריםחוסנואו
זרניךארסן(המכילים(

אוערכיששכרוםאואנאורגני
שניהם

רבותביבואאישיל

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

47.06בחומריםחוסנואושנשמרו
זרניךארסן(המכילים(

אוערכיששכרוםאואנאורגני
שניהם

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
יבהופיתוחברקיימאסב

פסולתניירוקרטון47.07

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

ומוצריואסבסט68.11.4000

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

ומוצריואסבסט68.12

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
הופיתוחברקיימאסביב

68.13.2000המכסבתעריףכמצוין

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

פסולתושבריםשלזכוכית70.01

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

מצויןבתעריףהמכסכ71.02.1000
שאינןבמדינותשמקורם

-מיישמותאתהתוכניתהבין
יבואותיעודלפיקוחלאומית

גלםיהלומי)להלן-סיכום
וכןשמקורםבחוף,)קימברלי
לרבותביבואאישיהשנהב

מינהל-ת"משרדהתמ
יהלומים

71.02.2100המכסבתעריףכמצוין
שאינןבמדינותשמקורם

,מיישמותאתסיכוםקימברלי
וכןשמקורםבחוףהשנהב

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
יהלומים

71.02.3100 המכסבתעריףכמצוין
שאינןבמדינותשמקורם

,שמותאתסיכוםקימברלימיי
וכןשמקורםבחוףהשנהב

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
יהלומים

בתצורת,המכיליםבריליום75.04
לשימושים-אבקהאופתיתים

דנטליים 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

כמצויןבתעריףהמכס78.02
מתכתשלגרוטאותלמעט

בצורה,סגסוגותלרבות,הנקיי
ליונותיג(מוגמרת,לוחות,

)'עמודיםוכו,קורות

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא
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81.05.2000בריליוםהמכילים-לשימושים
.דנטליים 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

כמצויןבתעריףהמכס81.07.3000
כתלמעטגרוטאותשלמת

בצורה,לרבותסגסוגות,הנקיי
ליונותיג(מוגמרת,לוחות,

לרבות)'עמודיםוכו,קורות
ביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

כמצויןבתעריףהמכס81.10.2000
מעטגרוטאותשלמתכתל

בצורה,לרבותסגסוגות,הנקיי
ליונותיג(מוגמרת,לוחות,

לרבות)'ועמודיםוכ,קורות
אישיביבוא

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

כמצויןבתעריףהמכס81.12.1300
מתכתשלגרוטאותלמעט

בצורה,לרבותסגסוגות,הנקיי
ליונותיג(מוגמרת,לוחות,

)'עמודיםוכו,קורות

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

81.12.1900בריליום+תצורהבכלמתכות
אבקהלמעט–לשימושים

דנטאליים 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

81.12.2900כרום+תצורהבכלבריליום
אבקהלמעט–לשימושים

דנטאליים 

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא 

כמצויןבתעריףהמכס81.12.5200

ביבואאישילרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

מינהל-ת"משרדהתמ-R22אובHCFC-המופעליםב84.15
סביבהופיתוחברקיימא 

-R22אובHCFC-המופעליםב84.18 התממשרד"ת-מינהל
סביבהופיתוחברקיימא 

ףהמכסכמצויןבתערי84.27.1011


אישיביבואלרבות

אגף–משרדהתחבורה
גף-הרכבושירותיתחזוקה

-להלן(כניהנדסימיודצ
אגףהרכב-משרדהתחבורה
)ה"גףצמ-ושירותיתחזוקה

כמצויןבתעריףהמכס84.27.1019
אישיביבואלרבות

אגף–משרדהתחבורה
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ 

בתעריףהמכסכמצוין84.27.1090
לרבותביבואאישי

אגף–משרדהתחבורה
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ

כמצויןבתעריףהמכס84.27.2011

לרבותביבואאישי

אגף–משרדהתחבורה
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ

כמצויןבתעריףהמכס84.27.2019

לרבותביבואאישי 

אגף–משרדהתחבורה
גףוקההרכבושירותיתחז

ה"צמ
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כמצויןבתעריףהמכס84.27.2090

לרבותביבואאישי

אגף–משרדהתחבורה
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ

כמצויןבתעריףהמכס84.27.9000

לרבותביבואאישי

אגף–משרדהתחבורה
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ

,המיועדיםלעבודותתשתית
לרבותביבואאישי

אגף–תחבורהמשרדה
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ

84.29

,המיועדיםלעבודותחקלאות
לרבותביבואאישי 

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ 

כמצויןבתעריףהמכס84.30

לרבותביבואאישי 

אגףהרכב-משרדהתחבורה
ה"גףצמושירותיתחזוקה 

כמצויןבתעריףהמכס84.79.1019

לרבותביבואאישי

אגף–התחבורהמשרד
גףהרכבושירותיתחזוקה

ה"צמ

85.13עלהמותקןלייזרסמןעםפנס
שלטשלמקרן

לרבותביבואאישי 

מינהל–ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

85.26שלשלטעלהמותקןלייזרסמן
מקרן

לרבותביבואאישי 

מינהל–ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

לסמןלייזרהמותקןעלשלטש85.43
מקרן

לרבותביבואאישי 

מינהל–ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

כמצויןבתעריףהמכס85.48.1000

אישיביבואלרבות

מינהל-ת"משרדהתמ
סביבהופיתוחברקיימא

לרבותכמצויןבתעריףהמכס87.01
טרקטורוןולמעטביבואאישי

כהגדרתובתקנותהתעבורה

המרכז-משרדהחקלאות
לסחרחוץ

כמצויןבתעריףהמכס87.02
רכבידיביבואעליבואנים

לצורכירכבכליהמייבאים
צולתנאיבהתאםמכירה

ושירותיםמצרכיםעלהפיקוח
)שירותיםומתןרכביבוא

1978,–ט"התשל,)לרכב
מכוחושהוצאונוהלולהוראות

לזמןמזמןהמתעדכנות
במשרדוהנמצאותלעיון

התחבורה)להלן–יבוא
)מסחרי

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

למעטקלנועית-ביבואמסחרי87.03
כהגדרתם,וטרקטורמשא

;בתקנותהתעבורה

למעטדגמירכב,ביבואאישי
חופשיביבואהמאושרים

התחבורהמשרד–אגף
הרכבושירותיתחזוקה
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

,כמפורטבתוספתהשנייה
טרקטורון,ולמעטקלנועית

כהגדרתםאוטרקטורמש
בהתאםו,בתקנותהתעבורה

המתעדכנותלהוראותנוהל
לעיוןוהנמצאותלזמןמזמן

אגףהרכבושירותיתחזוקהב
משרדהתחבורהב

כמצויןבתעריףהמכס87.04

לרבותביבואאישי

התחבורהמשרד–אגף
הרכבושירותיתחזוקה

למעט,מצויןבתעריףהמכסכ87.05
רכביריסוסלחקלאות

לרבותביבואאישי

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה 



87.05.9000

רכביריסוסלחקלאות

לרבותביבואאישי 

החקלאותמשרד–המרכז
לסחרחוץ 

87.06המכסבתעריףהתחבורהכמצויןמשרד–אגף
הרכבושירותיתחזוקה

ןבתעריףהמכסכמצוי87.11 
בפרטכמשמעותומסחריביבוא

;בתוספתזו87.02 
למעטדגמיאופנוע,ביבואאישי

חופשיביבואהמאושרים
,כמפורטבתוספתהשנייה

להוראותנוהלבהתאםו
לזמןמזמןהמתעדכנות

אגףהרכבוהנמצאותלעיוןב
תחזוקהושירותיבמשרד

;התחבורה 
חשמליקורקינטלמעט,

כהגדרתוהתעבורהבצו)פטור
מהוראותחשמליקורקינט

200421–ד"התשס,)הפקודה
;)להלןקורקינטחשמלי(

,ולמעטאופנייםעםמנועעזר
בתקנותכהגדרתם

תיקוןוהוראת(התעבורה
-להלן(2010-ע"התש,)שעה

.(22אופנייםעםמנועעזר

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

87.16ונתמכיםגרוריםהנגרריםעל
כלירכבבמקריםשליבואידי

טיפוס-לצורךבדיקתאב
בתקנה266כהגדרתהלתקנות

התעבורה

לרבותביבואאישי

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

88.01המכסבתעריףהתחבורהכמצויןמשרד–אגף
הרכבושירותיתחזוקה

                                                
21התשס"קת"ד
22התשס"קד"ת,עמ'804.
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

אגף–המשרדהתחבורכמצויןבתעריףהמכס88.02
הרכבושירותיתחזוקה

אגף–משרדהתחבורהכלישיטעםמנוע89.01
הרכבושירותיתחזוקה

89.02מנועעםשיטהתחבורהכלימשרד–אגף
הרכבושירותיתחזוקה

כלישיטעםמנוע89.03 התחבורהמשרד–אגף
הרכבושירותיתחזוקה 

למעטכלישיטעםמנוע89.06
89.06.9019

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

90.13.2000לייזרמסמני–Lazer 
pointer

מינהל–ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

90.15 מכשיראולייזרטווחמד
לבדיקתאופקעםאורנראה

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

אגף–משרדהתחבורהמוניםלמוניות90.29.1010
הרכבושירותיתחזוקה

כמצויןבתעריףהמכס93.01

לרבותביבואאישי

מחוז-ת"משרדהתמ
מרכזה

כמצויןבתעריףהמכס93.02

לרבותביבואאישי

הפניםמשרד-לפיקוחאגף
כליהירייורישוי

מחוזמרכז-ת"משרדהתמ

הכללפיהעניין 

כמצויןבתעריףהמכס93.03

שילרבותביבואאי

הפניםמשרד-לפיקוחאגף
כליהירייורישוי
מחוז-ת"משרדהתמ

המרכז
הענייןלפיהכל

כמצויןבתעריףהמכס93.04
המופיע,ולמעטגזמדמיע

ההשנייבתוספת

אישיביבואלרבות

מחוז-ת"משרדהתמ
המרכז

הפניםמשרד-לפיקוחאגף
כליהירייורישוי

הענייןלפיהכל

כמצויןבתעריףהמכס93.05

אישיביבואלרבות

הפניםמשרד-לפיקוחאגף
כליהירייורישוי
מחוז-ת"משרדהתמ

המרכז
הענייןלפיהכל

כמצויןבתעריףהמכס93.06

לרבותביבואאישי

הפניםמשרד-לפיקוחאגף
כליהירייורישוי
מחוז-ת"משרדהתמ

המרכז
לפיהכלהעניין

כמצויןבתעריףהמכס93.07

לרבותביבואאישי

מחוז-ת"משרדהתמ
המרכז
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

94.06אושנשמרוטרומייםמבנים
זרניךהמכיליםבחומריםחוסנו

אנאורגניאוכרוםשש(ארסן(
ערכיאושניהם

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"ממשרדהת
סביבהופיתוחברקיימא

95.03היוריםחוץומשחקיקשתות
חצים

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה

95.04 היוריםחוץומשחקיקשתות
חצים

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה

95.06היוריםחוץומשחקיקשתות
.חצים

.וריצבעמערכותליריכד

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
צריכהמוצרי

מחוזמרכז-ת"משרדהתמ
לפיהענייןלהכ

קשתותומשחקיחוץהיורים95.08
חיצים

לרבותביבואאישי

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה

סמןלייזרהמותקןעלעט96.08

לרבותביבואאישי 

מינהל-ת"משרדהתמ
מוצריצריכה 

,כלישיטוחלקיהם,כליטיס201
ורכבכהגדרת,מוצריתעבורה

חלקי23,בפקודתהתעבורה
ציודכהגדרתו,חילוףלרכב

,דסיבחוקרישוםציודיהנ
חוק-להלן(195724-ז"התשי

,וחלקיו)רישוםציודהנדסי
חובתלגביהםקיימתובלבדש

המצאת,יבואןהצגתרישיו
,אישוראועמידהבתנאים

שאינוביבואמיובאיםכשהם
יבואזמני

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

,כלישיטוחלקיהם,כליטיס207
ורכבכהגדרת,מוצריתעבורה

חלקיחילוף,בפקודתהתעבורה
ציודכהגדרתובחוק,לרכב

,וחלקיו,רישוםציודהנדסי
חובתלגביהםקיימתובלבדש

המצאת,יבואןהצגתרישיו
,אועמידהבתנאיםאישור

שאינוביבואמיובאיםכשהם
יבואזמני

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

                                                
23ישראלמדינתדיני,חדש7נוסח,עמ'173.
24התשי"סז"ח,עמ'145.
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'טורא בטור' גטור' 

יבואהמנפיקרישיוןגורםהטוביןתיאורפרטמכס

,כלישיטוחלקיהם,כליטיס212
רכבכהגדרתו,מוצריתעבורה

חלקיחילוף,בפקודתהתעבורה
ציודכהגדרתובחוק,לרכב

,רישוםציודהנדסיוחלקיו
חובתלגביהםקיימתובלבדש

המצאת,יבואןהצגתרישיו
,אועמידהבתנאיםאישור

שאינוביבואמיובאיםכשהם
יבואזמני

אגף–משרדהתחבורה
הרכבושירותיתחזוקה

ולמעטצויןבתעריףהמכסכמ611
אפרנפטרים

לשכתמיבואןרישיו
הבריאותרמלהבנפתאו

ריתאמנציגותקונסול
.ישראליתבחוץלארץ




תוספת שנייה
)סעיף 2)ב( ו–)ג((

בתוספת זו -   .1

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

"אגף הרוקחות" - אישור מאגף הרוקחות במשרד הבריאות;

"אישור מפמ"כ" - אישור ממכון התקנים על התאמת הטובין למפרט טכני של מכון 
התקנים;

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

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

"ביטחון" - אישור ממשרד הביטחון;

"ביטחון פנים" - אישור מהמשרד לביטחון הפנים;

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

"הודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים" - הודעה בדבר יצרני צמיגים מאושרים25, לפי 
צו מוצרי תעבורה;

__________
25 י"פ התשס"ב, עמנ' 3023.
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"הוועדה הבין–משרדית להתקני תנועה ובטיחות" - אישור מהוועדה הבין–משרדית 
להתקני תנועה ובטיחות שמינה המנהל הכללי של משרד התחבורה, ושתפקידה 
לקבוע תנאים לאישור ולשימוש בהתקני תנועה שהם הסדרי תנועה כהגדרתם 

בתקנה 1 לתקנות התעבורה;

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

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

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

"השירות הווטרינרי" - אישור ממנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות או מי 
שהוא הסמיך לצורך זה;

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

"חקלאות" - אישור מהמרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות;

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

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

"מועד ייצור" - היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה לפי העניין;

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

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

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

הרכב במשרד התחבורה לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה;

"משקלות ומידות" - אישור מהמפקח על משקלות ומידות במשרד התמ"ת בהתאם 
לפקודת המשקלות והמידות, 261947;

ממשרד  אישור   - צמ"ה"  גף   - תחזוקה  ושירותי  הרכב  אגף   - התחבורה  "משרד 
התחבורה - אגף הרכב ושירותי תחזוקה - גף ציוד מכני הנדסי;

ארעיים  )בתים  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו   - למגורים"  ארעיים  בתים  "צו 
למגורים(, התשנ"א-271991;

קלה(,  מבנייה  )בתים  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו   - קלה"  מבנייה  בתים  "צו 
התשנ"ב-281991;

לרכב(,  שירותים  ומתן  רכב  )יבוא  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו   - הרכב"  "צו 
התשל"ט-291978;

__________
26 ע"ר 1942, תוס' 1, עמ' 2.

27 ק"ת התשנ"א, עמ' 1126.

28 ק"ת התשנ"ב, עמ' 341.

29 ק"ת התשל"ט, עמ' 124.
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"צו התמרוקים" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(, התשל"ג-301973;

"צו מוצרי תעבורה" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר 
בהם(, התשמ"ג-311983;

"צו סימון טובין" - צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג-321983;

"צו צעצועים מסוכנים" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור ייצור, יבוא ומכירה 
של צעצועים מסוכנים(, התשמ"ז-331986;

"צו תכשירים להדברת מזיקים לאדם" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים 
להדברת מזיקים לאדם(, התשכ"ב-341962;

"קלנועית" - כהגדרתה בתקנות התעבורה;

"רשות העתיקות" - אישור מרשות העתיקות כהגדרת "הרשות" בחוק רשות העתיקות, 
התשמ"ט-351989;

"שימור אנרגיה" - אישור מאגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והמים על התאמת 
אנרגיה  מקורות  לתקנות  או  מזגנים(  )יעילות  אנרגיה  מקורות  לתקנות  הטובין 

)התייעלות מכשירי קירור(, לפי העניין;

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

;361983

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

"ת"י" - תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-371953;

"תמ"ת" - אישור ממשרד התמ"ת;

"תעודת הכשר" - תעודת הכשר ממועצת הרבנות הראשית;

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

יהלומי גלם;

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

)רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד-381994;

אנרגיה  מקורות  תקנות   - לטלוויזיה("  מרבי  חשמלי  )הספק  אנרגיה  מקורות  "תקנות 
)הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה(, התשע"א-392011;

__________
30 ק"ת התשל"ג, עמ' 882.

31 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090.

32 ק"ת התשמ"ג, עמ' 862.

33 ק"ת התשמ"ז, עמ' 268 )572(.

34 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1097.

35 ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.

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

37 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

38 ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.

39 ק"ת התשע"א, עמ' 872.
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"תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות מכשירי קירור(" - תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות 
אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור(, התשס"ד-402004;

"תקנות יעילות אנרגיה )יעילות אנרגטית של נורות(" - תקנות מקורות אנרגיה )יעילות 
אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים(, התשע"א-412011;

"תקנות מקורות אנרגיה )יעילות מזגנים(" - תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית, 
סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, התשס"ה-422004;

"תקנות מקורות אנרגיה )נצילות מנועים(" - תקנות מקורות אנרגיה )נצילות אנרגיה 
של מנועי השראה חשמליים(, התשס"ד-432004;

"תקנות תכשירים רפואיים" - תקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-441986;

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

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

)מזון(  הציבור  בריאות  בתקנות  כהגדרתם  תזונה  לתוספי  המתייחסים  )ב( בפרטים 
)תוספי תזונה(, התשנ"ז-451997, יגיש היבואן הצהרה לשירות המזון הארצי של משרד 
הבריאות לגבי תוספי תזונה ביבוא אישי, על גבי טופס של שירות המזון, וזאת במקום 

אישורי "שירות המזון" כאמור בטור ג'. 

__________
40 ק"ת התשס"ד, עמ' 476.

41 ק"ת התשע"א, עמ' 1279.

42 ק"ת התשס"ה, עמ' 133.

43 ק"ת התשס"ד, עמ' 245.

44 ק"ת התשמ"ו, עמ' 906.

45 ק"ת התשנ"ז, עמ' 638.
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1


'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

1פרק דבוריםכולל.חייםלמעטבעלימחוסרי
בחייםבעודםהתפתחותםדרגותבכלחוליות

.לרבותחרקיםואקריות 

ווטרינריהשירותה 

01.06.9000 חייםבעלידרגותבכלחוליותמחוסרי
לרבותחרקיםהתפתחותםבעודםבחיים

.ואקריות 

הגנתהצומח 

השירות
הווטרינרי 

שירותהמזון  2פרק 02.05למעט;02.06.3000. 

תעודתהכשר  
02.05  השירות

הווטרינרי 
שירותהמזון 

02.06.3000  השירות
הווטרינרי 

שירותהמזון 

03.01.1000למעט   
המיועדיםלגידולורבייהשמשקלםאינועולה

גרם15על 
אגףהדיג השירות

הווטרינרי 
השירות

הווטרינרי 
אגףהדיג 

03.01
 

אחרים 

שירותהמזון  
03.01.1000 נוידגי. השירות

הווטרינרי 
אגףהדיג 

03.02  המזוןשירות 
03.03  המזוןשירות 
03.04  המזוןשירות 
03.05  המזוןשירות 

;רבייהונוי,המיועדיםלגידול-חיים המזוןשירות הדיגאגף  03.06 
אחרים המזוןשירות 
;רבייהונויופתיונות,המיועדיםלגידול-חיים שירותהמזון הדיגאגף  03.07 

אחרים המזוןשירות 
לגידול–חייםהמיועדים,ופתיונותונוירבייה המזוןשירות הדיגאגף  03.08 

אחרים המזוןשירות 
חלבחלבומוצריחייםלהזנתבעלי; הווטרינריהשירות  4פרק 

-0.4.08.ו04.07למעטאחרים המזוןשירות 
04.07  הווטרינריהשירות 

להזנתבעליחיים הווטרינריהשירות  04.08 
אחרים המזוןשירות 

05.02  הווטרינריהשירות 
05.04  השירות

הווטרינרי 
שירותהמזון 

05.05  הווטרינריהשירות 
05.06  הווטרינריהשירות 
05.07  הווטרינריהשירות 
05.10  הווטרינריהשירות 
05.11.1000  הווטרינריהשירות 
05.11.9130  השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא 

;להכנתחומריםפרמצבטיים הרוקחותאגף  05.11.9140 
.אחרים הווטרינריהשירות 

05.11.9920  השירות
הווטרינרי 

טיבמספוא 

;להכנתחומריםפרמצבטיים הרוקחותאגף  05.11.9930 
.אחרים הווטרינריהשירות 

6פרק  הצומחהגנת 



1075ק"ת ― שיעורי מק"ח 1671, כ"ה באדר התשע"ב, 2012�3�19
2

'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

;לזריעה הצומחהגנת  07.01 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.02 
אחרים. הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.03 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.04 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.05 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.06 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.07 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.08 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.09 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 

07.10  המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.11 
.אחרים המזוןשירות 
;לזריעה הצומחהגנת  07.12 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 

  
;לזריעה הצומחהגנת 

07.13 

.חריםא המזוןושירותהצומחהגנת 
07.14  הצומחהגנת המזוןשירות 
8פרק 08.11למעט. הצומחהגנת המזוןשירות 

08.11  המזוןשירות 
09.01.2000למעט,09.01.9010,

09.02.3000,:09.10.9910,09.02.4000 
 

;לזריעה הצומחהגנת 

9פרק 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
09.01.2000  המזוןשירות 
09.01.9010  המזוןשירות 
09.02.3000  המזוןשירות 
09.02.4000  המזוןשירות 
09.10.9910  הצומחהגנת 

;להזנתבעליחיים מספואטיב 
;לזריעה הצומחהגנת 

;למאכלאדםארוזיםלמכירהבקמעונות המזוןשירות 

10פרק 

.אחרים המזוןשירות הצומחהגנת 
;להזנתבעליחיים מספואטיב 

;לזריעה הצומחהגנת 
11פרק 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב 

;לזריעה הצומחהגנת 
12.01 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב 

;לזריעה הצומחהגנת 
12.02 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב 

;לזריעה הצומחהגנת 
12.04 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

;להזנתבעליחיים מספואטיב 
;לזריעה הצומחהגנת 

12.05 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב  12.06 

;לזריעה הצומחהגנת 
 אחרים. הצומחהגנת המזוןשירות 

;להזנתבעליחיים מספואטיב 
;לזריעה הצומחהגנת 

12.07 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
12.08 חייםבעלילהזנת. מספואטיב 

;לזריעה הצומחהגנת  12.09 
.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 

;מהסוגהמשמשברפואה הרוקחותאגף  12.11 
:12.11.2010;12.11.9020.למעט,אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 

12.11.2010  המזוןשירות 
12.11.9020  המזוןשירות 

;מהסוגהמשמשברפואה הרוקחותאגף הצומחהגנת 
;לזריעה הצומחהגנת 

12.12 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;למאכלאדם המזוןשירות  12.13 

.אחרים הצומחהגנת 
;חייםלהזנתבעלי מספואטיב 

;לזריעה הצומחהגנת 
12.14 

.אחרים הצומחהגנת המזוןשירות 
;מהסוגהמשמשברפואה הרוקחותאגף  13.01 

.למאכלאדם המזוןשירות 
;מהסוגהמשמשברפואה הרוקחותאגף  13.02 

.למאכלאדם המזוןשירות 
14.01  הצומחהגנת 
14.04.2000  הצומחהגנת 

;נתבעליחייםלהז מספואטיב 
;פולן המזוןשירות הצומחהגנת 

14.04.9000 

.אחרים הצומחהגנת 
;להזנתבעליחיים השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא  15.01 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא  15.02 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים השירות

ינריהווטר 
טיבמספוא  15.03 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא  15.04 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא  15.06 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב  15.07 

.אחרים המזוןשירות 
בעליחייםלהזנת; מספואטיב  15.08 

.אחרים המזוןשירות 
15.09  המזוןשירות 
15.10  המזוןשירות 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

;להזנתבעליחיים מספואטיב  15.11 
.אחרים המזוןשירות 

;להזנתבעליחיים מספואטיב 
המיועדיםליצורתרופותותמרוקים הרוקחותאגף 

15.12 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב  15.13 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב  15.14 

.המשמשיםלמזוןולתעשייתהמזון,אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב 

;למאכלאדם המזוןשירות 
15.15 

גוףעללשימושאוברפואההמשמשמהסוג
.האדם 

אגףהרוקחות 

;ועדיםלהזנתבעליחייםלמעטאלהשמי המזוןשירות  15.16.1000 
.המיועדיםלהזנתבעליחיים הווטרינריהשירות 

;למעטאלהשמיועדיםלהזנתבעליחיים המזוןשירות  15.16.2000 
.המיועדיםלהזנתבעליחיים מספואטיב 

בשיטתלריסוסהנתוניםAEROSOL; המזוןשירות תאישור"ר
742 

15.17 

אחרים המזוןשירות 
15.18 אדםלמאכל. המזוןשירות 
15.21 דבוריםשעוות. הווטרינריהשירות 
15.22 חייםבעלילהזנת. השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא 

16פרק 16.01למעט;16.02;16.03. המזוןשירות 
16.01  הכשרתעודת המזוןשירות 
16.02  הכשרתעודת המזוןשירות 
16.03  הכשרתעודת המזוןשירות 

למאכלאדם המזוןשירות  17פרק 
המיועדלייצורתרופות הרוקחותאגף 

18פרק 18.01למעט;18.02. המזוןשירות 
18.01  המזוןשירות הצומחהגנת 
18.02  המזוןשירות הצומחהגנת 

19פרק 19.03למעט. המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים מספואטיב  19.03 

.אחרים המזוןשירות 
20פרק 20.09.6000למעט. המזוןשירות 

20.09.6000  המזוןשירות ת"תמ 
21פרק 21.02.1000למעט;21.02.2000;21.06.9080;

21.06.9094. 
שירותהמזון 

;להזנתבעליחיים השירות
הווטרינרי 

טיבמספוא  21.02.1000 

.אחרים המזוןשירות 
;להזנתבעליחיים השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא  21.02.2000 

.אחרים המזוןשירות 
21.06.9080  הרוקחותאגף 

;להזנתבעליחיים השירות
הווטרינרי 

טיבמספוא  21.06.9094 

.אחרים המזוןשירות 
22.01  המזוןשירות 
22.02 22.02.9030למעט. המזוןשירות 
22.02.9030  הרוקחותאגף
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5

'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

הלישלהאינועולהעלבירהשאחוזהכו
0.5%; 

שירותהמזון  22.03 

.אחרים ת"תמ 
22.04  ת"תמ 
22.05  ת"תמ 
22.06  ת"תמ 
22.07.1050  ת"תמ 
22.07.1090  ת"תמ 
22.08 כוהלייםמשקאות. ת"תמ 
22.09  המזוןשירות 
23.01  השירות

הווטרינרי 
טיבמספוא 

;להזנתבעליחיים מספואטיב  23.02 
.אחרים המזוןשירות 

23.03 חייםבעלילהזנת. מספואטיב 
23.04 חייםבעלילהזנת. מספואטיב 
23.05 חייםבעלילהזנת. מספואטיב 
23.06 חייםבעלילהזנת. מספואטיב 
23.08  מספואטיב 

;המכיליםמרכיבמןהחי מספואטיב השירות
הווטרינרי 

23.09 

)בלאמרכיבמןהחי(אחרים מספואטיב 
24.01  הצומחהגנת 
25.01 יםמילמעט המזוןשירות 
25.05 טבעיחול. הצומחהגנת 
25.10 טבעיותסידןזרחות. הצומחהגנת 
25.17.4910  הצומחהגנת 
25.20 לפסיפסאולאריחיםדבק. תאישור"4004ר 
25.22 לפסיפסאולאריחיםדבק. תאישור"4004ר 

;צמנט תאישור"1ר  25.23
 לפסיפסאולאריחיםדבק. תאישור"4004ר 
25.30.9000 ולזיבוללגננותאדמה,בוראדמת,ביצה

משקעשלטיטוחול,אלוביום,וחפירות
.קרקעי-רובדתת,רקבונותעלים,בערוצימים 

הגנתהצומח 

27.03 כבול. הצומחהגנת 
27.05 לחץבאריזותשהובאוחומרים; תאישור"4295ר תר"אישור

1941 
*27.07 וממאחריםיסטרפנטיןיםבאריזה

.יתאונעקמ 
221ר"אישורת תאישור"ר

2302 
באריזהסיםאחריםיטרפנטיןוממ

.יתאונעקמ 
221ר"אישורת תאישור"ר

2302 
*27.10 

מדליקפחם תאישור"5201ר 
27.11 לחץבאריזותשהובאוחומרים. תאישור"70ר תאישור"ר

844 
28.01 לחץבאריזותשהובאוחומרים. תאישור"1941ר תאישור"ר

4295 
28.04 לחץבאריזותשהובאוחומרים. תאישור"1941ר תאישור"ר

4295 
28.05.4000 Mercury CAS no. 7439-97-6 מסוכניםחומרים 
28.07 באריזותביתיתניקוזלצנרתסתימותפותח

ליטר1עד; 
2250ר"אישורת 

28.08 nitric acid CAS no. 7697-37-2 מסוכניםחומרים 
28.11.1100 hydrogen fluoride CAS no. 

7664-39-3 

חומריםמסוכנים 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

28.11.2100 המזוןבתעשייתהמזוןלשימוששירות 
28.11.2200 המזוןלתעשיית. המזוןשירות 

NITROUS OXIDE:המיועד
;לתעשייתהמזון 

שירותהמזון 

NITROUS OXIDE:אחרים הרוקחותאגף 

28.11.2900 

.המיועדלתעשייתהמזוןאחרים המזוןשירות 
28.12.1000 Phosgene CAS no. 75-44-5  מסוכניםחומרים 
28.12.9000 boron trifluoride CAS no. 7637-07-2 מסוכניםחומרים 
28.15 באריזותביתיתניקוזלצנרתסתימותפותח

ליטר1עד; 
תאישור"2250ר 

;להזנתבעליחיים מספואטיב  28.35.2500 
.אחרים הצומחהגנת 

;להזנתבעליחיים מספואטיב  28.35.2600 
.אחרים הצומחהגנת 

28.37.1100 sodium cyanide CAS no. 143-
33-9

חומריםמסוכנים 

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

חומריםמסוכנים 

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

חומריםמסוכנים 

28.44 ואיזוטופיםרדיואקטיבייםכימייםיסודות
למעט28.44.1000רדיואקטיביים,

28.44.2000,28.44.3000,28.44.4000 

הממונהעלהקרינה 

28.44.1000 טבאורניוםאחריםליישומיםותרכובותיועי
).שאינםעבורכוריםגרעינים( 

הממונהעלהקרינה 

28.44.2000 במועשראורניום-U-235אחריםליישומים
).שאינםעבורכוריםגרעיניים( 

הממונהעלהקרינה 

28.44.3000 בנגרעאורניום-U-235אחריםלייישומים
).שאינםעבורכוריםגרעיניים( 

עלהקרינההממונה 

28.44.4000 יסודות,רדיואקטיבייםאיזוטופים,למעט
;אלההמיועדיםלשימושבגוףהאדם 

הממונהעלהקרינה 

 האדםבגוףלשימושהמיועדים. הרוקחותאגף 
28.44.5000 אטומייםלכוריםדלקשלאלמנטים. אטומיתלאנרגיההועדה 
28.48 Phosphine CAS no. 7803-51-2  מסוכניםחומרים 
28.50 Arsine CAS no. 7784-42-1;

silane CAS no. 7803-62-5 

חומריםמסוכנים 

29.03.1500 ethylene dichloride CAS no. 
107-06-2 

חומריםמסוכנים 

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

חומריםמסוכנים 

29.03.8100 lindane (HCH) CAS no. 118-74-1 מסוכניםחומרים 
29.03.9200 Hexachlorobenzene CAS no. 118-

74-1

חומריםמסוכנים 

polybrominated diphenyls (PBBs) 
CAS no. 118-74-1 

29.03.9900 

polychlorinated diphenyls (PCBs) 
CAS no. 117-74-1

חומריםמסוכנים 

29.04.9000 chloropicrin (trichloronitromethane) 
CAS no. 76-06-2

חומריםמסוכנים 

29.05.4300 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

29.05.4400  המזוןשירות 
29.05.4500 אדםלמאכל. המזוןשירות 
29.06.1100 אדםלמאכל. המזוןשירות 
29.10.1000 ethylene oxide CAS no. 75-21-8מסוכניםחומרים 

;תרופותיצוריהמיועדיםל הרוקחותאגף  29.14 
.המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות 

29.15.1000 נמליםהחומצתאולמזוןלמיועדתתעשיית
.המזון 

שירותהמזון 

29.15.2100 המזוןלתעשייתאולמזוןהמיועדת. המזוןשירות 
29.15.5000 המזוןלתעשייתהמיועדים. המזוןשירות 

29.15.7000 אולמזוןהמזוןהמיועדיםלתעשיית. המזוןשירות 
;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.16.1500 

אולאיתחומצה,לינולאיתחומצה. המזוןשירות 
29.16.3100 המזוןלתעשייתומלחיהבנזואניתחומצה; המזוןשירות 
29.16.3900 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 

;אדםהמיועדיםלמאכל המזוןשירות  29.18.1100 
.המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף 

;המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות  29.18.1200 
.המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף 

29.18.1300 אדםלמאכלהמיועדים. המזוןשירות 
;המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות  29.18.1400 

.המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף 
;המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות  29.18.1500 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף 
;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.18.1900 

.המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות 
29.18.2000 תמרוקיםאותרופותלייצורהמיועדים הרוקחותאגף 
29.21 תרולייצורפותהמיועדים. הרוקחותאגף 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.22.4000 
.המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות 

29.22.4100 שלווהאסטריםליסין,שלוהמלחים
המיועדיםלהזנתבעליחיים 

טיבמספוא 

29.22.4900 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 

;ופותהמיועדיםלייצורתר הרוקחותאגף  29.22.5000
 המזוןלתעשייתהמיועדים. המזוןשירות 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.23.1000 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 
;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.23.2000 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 

29.23.9000 ליהמיועדיםותמרוקיםיצורתרופות. הרוקחותאגף 
;המיועדיםלייצורתרופותותמרוקים הרוקחותאגף  29.24.1000 

.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 
29.24.1900 Fluoroacetamide CAS no. 640-19-7 מסוכניםחומרים 
29.24.2000 ותמרוקיםתרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 
29.24.2940 הותמרוקיםתרופותלייצורמיועדים; הרוקחותאגף 

ותמרוקיםתרופותלייצורהמיועדים; הרוקחותאגף  29.24.2990 
.המיועדלמזוןבניאדםולתעשייתהמזון המזוןשירות 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.25.1100 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 

;יועדיםלשימושברפואההמ הרוקחותאגף  29.30.4000 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 
;המיועדיםלשימושברפואה הרוקחותאגף  29.30.9000 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

29.31.2090 Tributyltin hydride (TBT) CAS no. 
688-73-3

חומריםמסוכנים 

29.31.9090 Nickel carbonyl CAS no. 13463-39-3מסוכניםחומרים 
29.32 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 
29.32.2010 אדםלמאכל. המזוןשירות 
29.32.2090 קומרין,ואתילקומריניםמתילקומרינים

למאכלאדם 
שירותהמזון 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  29.33.2900 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 

29.33.3900 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 
29.33.5900 תרופותלייצורהמיועדיםולמעט29.33.5990:

 ENROFLOXACIN; 
CIPROFLOXACIN;
 NORFLOXACIN;
 PELOXACIN;
  DANOFLOXACIN;
ENOXACIN. 

אגףהרוקחות 

29.33.6900 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 
29.33.9000 לשימושעץאופחמיםלהצתתחומרים

במכשיריצלייהוקלייה 
5201ר"אישורת 

;המיועדיםלייצורתרופותולשימושברפואה הרוקחותאגף  29.33.9900 
.המיועדיםלתעשייתהמזון המזוןשירות 
29.34.9000:למעטהמיועדיםלייצורתרופות

Ofloxacin, Levofloxacin; 
רוקחותאגףה  29.34 

.תעשייתמזוןהמיועדיםל המזוןשירות 
29.35 תרופותלייצורהמיועדים. הרוקחותאגף 

;המיועדיםלבעליחיים מספואטיב 
;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף 

29.36 

אדםבנילמאכלהמיועדים. המזוןשירות 
29.37 ותרופותלייצורהמיועדים-DHEA. הרוקחותאגף 
29.38 ברפואהלשימושהמיועדים הרוקחותאגף 
29.39 ולמעטברפואהלשימושהמיועדים

29.39.3000,29.39.4100,29.39.4200,
29.39.4400,29.39.6100,29.39.6200ו-
29.39.6300. 

אגףהרוקחות 

29.39.3000  המזוןשירות 
29.40 המזוןולתעשייתלמזוןהמשמשים. המזוןשירות 

תיבואאישיולמעטכאלהשאושרועלפילרבו
29תקנהרפואייםתכשיריםלתקנות 

 

;המיועדיםלבעליחיים הווטרינריהשירות 

30.01 

רקמותותאיםהמיועדיםלהשתלה,איברים
.בבניאדם 

ר"אמ 

30.02.9000למעט,ולמעטאישייבואלרבות
תקנהפיעלשאושרו29כאלהלתקנות

רפואייםתכשירים 

 

;המיועדיםלבעליחיים הווטרינריהשירות 
;המיועדיםלבניאדם הרוקחותאגף 

30.02 

.אחרים ר"אמ 
30.02.9000 המזוןובתעשייתבמזוןהמשמשים; המזוןשירות 

 במחקרהמשמשיםבבניניסוייםהמערבקליני
.בטיפולאובאבחוןרפואי,אדם 

ר"אמ 

30.03 סםהמכיליםתכשיריםלמעטהסמיםמן
.המפורטיםבתוספתהרביעיתלצוהעיקרי 

אגףהרוקחות 
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פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

30.03.9090 תרכיזיםכולללדיאליזהתמיסות. ר"אמ 
מןסםהמכיליםרפואייםתכשיריםלמעט

:הסמיםהמפורטיםבתוספתהרביעית 
 

תקנהפיעלאישי29יבוא)א)(1(לתקנות
תכשיריםרפואיים 

חותטופסהצהרהלאגףהרוק 

דיןפיעלוהרשומיםחייםלבעליהמיועדים
לרבותדוגמאות,בשירותיםהווטרינריים

לצורךרישוםשם 

השירותהווטרינרי 

30.04 

.אחרים הרוקחותאגף 
30.05.1020  הרוקחותאגף 
30.05.1030 המכילותZNO. תאישור"1084ר 
30.05.1040  תאישור"1228ר 
30.05.1090 אימפתהליךשעברובחומריםכיסויאורגנציה

.פרמצבטיים 
אגףהרוקחות 

בחומריםכיסויאואימפרגנציהתהליךשעברו
.פרמצבטיים 

אגףהרוקחות  *30.05.9010 

.אחרים תאישור"997ר תאישור"ר
1078 

30.05.9020  תאישור"1147ר 
;צמרגפן תאישור"597ר 

;תחבושותגבס תאישור"1240ר 
;גאזה תאישור"915ר 

30.05.9090 

תהליךשעברואחריםומוצריםגאזהמוצרי
.אימפרגנציהאוכיסויבחומריםפרמצבטיים 

אגףהרוקחות 

30.06.1000  ר"אמ 
30.06.2000  ר"אמ 
30.06.3000  הרוקחותאגף 
30.06.4000 דנטלייםצמנטים,דנטלייםסתימותחומרי

.צמנטיםלשיחזורעצם,אחרים 
ר"אמ 

;לשימושבניאדם הרוקחותאגף  30.06.6000 
.לשימושבבעליחיים חקלאות 

30.06.7000 אואישיאורפואילשימושסיכהחומרי
.שניהם 

ר"אמ 

;דשניםמבעליחיים הווטרינריהשירות  31.01 
.דשניםאחרים הצומחהגנת 

31.02 מינרלחקלאותאדשניםליים. הצומחהגנת 
31.03 מינרלחקלאותליאדשניםים. הצומחהגנת 
31.04 מינרלחקלאותאדשניםליים. הצומחהגנת 
31.05 מינרלחקלאותאדשניםליים. הצומחהגנת 
32.03 אדםלמאכל. המזוןשירות 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  32.04 
.המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות 
בשיטתלריסוסנתוניםAEROSOL; תאישור"742ר  32.08 

בממסתמיסהבצורתדרכיםלסימוןצבע
חומריםתרמופלסטייםעלבסיס,אורגני

עלאופחממנייםשרפיםאואלקידייםשרפים
.בסיסשניהםומיועדיםלסימוןדרכים 

משרדיתלהתקני-הוועדההבין
תנועהובטיחות 

בשיטתלריסוסנתוניםAEROSOL. תאישור"742ר  32.09 
ןדרכיםהמכילפולימריםבצורתצבעלסימו

.תחליבבמים 
משרדיתלהתקני-הוועדההבין

תנועהובטיחות 
0.15%-אלהשריכוזעופרתבהםגדולמ

.במסתהמוצר 
1343ר"אישורת  32.12 

)גווןלבן(אומלאנים)פגמנטים(צבענים
.המתאימיםלצבעלסימוןדרכים 

משרדיתלהתקני-הוועדההבין
תנועהובטיחות 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

ונתוניםולשעשועלתלמידיםהמיועדים
בשיטתלריסוס;AEROSOL 

562ר"אישורת תאישור"ר
742 

נתוניםולאולשעשועלתלמידיםהמיועדים
בשיטתלריסוס;AEROSOL 

562ר"אישורת 

*32.13 

0.15%-אלהשריכוזעופרתבהםגדולמ
.במסתהמוצר 

1343ר"אישורת 

32.14 לאולאריחיםפסיפסדבק. תאישור"4004ר 
;המתאימיםלשימושעלגוףהאדם צולפיפלונילתמרוקרישיון

התמרוקים 
33.01.1000 

.אחרים המזוןשירות 
;המתאימיםלשימושעלגוףהאדם צולפיפלונילתמרוקרישיון

התמרוקים 
33.01.2000 

.אחרים המזוןשירות 
;ג"ק1עדהמיועדיםלמאכלאדםבאריזות המזוןשירות  33.01.9000 

.המיועדיםלשימושברפואה הרוקחותאגף 
המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף 

המיועדיםלבעליחיים חקלאות 
33.02 

המיועדיםלמאכלאדם המזוןשירות 
33.04 ולמעטאדםבנילשימושהמתאימים

33.04.3000. 
צולפיפלונילתמרוקרישיון

התמרוקים 
;תכשיררפואילטיפולבפטרת הרוקחותאגף  33.04.3000 

.אחרים צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

33.04.9930 שייעודםפלסטיתבכירורגיההמשמשים
רפואיבלעדי 

ר"אמ 

:מתאימיםלשימושבניאדם  
ילפיצורישיוןלתמרוקפלונ

התמרוקים 
לריסוסונתוניםילדיםלשעשועיהמיועדים

בשיטת;AEROSOL 
742ר"אישורת תאישור"ר

562 
צולפיפלונילתמרוקרישיון

התמרוקים 
בשיטתלריסוסנתוניםאחריםAEROSOL; 

742ר"אישורת 

33.05 

.אחרים צולפיפלונילתמרוקרישיון
ר"אמ;התמרוקים 

33.06* אדםבנילשימושהמתאימים,חוטלמעט
.דנטלי 

ונילפיצורישיוןלתמרוקפל
התמרוקים 

צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

בשיטתלריסוסהנתוניםAEROSOL; 

742ר"אישורת 

33.07.1000 

.אחרים צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

בשיטתלריסוסהנתוניםAEROSOL; 

742ר"אישורת 

33.07.2000 

.אחרים צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

33.07.3000  צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

33.07.4900 לריסוסהנתונים
בשיטתAEROSOL. 

742ר"אישורת 

:למעטתכשיריםמיוחדיםלבעליחיים   33.07.9000
 לצרכןמוכנותבאריזותטבעישחורבוץ לפפלונילתמרוקרישיוןצוי

התמרוקים 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

.12%ריכוזעדמיחמצןב צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

33.07.9030 מגעבעדשותלטיפולמוצרים. ר"אמ 
צולפיפלונילתמרוקרישיון

התמרוקים 
*33.07.9090  

ר"אמ 
34.01.1100 טואלטסבון. תאישור"240ר 
34.01.2010  הרוקחותאגף 

;בקתכביסהא תאישור"438ר 
;נוזללניקויידנישלכליאוכל תאישור"139ר 

בצנרתסתימותפותחבאריזה
;קמעונית 

2250ר"אישורת 

)אקונומיקה(תמיסתנתרןתתכלוריתי
;באריזהקמעונית 

261ר"רתאישו 

שומניםולהסרתתנוריםלניקויתכשירים
ניםוהנתלשימושביתיבאריזהקמעוניתו

בשיטתלריסוסAEROSOL; 

4272ר"אישורת תאישור"ר
742 

שומניםולהסרתתנוריםלניקויתכשירים
;לשימושביתיבאריזהקמעונית 

4272ר"אישורת 

אבקהכליםוטבליותלמדיח; תר"אישור1417 
,וכליאוכלרצפה,לניקויחלונותחומרים

,)טבליותומרכך,ל'ג,שמפו(תכשיריכביסה
;באריזהקמעוניתחומרהברקהלמדיחכלים 

2302ר"אישורת 

כליםסניטרים,לניקוימכשירימטבחחומרים
מבשםומרענןמוצרי,ושטיחים
באריזהקמעוניתשטיחיםונעליים,טקסטיל

AEROSOL;סבשיטתניםלריסווהנתו 

2302ר"אישורת תאישור"ר
742 

*34.02 

כליםסניטרים,לניקוימכשירימטבחחומרים
מבשםומרענןמוצרי,ושטיחים
.באריזהקמעוניתשטיחיםונעליים,טקסטיל 

2302ר"אישורת 

34.02.1190 האדםגוףעללשימושהמתאימים צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

34.02.1200 האדםגוףעללשימושהמתאימים. צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

34.02.1300 האדםגוףעללשימושהמתאימים. צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

34.02.1900 האדםגוףעללשימושהמתאימים. צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

34.02.2010 גוףעללשימושהאדםהמתאימים. צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

34.02.9020 האדםגוףעללשימושהמתאימים. צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

34.04 אדםלמאכל. המזוןשירות 
בשיטתלריסוסבמכליםהנתונים

AEROSOL; 
742ר"אישורת  34.05 

טיםימבריקרה,קרםלניקוי תאישור"2302ר 
34.07.0020 ילדיםלשעשועישהוכנובאריזות. תאישור"562ר 
35.01  המזוןשירות 

;מיועדיםלהזנתבעליחיים הווטרינריהשירות  35.02
 אחרים. המזוןשירות 

;המיועדיםלייצורתרופות הרוקחותאגף  35.03 
המיועדיםלתעשייתמזון המזוןשירות 

35.04 המזוולתעשייתלמזוןןהמשמשים. המזוןשירות 
35.05 אדםלמאכל. המזוןשירות 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

לצרכיאדםבבנילשימושהמתאיםדבק
;איפוראוקוסמטיקה 

צולפיפלונילתמרוקרישיון
התמרוקים 

35.06 

.דבקלאריחיםאולפסיפס תאישור"4004ר 
;לשימושבתעשייתהמזוןאובתרופות הרוקחותאגף; המזוןשירות  *35.07 

המשמשיםבמחקרקליניהמערבאנזימים
באבחוןאובטיפולרפואי,ניסוייםבבניאדם 

ר"אמ 

36.04.1090 דיזיקוקין-לאירועיםנור






 

מכוןמאתאישורהיבואןבידי
הזיקוקיןעמידתעלהתקנים

:בתנאיםאלה
1 .את תואמים הזיקוקין

האירופיהתקן15947דרישותen;
2 .עומדים הזיקוקין
בהוראתבדריש הקבועות ות
נור-לבענייןיבואזיקוקיןדי"המנכ

ומוצריפירוטכניקה 
לאקדחיפיקותלמעטפירוטכנייםצעצועים

צעצועופירוטכניקתבמה 
התקניםמכוןאישורהיבואןבידי
:עלעמידתהמוצריםבתנאיםאלה

1.אתתואמיםהמוצרים
האירופיהתקן15947דרישותen;

2.עומדיםהמוצרים
בהוראותהקבועותבדרישות

זיקוקיןיבואבענייןהכלליהמנהל
;דינורומוצריפירוטכניקה

3.עםנמניםאינםהמוצרים
ברשימתהמופיעיםהצעצועים

מעדכנתאשרהמסוכניםהצעצועים
צעצועיםלענייןהועדהלזמןמזמן

צעצועיםצולפימסוכנים
.מסוכנים 

36.04.9000 

צועפיקותלאקדחיצע תאישור"562ר 
36.05  תאישור"282ר 
36.06.1000 בשיטתלריסוסבמכליםהנתונים

AEROSOL. 
742ר"אישורת 

36.06.9000 לשימושעץאופחמיםלהצתתחומרים
במכשיריצלייהוקלייה 

5201ר"אישורת 

38.08 בשיטתלריסוסבמכליםהנתונים
AEROSOL. 

742ר"אישורת 

יריםלהדברהאולדחייהשלמזיקיםתכש
משמשיםלהגנתהעץמפני,לאדםאולרכושו

אחריםחרקיםופרוקירגליים 

רישוםתכשיריםלפיתעודתתקנות
להדברתמזיקיםלאדם 

גוףעללשימושמזיקיםלהדברתתכשירים
.האדם 

לתכשירלפירישיוןתכשיריםצו
להדברתמזיקיםלאדם 

38.08.9000

.ואייםמחטאיםלאבזריםרפ ר"אמ 
38.14 בשיטתלריסוסבמכליםהנתונים

AEROSOL; 
742ר"אישורת 

47ר"אישורת  38.19.0090 בכליהמשמשמהסוגבלמיםרכב-נוזל. 

במוצריסחררישיוןהיבואןבידי
תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

38.22 המערבקליניבמחקרהמשמשיםרפואי
.ולאובאבחוןרפואיבטיפ,ניסוייםבבניאדם 

ר"אמ 

בשיטתלריסוסבמכליםהנתונים
AEROSOL; 

742ר"אישורת  38.24 

;פותחסתימותבצנרתביתית תאישור"2250ר 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

נוזלהברקה,מסיראבניתוחלודה
כליםלמדיחי 

2302ר"אישורת 

38.24.6000  המזוןשירות 
38.24.9000 ברפואההמשמשים. ר"אמ 
39.16.2000 חשמלמלמיתקניפלסטיקובילי,תקשורת

ואלקטרוניקה 
1381ר"אישורת 

39.17.1000 לנקניקאכיליםשרוולים המזוןשירות 
.צינורותלמיתקניחשמלותקשורת תאישור"728ר  39.17.2190 

המיועדיםפוליאתילןעשוייםואביזריםצנרת
וחמיםקריםמיםהספקתבמערכותלהתקנה

.בבניינים 

5433ר"תאישור 

פוליפרופילןעשוייםואביזריםצנרת
.המיועדיםלסילוקשפכיםבבניינים 

958ר"אישורת  39.17.2290 

פוליפרופילןעשוייםואביזריםצנרת
מיםהספקתבמערכותלהתקנההמיועדים

;קריםוחמיםבבניינים 

5111ר"אישורת 

,תקשורת,צינורותלמתקניחשמל
;קהאלקטרוני 

728ר"אישורת תאישור"ר
532 

884ר"אישורת תאישור"ר
532 

*39.17.2390 

.מיםוביוב 

61386ר"אישורת 
.צינורותלמתקניחשמלותקשורת תאישור"728ר  39.17.2990 

המיועדיםפוליבוטילןעשוייםואביזריםצנרת
וחמיםקריםמיםהספקתבמערכותלהתקנה

.בבניינים 

5434ר"אישורת 

39.17.3190 צחוזקמצולבפוליאתילןעשוייםצינורות
במערכותלהתקנההמיועדיםבאלומיניום

.הספקתמיםקריםוחמיםבבניינים 

21003ר"אישורת 

;צינורותלמיתקניחשמלותקשורת תאישור"728ר  39.17.3290 
ומיזוגאוורורלמערכותגמישיםאוירמובילי

.אווירבבניינים 
5678ר"אישורת 

39.17.3390 תברואיותלקבועותניקוזאבזרי תאישור"5694ר 
39.17.3900 לחץזרנוקי; תאישור"1076ר 

 ותקשורתחשמללמיתקניפלסטיקמובילי. תאישור"1381ר 
576ר"אישורת  *39.17.4090  
5694ר"אישורת 

ר"אישורת
884 

39.19 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או
לייצוראריזותשלמזוןאומשקההמיועדים
.לבניאדם 

5113ר"אישורת 

39.19.1040 עולהשאינוברוחבחשמלילבידודדביקסרט
אינץ2על' 

840ר"אישורת 

בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
28התאמהלדרישותבפרט.א

בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג
.התעבורה

.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.19.1090 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
ומחזירירפלקטיבייםבצבעאדוםאוצהובא

רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב
כלירכבבלסימוןאחורימהסוגהמשמש 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
383אעד383התאמהלתקנות.א

.ילתקנותהתעבורה
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(בידבמוצריסחררישיוןהיבואןי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה
 

עולהשאינוברוחבחשמלילבידודדביקסרט
אינץ2על 

840ר"אישורת 

;סילאיטוםגגות-וי-יריעותפי תאישור"1430ר 

39.19.9000 

.אםלאיטוםגגות-די-פי-יריעותאי תאישור"1430ר 
39.20 במגעלבואמשקההמיועדיםאומזוןעם,או

המיועדיםלייצוראריזותשלמזוןאומשקה
.לבניאדם 

5113ר"אישורת
 

לשימושמפוליאתילןושרווליםיריעות
ולמנהרותקרקעלחיפויהמיועדיםבחקלאות

;נמוכות 

821ר"אישורת
 

;אםלאיטוםגגות-די-פי-יריעותאי תאישור"14302ר 
בצבעיםיםזוהריםמחזיריאורסרטטבלאותו

;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 
1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

והסרטיםהטבלאותעמידתעל
:הזוהריםבתנאיםאלה

28התאמהלדרישותבפרט.א
בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג

.התעבורה
.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

כאמורבצומוצריתעבורהתעבורה 

39.20.1000 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
מחזיריאוצהובאואדוםבצבערפלקטיביים

רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב
כלירכבבלסימוןאחורימהסוגהמשמש 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
י383אעד383התאמהלתקנות.א

.לתקנותהתעבורה
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
;אםלאיטוםגגות-די-פי-יריעותאי תאישור"1430ר

 
בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו

;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 
1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

והסרטיםהטבלאותעמידתעל
:הזוהריםבתנאיםאלה

28התאמהלדרישותבפרט.א
בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג

.התעבורה
.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.20.2000 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
מחזיריאוצהובאואדוםבצבערפלקטיביים

רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב
כלירכבבלסימוןאחורימהסוגהמשמש 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
י383אעד383התאמהלתקנות.א

.תהתעבורהלתקנו
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:והריםבתנאיםאלההז
28התאמהלדרישותבפרט.א

בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג
.התעבורה

.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.20.3000 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
מחזיריאוצהובאואדוםבצבערפלקטיביים

רטרואור-רפלקטיאדוםבצבעיםביים-צהוב
כלירכבבלסימוןאחורימהסוגהמשמש 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
י383אעד383התאמהלתקנות.א

.לתקנותהתעבורה
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
;סילאיטוםגגות-וי-יריעותפי תאישור"1430ר 
בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו

;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 
1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

והסרטיםהטבלאותעמידתעל
:הזוהריםבתנאיםאלה

28טהתאמהלדרישותבפר.א
בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג

.התעבורה
.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.20.4000 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
מחזיריאוצהובאואדוםבצבערפלקטיביים

רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב
כלירכבבימוןאחורילסמהסוגהמשמש 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
י383אעד383התאמהלתקנות.א

.לתקנותהתעבורה
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו

;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 
1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

והסרטיםהטבלאותעמידתעל
:הזוהריםבתנאיםאלה

28התאמהלדרישותבפרט.א
בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג

.התעבורה
.341ר"אישורת.ב
2(סחררישיוןהיבואןבידיבמוצרי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.20.5000 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
מחזיריאוצהובאואדוםבצבערפלקטיביים

רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב
כלירכבבלסימוןאחורימהסוגהמשמש 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

אלההזוהריםבתנאים:
י383אעד383התאמהלתקנות.א

.לתקנותהתעבורה
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 

1(היבידילרכבמעבדהאישורבואן
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
28התאמהלדרישותבפרט.א

בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג
.התעבורה

.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.20.9200 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
ייםבצבעאדוםאוצהובאומחזירירפלקטיב
רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב

כלירכבבלסימוןאחורימהסוגהמשמש


 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
אעד383התאמהלתקנות.א
383התעבורהלתקנותי.
ישראליהתאמהלדרישותתקן.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
בצבעיםסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו

;מהסוגהמשמשלכלירכבלבן-אדום 
1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

והסרטיםהטבלאותעמידתעל
:הזוהריםבתנאיםאלה

28שותבפרטהתאמהלדרי.א
בתוספתהשניהלתקנות'בחלקג

.התעבורה
.341ר"אישורת.ב
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

39.20.9900 

-רטרוסרטיםזוהריםמחזיריאורטבלאותו
מחזיריאוצהובאואדוםבצבערפלקטיביים

רטרואור-אדוםבצבעיםרפלקטיביים-צהוב
כלירכבבלסימוןאחורימשמשמהסוגה 

1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
והסרטיםהטבלאותעמידתעל

:הזוהריםבתנאיםאלה
י383אעד383התאמהלתקנות.א

.לתקנותהתעבורה
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
39.21 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או

המיועדיםלייצוראריזותשלמזוןאומשקה
.לבניאדם 

5113ר"אישורת 

;סילאיטוםגגות-וי-יריעותפי תאישור"1430ר  39.21.1000 
.אםלאיטוםגגות-די-פי-יריעותאי תאישור"1430ר 

39.21.9000 אייריעות-גג-די-פילאיטוםותאם. תאישור"1430ר 
.מכליהדחהלאסלה תאישור"851ר  39.22.9090 

מקלחים תאישור"1482ר 

רפואייםפריטיםלאיסוףפעמייםחדמכלים
חדיםהמשמשיםבאזוריטיפולרפואי 

4501ר"אישורת 

מכליםהמיועדיםלהזנתתינוקות/בקבוקים תאישור"5817ר 

39.23 

או,מזוןאומשקההמיועדיםלבואבמגעעם
המיועדיםלייצוראריזותשלמזוןאומשקה

.לבניאדם 

5113ר"אישורת 

מכליםופטמותהמיועדיםלהזנת/בקבוקים
;תינוקות 

5817ר"אישורת 

;מוצציםלתינוקות תאישור"1157ר 

39.24 

לבניהמיועדיםלבואבמגעעםמזוןאומשקה
.אדם 

5113ר"אישורת 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

39.24.9000 לאסלההדחהמכלי. תאישור"851ר 
145ר"אישורת תר"אישור

958 
884ר"אישורת תר"אישור

532 

*39.25.9000 למיתקניחיבוריםותיבותואבזריהצנרת
.חשמל 

577ר"אישורת תאישור"י
61386 

מונעי,קצהסימני,סופגיאנרגיהקבועים
עמודיבסיססלחניים,יםמפרדתנתיב,סנוור

,נתיקים/עמודיבסיסשבירים,לתמרורים
סימניכבישמחזיריאור,גמישיםעמודונים

;מפלסטיק)עיניחתול( 

משרדיתלהתקניןהועדההבי
תנועהובטיחות 

39.26 

.מחזיקמוצץלתינוק תאישור"12586ר 
39.26.1000 מחקים. תאישור"562ר 
39.26.2000 חומנגדמגןכימייםכפפותרים. תאישור"1284ר 
39.26.9051  תאישור"562ר 
39.26.9059 המיועדיםמתנפחיםמזרניםאוידייםמשוטי

.לשחייהבמיםלילדים 
562ר"אישורת 

39.26.9060 רחמייםתוךהתקנים. ר"אמ 
;משולשיאזהרהלכלירכב 1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

יאזהרהלסעיףעלהתאמתמשולש
בתוספתהשנייה'שלחלקג25

התעבורהלתקנות
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
;נשכניםלתינוקות תאישור"562ר 

;סולמות תאישור"1847ר 

39.26.9090 

.שרפרפישלבים תאישור"5840ר 
40.08.1000 בהתפחהמיוצריםושרווליםלוחות

.עדיםלבידודתרמיוהמיו 
5442ר"אישורת 

מכניבציודמנועיברכבלשימושהמיועדים
;הנדסיומלגזותהרמה 

תחבורה 

ובציודבטרקטוריםלשימושהמיועדים
;חקלאי 

מיכוןוטכנולוגיה 

40.09 

.זרנוקיםלגזפחמימנימעובהבפאזהגזית תאישור"764ר 
רצועותממסרהלתזמוןמנועישריפה  

לציודמכניהנדסימהסוגהמשמשלכלירכב
;ולמלגזותהרמה 

תחבורה 
40.10 

.מהסוגהמשמשלטרקטוריםוציודחקלאי וטכנולוגיהמיכון 
40.11

 
,40.11.3000שבפרטיםאלהלמעט,צמיגים

40.11.500040.11.6000,40.11.9910,ולמעט
.ובקרטינגמשמשיםבעגלותנכיםשאלה 

רישיוןלסחרבידיהיבואן.א
מוצריצולפיושירותיםצמיגים

תעבורה
בידיהיבואןאישורשלמעבדה.ב

:לרכבעלעמידהבתנאיםאלה
)1(לאחדתואמיםהצמיגים

של14המפורטיםבסעיףהתקנים
בתוספתהשנייהלתקנות'חלקג

;התעבורה
)2(בתנאיםעומדיםהצמיגים

כהגדרתןנוהלבהוראותהקבועים
;ריהתעבורהבצומוצ

)3(הצמיגיםשלהמסחריהשם
מהמפורטיםאחדהואהיצרןושם

הודעהבדבריצרניצמיגיםב
.מאושרים 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

ומלגזותהנדסימכנילציודהמיועדיםצמיגים
הרמה 

מעבדהשלאישורהיבואןבידי
:לרכבעלעמידהבתנאיםאלה

)1(לאחדתואמיםהצמיגים
בסעיףהמפורטים14התקניםשל

בתוספתהשנייהלתקנות'קגחל
;התעבורה

)2(בתנאיםעומדיםהצמיגים
כהגדרתןנוהלבהוראותהקבועים

;בצומוצריהתעבורה
)3(הצמיגיםשלהמסחריהשם

מהמפורטיםאחדהואהיצרןושם
צמיגיםיצרניבדברבהודעה

מאושרים 
40.11.3000מהסוגמגומיחדשיםפנאומטייםצמיגים

המשמשלמטוסים 
תחבורה 

*40.11.5000 מעלשקוטרםלאופנייםאינץ8צמיגים,'
למעטאלוהמיועדיםלאופניהריםומרוץ 

464ר"אישורת תאישור"ר
1117 

40.12 כריתוצמיגימלאיםצמיגיםלמעט. תחבורה 
40.12.2000 המיועדיםמשומשיםפנומטיםמשאצמיגי

לחידוש 
1(תחבורה
2(ירישיוןהיבואןבידייצור

מוצריבצוכאמורצמיגיםלחידוש
תעבורה 

דיםלשימושבכלירכבעהמיו היבואןבידימעבדהשלאישור
:לרכבעלעמידהבתנאיםאלה

1(בתנאיםעומדיםהאבובים
כהגדרתןנוהלהקבועיםבהוראות

;בצומוצריהתעבורה
2(לדרישותתואמיםהאבובים

;261כ"מפורטותבמפמ
3(ריתעבורהבמוצריסחרשיון

כאמורבצומוצריתעבורה 

40.13.1000 

ומלגזותהנדסימכניבציודלשימושהמיועדים
הרמה 

אישורשלמעבדהבידיהיבואן
:לרכבעלעמידהבתנאיםאלה

1(בתנאיםעומדיםהאבובים
כהגדרתןנוהלהקבועיםבהוראות

;בצומוצריהתעבורה
2(לדרישותתואמיםהאבובים

261כ"ממפורטותבמפ 
*40.13.2000 מעלשקוטרםלאופנייםאינץ8אבובים,'

למעטאלוהמיועדיםלאופניהריםומרוץ 
465ר"אישורת תאישור"ר

1117 
;אמצעיםלמניעתהריון ר"אמ  40.14.1000 

.כובעונים תאישור"386ר 
;להזנתתינוקותהמיועדותטמותפ תר"אישור5817 

וקותמוצציםלתינ תאישור"1157ר 
40.14.9090 

.נשכניםלתינוקות תאישור"562ר 
40.15.1000 בדיקהכפפות. ר"אמ 

:כפפותכירורגיות  
;ללאאריזהועיקור ר"אמ 

40.15.1100 

.אחרות תאישור"426ר 
40.15.1900 כימייםחומריםנגדמגןכפפות; תר"אישור1284 
40.16.1020 המוקשאומגופרמגומיפריטים

ותושבותמנועתומכיכדוגמת—
למעט,רכבלכלימתכתגומיותותבימגומי

המיועדיםלציודמכניהנדסיומלגזות 

סחררישיוןהיבואןבידי
מוצריכאמורבצותעבורהבמוצרי
תעבורה 

40.16.9200 מחקים תאישור"562ר 
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40.16.9921 הגהלמסרקיאבקמגיני,הינעגליציריות. תחבורה 
41.01  הווטרינריהשירות 
41.02  הווטרינריהשירות 
41.03  הווטרינריהשירות 
42.02.1000 תלמידיםילקוטי תר"אישור873 
42.03 וכפפותביגוד,להגנתהמיועדיםלמעט

העובדיםבתעשיה 
סימוןלפיצוסימוןטובין 

42.03.2910 מגןכפפות. תאישור"1284ר 
43.01  הווטרינריהשירות 
44.01  הצומחהגנת 
44.03  הצומחהגנת 
44.04 לחלוטיןמקולפיםלמעט הצומחהגנת 
44.06 מעץעשוייםברזללמסילותמשומשים-אדנים הצומחהגנת 
44.07 לחלוטיןמקולפיםלמעט הצומחהגנת 

*44.10  תאישור"887.1רסעיף209
210סעיף887.2ר"אישורת
220עיףס887.3ר"אישורת 

44.10.1200 מכווניםעץכפיסילוחות)OSB.( תאישור"1913ר 

44.11 לוחותלמעטHardboard)מזוניטמכונים.( תאישור"1481רסעיף3.10 

;לטפסות תאישור"סעיפים37.1ר:205;207  *44.12 
.אחרים תאישור"37.1ר

207סעיף 
ר"אישורת

37.2סעיף206
44.15  הצומחהגנת 

:דלתות  
;דלתותאש תאישור"1212ר תאישור"23ר

3חלק 
;אחרותהכוללותמנעול תאישור"101ר תאישור"23ר

3חלק 

44.18.2000 

.אחרות תאישור"23רחלק3 
;סולמות תאישור"1847ר 

32ר"אישורת תאישור"473ר 
ר"אישורת

60227 
ר"אישורת

60245 

;קרשיגיהוץמחובריםלרשתחשמל 

900ר"אישורת 

44.21.9090 

.שרפרפישלבים תאישור"5840ר 
46פרק מרכיבמכיליםשאינםמוצריםלמעט

.מהצומח 
הגנתהצומח 

48.11 ביטומניקרטון; תאישור"80ר 
 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או

,המיועדיםלייצוראריזותשלמזוןאומשקה
עשויההעלישכבתמגעעםמזוןאומשקהב

.לבניאדםפולימראואלסטומר 

5113ר"אישורת 

48.23.6000 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או
,המיועדיםלייצוראריזותשלמזוןאומשקה

משקהאומזוןעםמגעשכבתהבעליעשויה
.לבניאדםפולימראואלסטומר 

5113ר"אישורת 

49.05.1000 מוארגלובוס תאישור"20ר תאישור"ר
900 

49.11.9190 מוארותתמונות. תאישור"20ר 
50.01  הצומחהגנת 
51.01  הווטרינריהשירות 
51.02  הווטרינריהשירות 
51.03  הווטרינריהשירות 
52.01  הצומחהגנת 
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52.02  הצומחהגנת 
52.03  הצומחהגנת 
53.01 גלמי. הצומחהגנת 
53.02 גלמי. הצומחהגנת 
53.05 גלמי. הצומחהגנת 
56.01.2100 האדםגוףעללשימוש. תאישור"597ר 
56.02.9000 ביטומנילבד. תאישור"80ר 
56.08.1100  הדיגאגף 

57פרק שטיחיםלמעטו57.01שבפרטים-
57.04.9010;למעטסינתטידשאשטיחי

םולמעטהמיועדיםלהתקנהמחוץלמיבני
.שטיחיםהמיועדיםלכלירכב 

636ר"אישורת 

59.09 אשלכיבויזרנוקים. תאישור"365ר 
61פרק לפוריםתחפושות תר"אישור562 

מפרטים-
61.01

63.04עד 

נראותבעלאזהרהביגודאומגןביגודלמעט
,למעטביגודחדפעמיהמיועדלרפואהגבוהה

תחפושות,יהמעבדותוחדריםנקייםבתעשי
;61.16;61.17.8000ולמעטילדים

61.17.900062.12.1010;62.16;62.17 

טוביןסימוןצולפיסימון 

61.01 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
61.02 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
61.03 אומגןגבוההביגודנראותבעלאזהרהביגוד; תאישור"1258ר 
61.13 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
61.14 גבוההנראותבעלהזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
61.16 מגןכפפות. תאישור"1284ר 

62פרק לפוריםתחפושות תר"אישור562 
62.01 גבוההביגודנראותבעלאזהרהביגודאומגן. תאישור"1258ר 
62.02 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
62.03 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד; תאישור"1258ר 
62.10 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
62.11 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
62.14 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
62.16 מגןכפפות. תאישור"1284ר 
63.01.1000 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
63.02.2910 ביגודאומגןגבוההביגודנראותבעלאזהרה. תאישור"1258ר 
63.02.3220 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
63.02.3910 גבוההנראותבעלאזהרהביגודאומגןביגוד. תאישור"1258ר 
63.07 לתינוקמוצץמחזיק. תאישור"12586ר 
63.07.2000  תאישור"1905ר 
63.07.9090 הצלהאפודי. תאישור"1905ר 
63.09 משומשיםבגדים טוביןסימוןצולפיסימוןוסימון

"משומש" 
;נעלייםשאינןנעליבטיחות תאישור"1129ר  64.01 

בטיחותנעלי תאישור"1112ר 
    
  

;נעלייםשאינןנעליבטיחות תאישור"1129ר 
בטיחותנעלי תאישור"1112ר 

  

64.02 

  
;נעלייםשאינןנעליבטיחות תאישור"1129ר 

בטיחותנעלי תאישור"1112ר 
  

64.03 
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;נעלייםשאינןנעליבטיחות תאישור"1129ר  64.04 
.נעליבטיחות ת1112ר"אישור 

;נעלייםשאינןנעליבטיחות תאישור"1129ר  64.05 
.נעליבטיחות תאישור"1112ר 

64.06.2000 סוליות. הייצורארץהסוליהעלצוינהאם,
הסוליה:"ירשםעלהסוליהי

מתוצרת…)הייצורארץשם(" 
;קסדותמגןלרוכביאופנועוטרקטורון היבואןבידי:

)1(תעבורהבמוצריסחררישיון
למעט,כאמורבצומוצריתעבורה

;ביבואאישי
2(עלרכבמעבדהשלאישורל

התקניםלאחדהקסדותהתאמת
בסעיף9המפורטיםגחלקשל

התעבורההבתוספתלתקנותשנייה 
;קסדותמגןלרוכביאופניים 1(סחררישיוןהיבואןבידי

מוצריבצותעבורהכאמורבמוצרי
אישייבואלמעט ,תעבורה
1613ר"ת)2 

65.06.1000 

מגןכציודהמשמשמהסוגמגןקסדות
.לעובדים 

484ר"ת 

68.02.2000 טבעיתאבןעשוייםמדרגותלחיפוילוחות. תר"אישור1554 
68.04 והשחזהחיתוךדסקיות. תאישור"1836ר 
68.05 והשחזהחיתוךדסקיות. תאישור"1836ר 

;צמרמינרלילבידודתרמיואקוסטי תאישור"750רסעיפים1.1.5;
3.13 

68.06 

תרמימוצריםהמכיליםצמרמינרלילבידוד
.ואקוסטי 

;105.7סעיפים751ר"אישורת
313 

68.07 לאיטוםבפולימריםמשופרביטומןיריעות
.ומבניםגגות 

1430ר"אישורת 

68.09.1100 גבסלוחות. תאישור"1490ר 
68.09.1900 גבסלוחות. תאישור"1490ר 
68.10.1100  תאישור"5ר 

;אריחיםמבטון תר"אישור5  68.10.1900 
בטוןאוטראצועשוייםמדרגותלחיפוילוחות

.הציפויאבן 
1554ר"אישורת 

;רעפים תאישור"215רחלק2  68.10.9990 
.צינורות תאישור"27ר 

68.11 בסיביםלוחותמחוזקצמנט. תאישור"110ר 
רפידותלבלמים  

;מהסוגהמשמשלכלירכב תחבורה 
68.13 

המשמשחקלאיטרקטובמהסוגוציודרים. וטכנולוגיהמיכון 
69.05.1000 עזררעפילמעטמשתלביםחרסיתרעפי. תאישור"215רחלק1 
69.07.1000 מסוגאריחיםביסק"למעט"ראוייםשאינם

.הצרכןדייללשימושסופיע 
1353ר"אישורת 

69.07.9000 מסוגאריחיםביסק"למעט"ראוייםשאינם
.דיהצרכןלשימושסופיעלי 

314ר"אישורת 

69.08.1000  תאישור"1353ר 
69.08.9000  תאישור"314ר 

*69.10.1000 אסלות. תאישור"146ר תאישור"ר
1385 

*69.10.9000 אסלות. תאישור"146ר תאישור"ר
1385 

69.11  תאישור"1003ר 
69.12  תאישור"1003ר 
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70.04.9000  תאישור"חלקי938ר1ם;2 
70.05.1090 עדשטוחהמ19זכוכית"עובימ. תאישור"938רחלקים1;2 
70.05.2190  תאישור"938רחלקים1;2 
70.05.2990  תאישור"938רחלקים1;2 
70.06 בבנייניםלשימושבטיחותזכוכית. תאישור"938רחלק3 

.זכוכיתבטיחותלשימושבבניינים תאישור"938ר  70.07 
מתאימיםהןבמידהובצורהזכוכיתבטחו

בציודכליטיסוכלישייט,להתקנהבכלירכב
מכניהנדסיומלגזותהרמה 

תחבורה 

70.09.1000 רכבלכלימראות,ומלגזותהנדסימכנילציוד
למעטהרמהלאופנייםהמיועדות; 

תחבורה 

70.09.9200 חשמליהכולליםזרםנושאיחלקים. תאישור"20ר תאישור"32ר 
סמ1500עד"ק; תאישור"172ר  70.10.9000 

.לריסוסבשיטתאירוסול תאישור"742ר 
70.13.4990 פטמההכולליםתינוקותלהזנתבקבוקים. תאישור"172ר תאישור"ר

1157 
70.18 לסימוןאורמחזיריםמזכוכיתזעיריםכדורים

עלעולהאינושקוטרםס1דרכים"מ. 
משרדיתלהתקני-הוועדההבין

תנועהובטיחות 
;צמרמינרלילבידודתרמיואקוסטי תאישור"750רסעיפים1.1.5;

3.13 
70.19.3919 

תרמילבידודמינרליצמרהמכיליםמוצרים
.ואקוסטי 

;105.7סעיפים751ר"אישורת
313 

;צמרמינרלילבידודתרמיואקוסטי תאישור"750רסעיפים1.1.5;
3.13 

70.19.3990 

תרמילבידודמינרליצמרהמכיליםמוצרים
.ואקוסטי 

;105.7סעיפים751ר"אישורת
313 

70.20 אורמחזיריכבישחתול(סימניעיני(מזכוכית,
לסימוןאורמחזיריםמזכוכיתזעיריםכדורים

עלעולהאינושקוטרםס1דרכים"מ. 

ימשרדיתלהתקנ-הוועדההבין
תנועהובטיחות 

71.02 שחוריםצבועיםיהלומים. היהלומיםעלהמפקח 
71.02.1000 גלםיהלומי. ובלבדהיהלומיםעלהמפקח

קימברליתעודתלמשלוחשצורפה
חתומהומלאהכדין,מקורית 

71.02.2100 גלםיהלומי. ובלבדהיהלומיםעלהמפקח
קימברליתעודתלמשלוחשצורפה

מלאהכדיןחתומהו,מקורית 
71.02.3100 גלםיהלומי. ובלבדהיהלומיםעלהמפקח

קימברליתעודתלמשלוחשצורפה
חתומהומלאהכדין,מקורית 

71.13.1990 זהבתכשיטי. תאישור"299ר 
72.10.7000 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או

משקהאומזוןשלאריזותלייצורהמיועדים
געעםמזוןאומשקהובלבדבעלישכבתמ

.לבניאדםעשויהפולימראואלסטומר 

5113ר"אישורת 

72.12.4000 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים, 
אומזוןשלאריזותלייצורהמיועדיםאו

משקהובלבדבעלישכבתמגעעםמזון 
לבניאומשקהעשויהפולימראואלסטומר

.אדם 

5113ר"אישורת 

72.13.1000 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.13.2092 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.13.2099 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 
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72.13.9130 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.13.9190 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.13.9990 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.1029 פלדהבסלי(מוטותאוליםישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.1099 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.2000 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.3045 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
שמשלזיוןבטוןהמ 

4466ר"אישורת 

72.14.3049 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.3092 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.3099 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
ןהמשמשלזיוןבטו 

4466ר"אישורת 

72.14.9920 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.9991 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

72.14.9999 פלדהבסלילים(מוטותאוישרים(מהסוג
המשמשלזיוןבטון 

4466ר"אישורת 

73.04 למבניםפלדהצינורות; תאישור"1458ר 
 אשכיבוילמערכותפלדהצינורות. תאישור"4314ר 
73.05 למבניםפלדהצינורות. תאישור"1458ר 

;צינורותפלדהלמבנים תאישור"1458ר 
;צינורותפלדהלמערכותכיבויאש תאישור"4314ר 

73.06 

.יםצינורותפלדהלהולכתנוזל תאישור"103ר 
73.07.1000  תאישור"255ר 

.מדפיאש תאישור"1001ר  73.08 
מפלדהמשולביםאולאעםמעקותבטיחות

יחידותקצה,חלקיםדקורטיבייםמעץ
.למעקותבטיחותמפלדה 

משרדיתלהתקניןהועדההבי
תנועהובטיחות 

73.08.3000 אשדלתות. תאישור"1212ר 
73.08.9090 בקרהלתאירשתמכסיאומכסיםהכוללים

.אוקליטה 
1חלק489ר"אישורת 

73.10 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או
משקהאומזוןשלאריזותלייצורהמיועדים

משקהאומזוןעםמגעשכבתבעליובלבד
.לבניאדםעשויהפולימראואלסטומר 

5113ר"אישורת 

מ"רכבמונעבגפמל"מכליגפ היבואןבידי:
שיוןתקףלסחרבמערכותיר.א
;מלרכב"גפ
אישורשלמעבדהלרכבעל.ב

דרישותתקנההתאמתהמכליםל
אירופיתR-67.01/ECE

.בהומולוגציהנדרשת 
70ר"אישורת תאישור"ר

1941 

*73.11 

מכליםאחרים 

844ר"אישורת תאישור"ר
4295 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

73.11.0020  תאישור"1941ר 
70ר"אישורת תאישור"ר

844 
*73.11.0090  

4295ר"אישורת  
73.12.1000  תאישור"565ר תאישור"ר

1735חלק4 
73.14 רכבלבלימתרשת הביהועדהלהתקניןמשרדית

תנועהובטיחות 
73.14.3000 לבטוןלזיוןמרותכותפלדהרשתות. תאישור"4466רחלק4 
73.17.0090 פיניםאומסמריםלשיקועלאקדחמסמרים

.באמצעותחומרנפץ 
472ר"אישורת 

907ר"אישורת תר"אישור
968 

*73.21.1100  

1049ר"אישורת מפמאישור"כ
381 

73.21.1200  תר"אישור342 תאישור"ר
337 

73.21.1900 ביתייםתנורים. תאישור"1368ר 
995ר"אישורת תאישור"ר

1296 
*73.21.8100  

968ר"אישורת מפמאישור"כ
381 

*73.21.8200  תאישור"838ר תאישור"ר
337 

73.21.8900 ביתייםתנורים. תאישור"1368ר 
מפוחאומאווררהכולליםהמקרניםמוזנים

.פאזית-מרשתחשמלחד 
900ר"אישורת  73.22.1000 

מקרניגז תר"אישור968 
73.22.9000 מרשתהמוזניםמפוחאומאווררהכוללים

פאזית-חשמלחד 
900ר"אישורת 

   
   

428ר"ישורתא תאישור"32ר  ;סירלחץלבישול 
900ר"אישורת 

*73.23.9000 

בישולכליאומטבחכליאושולחןבאיםהכלי
בעלישהםובלבדבמגעעםמזוןאומשקה

משקהאומזוןעםמגעהשכבתפולימרעשויה
.אואלסטומר 

5113ר"אישורת 

73.24.2000  תאישור"238ר 
73.24.9000 אמבטיותחלקי. תאישור"238ר 
73.25.1010 בקרה/מכסיםלתאירשתקליטה/מכסי. תאישור"489ר 
73.25.9900 בקרה/מכסיםלתאירשתקליטה/מכסי. תאישור"489ר 

.מדפיאש תאישור"1001ר  73.26 
סימניכביש,ניידיםואסופגיאנרגיהקבועים

אורחתול(מחזיריעיני(מפלדהמאוברזל,
םנתיקי/עמודיבסיסשבירים 

משרדיתלהתקניןהועדההבי
תנועהובטיחות 

;סולמות תאישור"1847ר  73.26.9096 
.שרפרפישלבים תאישור"5840ר 

74.12.1090 תברואהאבזרי. תאישור"538ר 
.אבזריתברואה תאישור"538ר 

5433ר"אישורת ת"5434ר 
74.12.2090 

המיועדיםנחושתסגסוגתעשוייםאבזרים
תמיםלחיבורצנרתפלסטיקבמערכותהספק

.קריםוחמיםבבניינים 
21003ר"ת 

74.18.1010 מיטלטלותנפטפרימוס(כירות( תאישור"342ר 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

900ר"אישורת תאישור"ר
907 

74.18.1900*  

1049ר"אישורת  
74.18.2090 סיפונים(מחסומים.( תאישור"5694ר 

5433ר"אישורת ת"5434ר  74.19.9140 סגסועשוייםאבזריםהמיועדיםנחושתגת
מיםהספקתבמערכותפלסטיקצנרתלחיבור

.קריםוחמיםבבניינים 
21003ר"אישורת 

5433ר"אישורת ת"5434ר  74.19.9960 המיועדיםנחושתסגסוגתעשוייםאבזרים
מיםהספקתבמערכותפלסטיקצנרתלחיבור

.קריםוחמיםבבניינים 
21003ר"שורתאי 

76.04.2000 6060 מסגסוגותעשוייםפרופילים
מאולגניםובלתיצבועיםבלתי 6063 –ו

ארכיטקטונייםלשימושים 

4402ר"אישורת 

76.07 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או
משקהאומזוןשלאריזותלייצורהמיועדים

משקהאומזוןעםמגעשכבתבעליובלבד
אלסטומרעשויהאואדםפולימרלבני. 

5113ר"אישורת 

76.08.2090 ומיזוגאוורורלמערכותגמישיםאווירמובילי
אווירבבניינים 

5678ר"אישורת 

76.09.0090 אשכיבוילזרנוקימצמדים תאישור"365ר 
76.12 משקהאומזוןעםבמגעלבואהמיועדים,או

משקההמיועדיםלייצוראריזותשלמזוןאו
משקהאומזוןעםמגעשכבתבעליבלבד

.לבניאדםעשויהפולימראואלסטומר 

5113ר"אישורת 

76.12.9040  תאישור"742ר 
מרשתהמוזניםלבישוללחץסירי

;פאזית-חשמלחד 
428ר"אישורת
32ר"אישורת
900ר"אישורת 

76.15.1000 

לחץאחריםסירילבישול תאישור"428ר 
76.16 קבועיםאנרגיהואסופגיניידים,כבישסימני

אורחתול(מחזיריעיני(
פרפריםאנכייםמחזירי,)אלומיניום(חמרןמ

מחמרןאלומיניום(אור(,אורכייםסימנים
מחמרןמשונניםמחזיריאור(פנלים(
.)אלומיניום( 

משרדיתלהתקניןהועדההבי
תנועהובטיחות 

76.16.9930  תאישור"900ר 
;סולמות תאישור"1847ר  76.16.9993 

.שרפרפישלבים תאישור"5840ר 
;לוחיותזיהוילכלירכב 1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי

:עלעמידתהלוחיותבתנאיםאלה
הלוחיותעומדותבדרישות.א
תוספתהשלישיתלתקנותה

;התעבורה
תהתקןהלוחיותתואמותדרישו.ב
.5327י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 

76.16.9998 

לוחותסימוןאחוריבכלירכב 1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
:עלעמידתהלוחיותבתנאיםאלה

א383התאמהלדרישותתקנות.א
התעבורה383עדלתקנותי.
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי

תעבורהכאמורבצומוצריתעבורה 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

82.05.5999 באמצעותפיניםאומסמריםלשיקועאקדח
.חומרנפץ 

472ר"אישורת 

82.10 מכשיריםמשקהאומזוןעםמגעשכבתבעלי
אלסטומראופולימרהעשויה 

5113ר"אישורת 

83.01.4000 בדחבוילתמנעול. תאישור"101ר 
83.01.6000 המנעוללהפעלתגלילייםמנגנונים. תאישור"950ר 

.לוחיותהזיהוילכלירכב 1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
:עלעמידתהלוחיותבתנאיםאלה

הלוחיותעומדותבדרישות.א
לתקנותהשלישיתהתוספת

;התעבורה
תקןהלוחיותתואמותדרישותה.ב
.5327י"ת
2(סחררישיוןהיבואןבידי

מוצריבצוכאמורתעבורהבמוצרי
תעבורה 

83.10.0020 

לוחותסימוןאחוריבכלירכב 1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
:עלעמידתהלוחיותבתנאיםאלה

א383התאמהלדרישותתקנות.א
התעבורה383עדלתקנותי.
התאמהלדרישותתקןישראלי.ב
.5381י"ת
2(סחררישיוןהיבואןבידי

מוצריבצוכאמורתעבורהבמוצרי
תעבורה 
1338ר"אישורת תאישור"ר

1339 
*83.11.1000  

1340ר"אישורת  
84.01  אטומיתלאנרגיההועדה 
84.02 קיטורדודי. תאישור"4280ר 

המופעליםמרכזיתלהסקהמיםמחממי
;םמכללחץאולאמהכוללי"באמצעותגפ 

1296ר"אישורת תאישור"ר
4295 

84.03 

.אחריםהכולליםמכללחץ תאישור"4295ר 
תחבורה ביטחון  *84.07.3000 המשמשמהסוגפנימיתבשריפהבוכנהמנועי

.לכלירכב וטכנולוגיהמיכון 
תחבורה ןביטחו  *84.07.9000 המשמשמהסוגפנימיתבשריפהבוכנהמנועי

.לכלירכב וטכנולוגיהמיכון 

תחבורה ביטחון  *84.08.2000 בדחיסהמוצתיםפנימיתבשריפהבוכנהמנועי
.מהסוגהמשמשלכלירכב)דיזל( וטכנולוגיהמיכון 

תחבורה ביטחון  *84.08.9090 בדחיסהמוצתיםפנימיתבשריפהבוכנהמנועי
.מהסוגהמשמשלכלירכב)דיזל( וטכנולוגיהמיכון 

.חלקיםשלמנועידיזלובנזיןלכלירכב א.לסחררישיוןהיבואןבידי
כאמורמנועילרכבתעבורהבמוצרי

.בצומוצריתעבורה
החלקיםיהיומסומניםבשם.ב

מותגוארץהייצורעלגביהם/יצרן
בצוכאמוראריזתםגביעלאו

.מוצריתעבורה 

84.09 

הנדסימכניבציודלשימושהמיועדים
גזותהרמהולמל 

בשםמסומניםיהיוהחלקים
מותגוארץהייצורעלגביהם/יצרן

בצוכאמוראריזתםגביעלאו
מוצריתעבורה 

*84.09.9110  תחבורה ביטחון 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

מיכוןוטכנולוגיה 
*84.09.9190 רכבלכלימנועיםשלחלקיםלמעט. ביטחון מיכון

וטכנולוגיה 
תחבורה ביטחון  *84.09.9910  

ןוטכנולוגיהמיכו 
*84.09.9990 רכבלכלימנועיםשלחלקיםלמעט. ביטחון מיכון

וטכנולוגיה 
תחבורה ביטחון  *84.13 המשמשמהסוגוחלקיהםנוזליםמשאבות

;:84.13.5019;84.13.5029לכלירכבלמעט
84.13.5090;84.13.7099;84.13.7030;
84.13.8119;84.13.8199;84.13.9190. 

וןוטכנולוגיהמיכ 

והמשמשותפאזיתחדחשמלמרשתהמוזנות
;למסחרבהתאםלפקודתהמשקלותוהמידות 

900ר"אישורת משקלות
ומידות 

84.13.1000 

לפקודתבהתאםלמסחרהמשמשותאחרות
;המשקלותוהמידות 

משקלותומידות 

84.13.5019 אלקטרומכ-המופעלותאוהמוזנותנית
.יתמרשתחשמלחדפאז 

900ר"אישורת 

84.13.5029 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת 

84.13.5090 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת 

84.13.6019 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת 

84.13.6090 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת 

84.13.7030 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת תאישור"ר
60601 

84.13.7099 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת 

84.13.8119 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת תאישור"ר
60601 

84.13.8199 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת תאישור"ר
60601 

84.13.9190 חשמליזרםנושאיחלקים. תאישור"900ר 
84.14 בצמיגיםלחץומדידתלניפוחאוירמשאבות

שלכליהרכב 
משקלותומידות 

84.14.1029 אלקטרוהמופעלות-והמוזנותמכאנית
.מרשתחשמלחדפאזית 

900ר"אישורת 

מכאניתוהמוזנות-המופעלותאלקטרו.א
:מרשתחשמלחדפאזית 

 

אומפרידשמןבמדחסיםהכוללותמכללחץ
;רגייםבו 

900ר"אישורת תאישור"ר
4295 

;אחרות תאישור"900ר 

84.14.4000 

.אחרותהכוללותמכללחץ.ב תאישור"4295ר 
84.14.5100 חדחשמלמרשתהמוזנים-והמיועדיםפאזית

אוביתידומהלשימוש,כולל
.מאוורריםבמובילים/מפוחים 

900ר"אישורת 

84.14.5999 שולחןמאווררי,רצפה,קיר,לוןח,אותקרה
גג,במובילים/מפוחיםמאוורריםהמוזנים

פאזיתוהמיועדיםלשימוש-מרשתחשמלחד
אודומהביתי. 

900ר"אישורת 

84.14.6010  תאישור"900ר 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

ומגדשיםטורבו(מדחסים(רכבלכלי. א.לסחררישיוןהיבואןבידי
כאמורמנועילרכבתעבורהבמוצרי

.עבורהבצומוצרית
החלקיםיהיומסומניםבשם.ב

מותגוארץהייצורעלגביהם/יצרן
בצוכאמוראריזתםגביעלאו

.מוצריתעבורה 

84.14.8011 

ומלגזותהנדסימכניבציודלשימושהמיועדים
הרמה 

בשםמסומניםיהיוהחלקים
מותגוארץהייצורעלגביהם/יצרן

בצוכאמוראריזתםגביעלאו
מוצריתעבורה 

ומגדשיםטורבו(מדחסים(רכבלכלי. א.לסחררישיוןהיבואןבידי
כאמורמנועילרכבתעבורהבמוצרי

.בצומוצריתעבורה
החלקיםיהיומסומניםבשם.ב

מותגוארץהייצורעלגביהם/יצרן
אועל

מוצריבצוכאמוראריזתםגבי
.תעבורה 

84.14.8019 

ומלגזותהנדסימכניבציודלשימושהמיועדים
הרמה 

בשםמסומניםיהיוהחלקים
מותגוארץהייצורעלגביהם/יצרן

גביאריזתםכאמורבצואועל
מוצריתעבורה 

84.14.8020 ולמעטלחץמכל84.14.8021הכוללים תאישור"4295ר 
מכאניתוהמוזנות-המופעלותאלקטרו.א

מרשתחשמלחדפאזית 
 

שמןבמדחסיםאומפרידהכוללותמכללחץ
;בורגיים 

900ר"אישורת תאישור"ר
4295 

;אחרות תאישור"900ר 

84.14.8021 

.אחרותהכוללותמכללחץ.ב תאישור"4295ר 
84.14.8090 לחץמכלהכוללותבמדחסיםשמןמפרידאו

.בורגיים 
4295ר"אישורת 

84.15.1040 עלעולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלה
ט"קו18 

תאישור"994ר אנרגיהשימור 

84.15.1090 עלעולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלה
ט"קו18 

994ר"אישורת אנרגיהשימור 

84.15.2000  תחבורה 
84.15.8100 עלעולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלה

ט"קו18 
994ר"אישורת אנרגיהשימור 

84.15.8249 עעולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלהל
ט"קו18 

994ר"אישורת אנרגיהשימור 

84.15.8290 עלעולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלה
ט"קו18 

994ר"אישורת אנרגיהשימור 

84.15.8340  תחבורה 
84.15.8350 עלעולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלה

ט"קו18 
900ר"אישורת 

84.15.8390 עולהאינהשלהםהקירורשתפוקתאלהעל
ט"קו18 

900ר"אישורת 

84.15.9000 84.15.9031למעט
.ולמעטחלקיםשאינםנושאזרםחשמלי 

994ר"אישורת תאישור"ר
900 

84.18.1000 ביתילשימוש. תאישור"721ר אנרגיהשימור 
84.18.2000  תאישור"721ר אנרגיהשימור 
84.18.3000 ביתילשימוש. תאישור"721ר אנרגיהשימור 
84.18.4000 ביתילשימוש. תאישור"721ר אנרגיהשימור 
84.18.5000 מסחרייםמקרריםלמעט תאישור"721ר אנרגיהשימור 



ק"ת ― שיעורי מק"ח 1671, כ"ה באדר התשע"ב, 2012�3�19 1102
29

'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

*84.18.6930  תאישור"900ר תאישור"ר
721 

*84.19.1100  תאישור"1296ר תאישור"ר
579 

84.19.1900  תאישור"579ר 
84.19.2000 קיטורמעקרימעבדתיאורפואילשימוש

ליטר54-שנפחתאהעיקורשלהםגדולמ 
1148ר"אישורת 

84.19.3191  תאישור"900ר 
:מכשירים  

מילטיהוראולסינוןמערכתבגופםנתונהאם
;שתייה 

1505ר"אישורת תאישור"ר
900 

*84.19.8120 

.אחרים תאישור"900ר 
84.19.8910  תאישור"900ר 

:מכשירים  
מילטיהוראולסינוןמערכתבגופםנתונהאם

;שתייה 
900ר"אישורת תאישור"ר

1505 

84.19.8921 

אחרים. תאישור"900ר 
84.19.8930 אפיהתנורי. תאישור"900ר 

:מכשירים  
מילטיהוראולסינוןמערכתבגופםנתונהאם

;שתייה 
900ר"אישורת תאישור"ר

1505 

84.19.8992 

אחרים. תאישור"900ר 
84.19.8993 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.19.8999 מוזניםחםדבקאקדחיחדחשמלמרשת-

.פאזית 
900ר"אישורת 

84.21.1100 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.21.1200 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.21.1900 חדחשמלמרשתהמוזנים-ולמעטפאזית

המיועדיםלשימושבמעבדות 
900ר"אישורת 

84.21.2000 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.21.2100 שתייהמישללטיהוראולסינוןהמיועדות

.ולמעטמכונותתעשייתיות 
1505ר"אישורת 

תחבורה ביטחון  *84.21.2300 רכבלכליהמשמשמהסוגוחלקיהםמסננים.
ולציודמכניהנדסיולמלגזותהרמה וטכנולוגיהמיכון 

תחבורה ביטחון  *84.21.2910 רכבלכליהמשמשמהסוגוחלקיהםמסננים
.ולציודמכניהנדסיולמלגזותהרמה וטכנולוגיהמיכון 

תחבורה ביטחון  *84.21.3100 מהסוגוחלקיהםרכבמסנניםלכליהמשמש
.ולציודמכניהנדסיולמלגזותהרמה וטכנולוגיהמיכון 

תחבורה ביטחון  *84.21.3910  
מיכוןוטכנולוגיה 

תחבורה ביטחון  *84.21.9910  
מיכוןוטכנולוגיה 

84.22.1000 84.22.1100למעט תאישור"900ר 
התקניםמכוןאישורהיבואןבידי

לתקנותהמכשירהתאמתעל
אנרגיהמקורות)אנרגטיתצריכה

,)מרביתלמכשירחשמלביתי
2009-ע"התש 

84.22.1100 בלשימושכליםיתימדיחי 

900ר"אישורת 
84.22.3000 במנגנוניהמצוידותבקבוקיםלמילוימכונות

בקרתשקילהאונפחאושניהם 
משקלותומידות 

84.22.3010 להלמכשיריםמחומריםעשוייםשקיותחמת
.פלסטייםוהמיועדיםלשימושביתיאודומה 

1139ר"אישורת 

84.23  ומידותמשקלות 
84.23.1000 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

66ר"אישורת תאישור"ר
570 

463ר"אישורת תאישור"ר
318 

283ר"ורתאיש תאישור"ר
1153 

מטפיכיבויאשמיטלטלים 

987ר"אישורת 

*84.24.1000 

מטפיכיבויאשקבועים תר"אישור2217 
84.24.3090 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.24.8910  תאישור"742ר 
84.24.8950 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.24.8990 חדחשמלמרשתפאזי-המוזניםת. תאישור"900ר 
84.25.3000 ממוכניםפיגומים. תר"אישור1139 

גלגליםעלהנגרריםהידראולייםמגבהים
;למוסכים 

4451י"אישורת 

קבועיםומכאנייםהידראולייםמרימים
;למוסכים 

79כ"אישורמפמ 

;מגבהיםהידראולייםמיטלטלים תאישור"136ר 
;יטלטליםכלירכבמגבהיםמכאנייםמ תאישור"4451י 

84.25.4000 

עגורנים(מנופים(ואחריםהידראוליים
.להעמסהעצמיתלרכבמשא 

129כ"אישורמפמ 

עגורנים(מנופים(הידראוליים:  
;חדשים מפמאישור"129כ 

84.26.1900 

.משומשים תחבורה 
84.26.2000  תחבורה 
84.26.3090 משאלרכבעצמיתלהעמסה. מפמאישור"129כ 
84.26.4900 משאלרכבעצמיתלהעמסה. מפמאישור"129כ 
84.26.9100 משאלרכבעצמיתלהעמסה. מפמאישור"129כ 
84.26.9990 משאלרכבעצמיתלהעמסה. מפמאישור"129כ 
84.27.1011 משומשותחשמליותמלגזות. התחבורהמשרד–הרכבאגף

ה"גףצמ-ושירותיתחזוקה 
84.27.1019 משומשותחשמליותמלגזות. התחבורהמשרד–הרכבאגף

ה"גףצמ-ושירותיתחזוקה 
84.27.1090 משומשותחשמליותמלגזות. התחבורהמשרד–הרכבאגף

ה"גףצמ-ושירותיתחזוקה 
84.31.4900 צריחלעגורניחלקים,ניידיםעגורני,עגורני

גשרועגורניםלהעמסהעצמית/שער 
התחבורהמשרד–הרכבאגף
ה"גףצמ-ושירותיתחזוקה 

;משומש וטכנולוגיהמיכון הצומחהגנת  84.32 
.אחר וטכנולוגיהמיכון 

חלקים:84.33.1910;84.33.9000למעט
:למכסחותדשא 

 

;משומש וטכנולוגיהמיכון הצומחהגנת 

84.33 

.אחר וטכנולוגיהמיכון 
*84.33.1100 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר תאישור"ר

60745 
*84.33.1990 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר תאישור"ר

60745 
84.34.1000  וטכנולוגיהמיכון 

:84.36.8010;84.36.9100;למעט  
;משומשים וטכנולוגיהמיכון הצומחהגנת 

84.36 

.אחרים וטכנולוגיהמיכון 
84.37 משומשים. הצומחהגנת 
84.43.1200  תאישור"60950ר
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

ר"אישורתביטחוןפנים;מכשיריהעתקתצילוםבצבע
60950

60950ר"אישורת;מכשיריהעתקתצילוםאחרים
הפקסימילימכשירי; תקשורת תר"אישור

60950 

*84.43.3000 

.מדפסות תאישור"60950ר 
*84.47.2010 מרשתהמוזניםחדחשמל-פאזית. תאישור"900ר 

התקניםמכוןאישורהיבואןבידי
לתקנותהמכשירהתאמתעל

אנרגיהמקורות)אנרגטיתצריכה
,)מרביתלמכשירחשמלביתי

2009-ע"התש 

מכונותכביסהלשימושביתי 

900ר"אישורת 

84.50.1000 

אחרים תר"אישור900 
84.50.2000 לשהמיועדותבתעשיהלמעטימוש. תאישור"900ר 
84.51.1000  תאישור"900ר 

התקניםמכוןאישורהיבואןבידי
לתקנותהמכשירהתאמתעל

אנרגיהמקורות)אנרגטיתצריכה
,)מרביתלמכשירחשמלביתי

2009-ע"התש 

מייבשיכביסהלשימושביתי 

900ר"אישורת 

84.51.2100 

.פאזית-אחריםהמוזניםמרשתחשמלחד תר"אישור900 
*84.51.2900 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
*84.51.3090 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 

84.51.4091  תאישור"900ר 
84.51.4099 לחץמכלהכוללותטקסטיללצביעתמכונות. תאישור"4295ר 
84.51.8012 חשמלמרשתחדהמוזנים-פאזית. תאישור"900ר 
84.51.8019 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.52.1010 חשמלמרשתהמוזנות. תאישור"900ר 

*84.61.2000 חשמלמרשתהמוזנותמכונותולמעט
תעשייתיות 

ר"אישורת
60745 

ר"אישורת
900 

*84.64.2000 חשמלמרשתפאזיתהמוזנותחד. תאישור"ר
60745 

ר"אישורת
900 

:כליעבודה  
חיצוניכוחמקורבלאלפעולמסוגליםשלא

;)המוזניםמרשתחשמל( 
ר"אישורת

60745 
ר"אישורת

900 

*84.67.2000 

אךחיצוניכוחמקורבלאלפעולשמסוגלים
אומטעןבתוכםהכולליםאויחדמיובאים

.שנאיאושניהם 

900ר"אישורת תר"אישור
60745 

  *84.70 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 
60950ר"אישורת 

84.71 אלחוטיתתקשורתפונקציותהמכילות–
Wirelessכגון:WI-FI, 802.11, Blue 

Tooth
להתחברהמיועדקוויקצהציודוהמכילות

יחולביבואאישי.תתקשורתארציתלרש
למעטמשדרותאוקולטותבגלי;ומסחרי
.אדוםבלבד-אינפרא 

תקשורת 

84.71.3000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות.
 

60950ר"אישורת 



1105ק"ת ― שיעורי מק"ח 1671, כ"ה באדר התשע"ב, 2012�3�19
32

'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

84.71.4000 העולהנקובממתחמוזנות9עלאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60950ר"אישורת 

84.71.5000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60950ר"אישורת 

84.71.6000 העולהנקובממתחמוזנות9עלאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60950ר"אישורת 

84.71.7000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60950ר"אישורת 

84.71.8000 העולהנקובממתחמוזנות9עלאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60950ר"אישורת 

84.71.9000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60950ר"אישורת 

  *84.72 מכונותבלאלפעולמסוגלותשלאכוחמקור
שמסוגלותלפעולבלאמקורכוחאוחיצוני

בתוכןהכוללותאויחדמיובאותאךחיצוני
.אושנאי/מטעןו 

60950ר"אישורת 

84.73 אלחוטיתתקשורתפונקציותהמכילים–
Wirelessכגון:

WI-FI, 802.11, Blue Tooth
.יחולביבואאישיומסחרי 

תקשורת 

84.73.3000 מכרטיסתקשורתלרשתהמתחברחשב
.ציבורית 

תקשורת 

84.74.2090 נמגרסותמכניציודאורכבכליידיעלגררות
ומפותהנדסיאובעלותהנעהעצמית

.מתנייעות 

אגףהרכבושירותי-תחבורה
ה"גףצמ-תחזוקה 

84.74.3100 נגררבטוןיםמערבליאורכבכליידיעלציוד
ולציודצמיתמכניהנדסיאובעלותהנעהע
.מכניהנדסיולמלגזותהרמה 

אגףהרכבושירותי-תחבורה
ה"גףצמ-תחזוקה 

*84.76.2000 מרשתוהמוזניםמכאניתאלקטרוהמופעלים
חדפאזית-חשמל. 

ר"אישורת
60950

 

ר"אישורת
900
 

*84.76.8000 מרשתוהמוזניםמכאניתאלקטרוהמופעלים
חדפאזית-חשמל. 

ר"אישורת
60950 

ר"אישורת
900 

84.79.1000 ומוחזקיםמיטלטליםחשמלמרשתהמוזנים
.ביד 

60745ר"אישורת 

*84.79.2030 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
*84.79.6000 חשמלמרשתהמוזנים. תאישור"900ר תאישור"ר

994 
*84.79.8119 חשמלמרשתהמוזנים. תאישור"900ר תאישור"ר

60745 
*84.79.8122 חשמלמרשתהמוזנים. תאישור"ר

60745 
ר"אישורת

900 
*84.79.8129 חשמלמרשתהמוזנים. תאישור"ר

60745 
ר"אישורת

900 
*84.79.8210 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
*84.79.8229 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
*84.79.8299 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
*84.79.8952 חשמלמרשתהמוזנים. תאישור"900ר תאישור"ר

994 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

84.79.8953 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
84.79.8954 חשמלמרשתחדהמוזנים-פאזית. תאישור"900ר תאישור"994ר 

*84.79.8959 מרשתחדחשמלהמוזנים-פאזית. תאישור"900ר תאישור"ר
994 

*84.79.8966 חדחשמלמרשתהמוזנים-ולמעטפאזית
.אבזריםומכשיריעזר 

900ר"אישורת 

84.19.8992 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים תאישור"900ר 

:ברזיםושסתומים  
לציודמכניהנדסי,מהסוגהמשמשלכלירכב

;ומלגזותהרמה 
תחבורה 

;מהסוגהמשמשלטרקטוריםוציודחקלאי וטכנולוגיהמיכון 
;מהסוגהמשמשלרכבקרבימשוריין ביטחון 

מעובהפחמימניגזלמכשירישסתומים
עדמכלםליטר10שקיבול; 

1218ר"אישורת 

;ברזיגזידניים תאישור"1607ר 
שסתומיםלגליליגזים תאישור"637ר 

לחץוסתילגזאוטומטייםמחליפיםווסתים
;פחמימנימעובה 

1921ר"אישורת 

61ר"אישורת תאישור"ר
169 

171ר"אישורת תאישור"ר
222 

272ר"אישורת תאישור"ר
448 

790ר"אישורת תאישור"ר
897 

1144ר"אישורת תאישור"ר
1317 

*84.81
 

לרבותלמים,ברזיםושסתומיםלנוזלים 

1347ר"רתאישו תאישור"ר
1964 

84.87.9090 חשמללמתקניחיבוריםתיבות. תאישור"145ר 
מופעיים-מנועיםאסינכרונייםכלובייםחד

-1000ועד0.06-מופעייםשהספקםמ-ותלת
;א"קו 

תאישור"60034י 

בידיהתקניםמכוןאישורהיבואן
לתקןהמנועיםהתאמת5289על
אנרגיהמקורותתקנותלפי)נצילות

)מנועים 

מופעיים-מנועיםאסינכרונייםכלובייםתלת
;א"קו-185ועד0.73-משהספקם 

298ר"אישורת 
דלתות,מערכותמנועיםהינעלשערים

;וחלונות 
900ר"אישורת 

;המיועדיםלהנעתאופנייםעםמנועעזר לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי,
250אעולהעלולפיוהספקהמנועל

ווט 

85.01 

המיועדיםלהנעתקורקינטחשמלי לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי,
עלעולהלאהמנועהספק100ולפיו

ווט 
85.04.1000 נטלים תר"אישור5485 תר"אישור

61347 
85.04.2000 עדשהספקםחלוקהקו2500שנאי"א. תר"אישור5484 
85.04.3000 שהספקחלוקהעדשנאיקו2500ם"א. תר"אישור5484 

ר"אישורת
61558 

ר"אישורת
60065 

*85.04.3130  

61347ר"אישורת 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

*85.04.3191 בכניסתםהמרביהמתחאשרכחספקילמעט
עלעולהלאוולט48וביציאתם; 

ר"אישורת
61558 

ר"אישורת
60065 

*85.04.3199  תאישור"ר
61558 

ר"אישורת
60065 

85.04.3210  תאישור"60974ר 
*85.04.3290  תאישור"ר

61558 
ר"אישורת

60065 
ספקיכוחלמכשורשמעוחוזי/מטענים

נקובממתחמוזניםדומהאלקטרוניומכשור
על9העולהוולט; 

60065ר"אישורת  *85.04.4050 

אלקטרוני/ספקיכוחלמכשורחשמלי/מטענים
.אחר 

900ר"אישורת 

*85.04.4060  תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
60950 

85.04.4070  תאישור"62040ר 
ר"אישורת

60065 
ר"אישורת

900 
*85.04.4090  

ר"אישורת
60950 

4777י"אישורת 

*85.04.5030  תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
61558 

85.06.1010  תאישור"990ר 
85.06.1090 פיבעלותסוללותתרמולמעטקה-מכנית

של25למתחעלעולהאינופעולתןשזמןוולט
.שניות120 

990ר"אישורת 

85.06.3000  תאישור"990ר 
85.06.4090 תרמופיקהבעלותסוללותלמעט-מכנית

של25למתחעלעולהאינופעולתןשזמןוולט
.שניות120 

990ר"אישורת 

85.06.5010  תאישור"990ר 
85.06.5090 תרמופיקהבעלותסוללותלמעט-מכנית

של25למתחעלעולהאינופעולתןשזמןוולט
.שניות120 

990ר"אישורת 

85.06.6010  תאישור"990ר 
85.06.6090 תרמופיקהבעלותסוללותלמעט-מכנית

של25למתחעלעולהאינופעולתןשזמןוולט
.שניות120 

990ר"אישורת 

85.06.8010  תאישור"990ר 
*85.06.8090 תרמופיקהבעלותסוללותלמעט-מכנית

של25למתחעלעולהאינופעולתןשזמןוולט
.שניות120 

990ר"אישורת תאישור"ר
60950 

85.07.1000 רכבלכליהמשמשמהסוג. 1(תאישור"60095ר
2(סחררישיוןהיבואןבידי

מוצריבצוכאמורתעבורהבמוצרי
למעטביבואאישי,התעבור 

85.08.1000 ודומההמיועדיםביתילשימושוהמוזנים
פאזיתוהמוזניםמסוללות-מרשתחשמלחד

.נטענותומיובאיםיחדעםמטען 

900ר"אישורת 

*85.09 חיצוניכוחמקורבלאלפעולמסוגליםשלא
ושמסוגליםלפעול(המוזניםמרשתחשמל(

יםיחדאובלאמקורכוחחיצוניאךמיובא
שניהםאושנאיאומטעןבתוכםהכוללים

.ולמעטחלקים 

900ר"אישורת 

*85.10 חלקיםלמעט. תאישור"900ר
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

85.11 להתנעהאולהצתהחשמליציודמהסוג
ניצוץבהצתתפנימיתשריפהלמנועיהמשמש

המשמשמהסוג ,וחלקיהןדחיסהבהצתתאו
הנדסילמעטהמיועדלציודמכני,רכבלכלי

למעטאישיומלגזותביבוא 

במוצריסחררישיוןהיבואןבידי
מוצריבצוכאמורתעבורה
אישייבואלמעט ,תעבורה 

פריצהמזעיקיאואיתותאותאורהציוד
וחלקיהם 

 

רכבלכליהמשמשמהסוגהנדסימכניולציוד
לאופנייםולמעטגלאיולמעטולמלגזותהרמה

;רדאר 

תחבורה 

85.12 

.הסוגהמשמשלטרקטוריםוציודחקלאימ וטכנולוגיהמיכון 
85.13 אורבעללייזרסמןעםפנסנראה התקניםמכוןאישורהיבואןבידי

שבמשלוחשהמוצריםהמעיד
שבהוראותבדרישותעומדים
ת"התממשרדשלהכלליהמנהל
המופיעותלייזרמסמנייבואבעניין
משרדשלהאינטרנטבאתר
ת"התמ 

*85.13.1000 כוחספקאומטעןעםהמיובאים. אישורת"ר
60950 

ר"אישורת
900 

85.15.1100 בידהמחוזקיםמלחמים. תאישור"900ר 
85.15.3000  תאישור"60974ר 

*85.15.8032  תאישור"900ר תאישור"ר
1121 

85.15.8039  תאישור"900ר 
85.15.8090 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר 
85.15.9010  תאישור"60974ר 

*85.16.1090  תאישור"69ר תאישור"ר
900 

85.16.2190  תאישור"900ר 
85.16.2990 לחימוםחשמלייםמכשירים. תאישור"900ר 
85.16.3000  תאישור"900ר 
85.16.4000  תאישור"900ר 
85.16.5000  תאישור"900ר 

התקניםמכוןאישורהיבואןבידי
לתקנותהמכשירהתאמתעל

אנרגיהמקורות)אנרגטיתצריכה
,)מרביתלמכשירחשמלביתי

2009-ע"התש 

תנוריאפייהלשימושביתי 

900ר"אישורת 

85.16.6000 

אחרים תאישור"900ר 
85.16.7000  תאישור"900ר 
85.16.8030 גמישיםחימוםמשטחי. תאישור"900ר 
85.16.8090  תאישור"383ר 

*85.16.9095 חשמלייםאבזריםהכוללים. תאישור"900ר 
85.16.9096  תאישור"900ר 

ולמעטאופטיציודתקשורתלרשתציוד
לרשתלהתחברמיועדשאינוקוויתמקומית

בזקציבורית
מכספרט85.17.7000ולמעט

)יחולביבואאישיומסחרי( 

;תקשורת  85.17 

עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

85.17.7000 אלחוטיתקשורתלציודחלקיםהנושאים
יחולביבואאישי)רכיביםאלקטרוניים

).ומסחרי 

תקשורת 

85.18.1090 אלחוטייםמיקרופונים. תקשורת 
85.18.2000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט

עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך
כוחספקעםמיובאות. 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 

85.18.3019 אלחוטיותאוזניות. תקשורת 
85.18.3020 מיקרופוןמשולבותמערכות-רמקול

.אלחוטיות 
תקשורת 

85.18.4000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

85.18.5040  תקשורת 
;מערכתכריזהאלחוטית תקשורת תאישור"ר

60065 
*85.18.5090 

.אחרות תאישור"60065ר 
ולמעטרכבכליעטהמיועדיםללמ,מכשירים

שבפרט85.19.5000אלה: 
  *85.19 

עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

;רכבכלילמעטהמיועדיםל,מכשירים
עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט

אך,וולט9ממתחנקובשאינועולהעלמוזנות
כוחספקעםמיובאות. 

תקשורת תאישור"ר
60065 

85.19.5000 

אחרים תקשורת 
85.21.1000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט

עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך
כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

85.21.9000 העונקובממתחמוזנותעל9להאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

85.25 וידאוומסרטותטלוויזיהמצלמותלמעט
ושאינןאלחוטישידוריכולתבעלותשאינן

אלחוטילשידוראבזרכוללות)ביבואיחול
).אישיומסחרי 

תקשורת 

85.25.5000 ממתמוזנותעלהעולהנקוב9חאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

85.25.8000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 

חולביבואאישיומסחריי תקשורת  85.26 
עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט

עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך
כוחספקעםמיובאות. 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 

 מקרןשלטעלהמותקןלייזרסמן התקניםמכוןאישורהיבואןבידי
שבמשלוחשהמוצריםהמעיד
שבהוראותרישותבדעומדים
 ,ת"התממשרדשלהכלליהמנהל
 ,לייזרמסמנייבואבעניין

שלהאינטרנטבאתרהמופיעות
ת"התממשרד 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

85.27 קליטהמכשירילמעטBroadcastבתחומי
במדינתלציבורלשידוריםהמוגדריםתדר

המותרהואFM-במיוחדתחוםתדריה,ישראל
.ומסחריץיחולביבואאישי"מה-108עד87.5-מ 

תקשורת 

*85.27.1000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

85.27.9000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"ישורתא 

85.28 רדיולגלימקלטהכוללים,מכשירילמעט
קליטהBroadcastהמוגדריםתדרבתחומי

במיוחד,לשידוריםלציבורבמדינתישראל
-ועד-87.5MHzהואמFM-בתחוםתדריה

108MHz,לקליטתהמשמשציודולמעט
.שידוריםלציבורמלוויינים 

תקשורת 

85.28.4000  תאישור"ר
60065

ר"אישורת
60950 

85.28.5000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 

85.28.6000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 

85.28.7000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט
עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך

כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת
התקניםמכוןאישורהיבואןבידי

מכשירהתאמתטלוויזיהעל
אנרגיהמקורותלתקנות)הספק
)חשמלימרבילטלוויזיה 

85.29.1010 עלעולהשקוטרהפרבוליתס244משושה"מ תקשורת 
85.29.9030 אלקטרונייםרכיביםשאינםחלקיםלמעט. תקשורת 
85.30 לרמזוריםבקרים,לרמזוריםפנסים,גלאים

פנסיםמהבהביםבאתריעבודה,לרמזורים
שילוטמתחלף,תמרוריםמוארים,בדרכים

סימני,קרתתנועהומערכותבקרתתנועהלב
פולטיכבישאור)חתולאקטיבייםעיני(

פרפריםאנכייםפולטי,מזכוכיתאומפלסטיק
אקטיביים(אור(מחמרן)ל,)אלומיניוםחצנים

,ברמזוריםלהולכירגלעיווריםלשימוש
;ברמזוריםזמזמיםלהתרעתהולכירגלחוצים 

משרדיתלהתקניןהועדההבי
הובטיחותתנוע 

85.31 אלחוטיותאתרעהמערכות. תקשורת 
.)גלאים(ופרטיהןעשן,מערכותגילויאש תאישור"1220ר  85.31.1000 

מרשתהמוזנותגזיםדליפותגילוימערכות
פאזיתאומוזנותדרךספקכוח-חשמלחד

.ומיובאותעםהספק 

60065ר"אישורת 

*85.31.2000 מסכיאוחירוםשלטיLED/LCD תאישור"20ר תאישור"ר
60065 

900ר"אישורת תאישור"ר
61558 

*85.31.8040 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. 

ר"אישורת
60065 

 

חדחשמלמרשתפאזית-מוזנים. תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
900 

*85.31.8090 

אלקטרומגנטיתקרינהגילוילצורךציוד)יחול
)מסחריביבואאישיו 

תקשורת 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

85.31.9010 אשגילויעשן,מערכותופרטיהן)גלאים(. תאישור"1220ר 
85.32.1000  תאישור"60831ר 

ר"אישורת
61048 

ר"אישורת
60252 

*85.32.2500 שקיבולויותר0.8דיאלקטרןאומיקרופאראד 

ר"אישורת
60831 

 

ר"אישורת
61048 

ר"אישורת
60252 

*85.32.2910  

60831ר"אישורת 
*85.36.1000 לרכבהמיועדיםלמעט. תאישור"60269ר 

85.36.2010  תאישור"832ר תאישור"ר
61009 

*85.36.2020  תאישור"832ר תאישור"ר
61009 

*85.36.2030  תאישור"ר
60898 

ר"אישורת
61009 

ר"אישורת
60898 

ר"ישורתא
832 

*85.36.2090 לרכבהמיועדיםלמעט. 

61009ר"אישורת 
85.36.3010 זעיריםאוטומטייםמפסקים. תאישור"60898ר 

ר"אישורת
60898 

ר"אישורת
832 

*85.36.3020  

ר"אישורת
61009 

ר"אישורת
60269 

33ר"אישורת תאישור"ר
60898 

ר"אישורת
61009 

ר"אישורת
61058 

ר"אישורת
60947 

ר"אישורת
832 

*85.36.3030  

257ר"אישורת 
ר"אישורת

60898 
ר"אישורת

832 
*85.36.3090 לרכבהמיועדיםלמעט. 

61009ר"אישורת 

ר"אישורת
60950 

*85.36.4000 ממתגיRFמידעוממתגיחשמלמרשתמזנים תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
60950 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
60950 

*85.36.5000 ממתגיRFמידוממתגיעחשמלמרשתמזנים 

60898ר"אישורת 
33ר"אישורת תאישור"ר

145 
*85.36.5030 לרכבהמיועדיםלמעט. 

ר"אישורת
60947 

ר"אישורת
61058 

33ר"אישורת תאישור"ר
60947 

*85.36.5090 לרכבהמיועדיםלמעט. 

61058ר"אישורת 
*85.36.6100 לרכבהמיועדיםלמעט. תאישור"ר

60238 
ר"אישורת

60400 
*85.36.6910  תאישור"32ר תר"אישור

60320 
85.36.6920  תאישור"32ר 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

32ר"אישורת תאישור"ר
60998 

*85.36.9040  

145ר"אישורת 
85.36.9059 פלואורניותלשפורפרותלהטמדליקי תר"אישור60155 

ר"אישורת
60947 

ר"אישורת
61009 

*85.36.9060  

ר"אישורת
60898 

ר"אישורת
832 

*85.36.9070 ממתגיRFחשמלמרשתמזניםמידעוממתגי תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
60950 

*85.36.9080  תאישור"32ר תר"אישור
60320 

*85.36.9090 ממתגיRFחשמלמרשתמזניםמידעוממתגי תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
60950 

עדלמתחובקרהמיתוג1000לוחותוולט
למעטאלההמיועדיםלהתקנהבכלי,כולל
;בכלישיטובכליטיס,רכב 

1419ר"אישורת  85.37.1000 

.תיבותחיבוריםלמתקניחשמל תאישור"145ר 
85.37.2000 מלמתחובקרהמיתוג1000לוחותועד1500

.וולטכולל 
1419ר"אישורת 

85.38.1000 חשמללמתקניחיבוריםתיבות תאישור"145ר 
32ר"אישורת תאישור"ר

396 
33ר"אישורת תאישור"ר

397 
ר"אישורת

60998 
ר"אישורת

582 
145ר"אישורת תאישור"ר

832 
ר"אישורת

60269 
ר"אישורת

61009 
ר"אישורת

60269 
ר"אישורת

60238 
ר"אישורת

60252 
ר"אישורת

60898 
ר"אישורת

60947 
ר"אישורת

61048; 

*85.38.9050 המתוכנניםלמכשיריםהמיוחדיםלמעט
עלעולהשאינועבודה42למתחוולטACאו

60וולטDC. 

ר"אישורת
61347 

ר"אישורת
61058 

32ר"אישורת תאישור"ר
396 

33ר"אישורת תאישור"397ר 
ר"אישורת

60998 
ר"אישורת

582 
145ר"אישורת תאישור"ר

832 
ר"אישורת

60269 
ר"אישורת

61009 
ר"אישורת

61347 
ר"אישורת

60238 
ר"תאישור
60252 

ר"אישורת
60898 

ר"אישורת
60947 

ר"אישורת
61048; 

*85.38.9060 המתוכננילמכשיריםהמיוחדיםלמעטם
עלעולהשאינועבודה42למתחוולטACאו

60וולטDC. 

61058ר"אישורת 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

.נורותמהסוגהמשמשלפנסיםראשייםלרכב 1(לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
לסעיףהנורותהתאמת16עלשל

בתוספתהשנייהלתקנות'חלקג
;התעבורה

2(במוצריסחררישיוןהיבואןבידי
למעטיבואאישי,תעבורה

 

85.39 

נורותלרמזורים הבילהתקני-ןהועדהמשרדית
תנועהובטיחות 

60432ר"אישורת   על עולה שהספקן ואט60נורות ,למעט
;המיועדותלכלירכב 

עלהתקניםמכוןאישוריבואןבידי

מקורותלתקנותהנורותהתאמת

נורות(אנרגיהשלאנרגטיתיעילות( 

85.39.2000 

.למעטהמיועדותלכלירכב,נורותאחרות תאישור"60432ר 

85.39.3100  תאישור"520ר
60968י"אישורת 

520ר"אישורת תאישור"ר
60192 

*85.39.3210  

60662ר"אישורת 
85.39.3290  תאישור"520ר תאישור"ר

60188 
85.43 שלשלטעלהמותקןלייזרסמןמקרן מכוןאישורןהיבואבידיהתקנים

שבמשלוחשהמוצריםהמעיד
שבהוראותבדרישותעומדים
 ,ת"התממשרדשלהכלליהמנהל
 ,לייזרמסמנייבואבעניין

שלהאינטרנטבאתרהמופיעות
ת"התממשרד 

;ליישומיםרפואיים ר"אמ  85.43.1000 
.ליישומיםלארפואיים הקרינהעלהממונה 

85.43.7010 אוצלילערבלימרשתהמוזניםמגברערבלי
חדפאזית-חשמל 

60065ר"אישורת 

85.43.7040 ומסחריאישיביבואיחול. תקשורת 
85.43.7051 קוויתהפועליםביתייםמכשיריםלמעט;יחול

.ביבואאישיומסחרי 
תקשורת 

85.43.7054 אלחוטיתתקשורתפונקציותהמכילים–
WirelessכגוןBlue Tooth, 802.11, 

WI-FIשמעלבתדריםהעובדביתימגבראו
MHz5דיגיטאליממיראובכבליםלטלוויזיה

בכבליםלטלוויזיה)אישיביבואיחול
).ומסחרי 

תקשורת 

85.43.7056 אלחוטיתתקשורתפונקציותמכילים–
WirelessכגוןBlue Tooth, 802.11, 

WI-FI)ומסחריאישיביבואיחול.( 

תקשורת 

85.43.7057 ומסחריאישיביבואיחול. תקשורת 
באמצעותהפועליםמרחוקלבקרהמכשירים
בגליהפועליםאלהלמעטאלחוטיתתקשורת

).יחולביבואאישיומסחרי(אדום-אינפרא 

תקשורת  85.43.7090 

.פאזית-המוזניםמרשתחשמלחד תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
900 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

85.44.2000 ברדיולתדרכבליםשלעכבהאום75עלי. תאישור"1113רסעיף10 
473ר"אישורת תאישור"ר

544 
*85.44.4220  

אישור
547ר"ת 

אישור
ר"ת

60227 

אישור
ר"ת

60245 
473ר"אישורת תר"אישור

4184 
32ר"אישורת תאישור"544ר 

*85.44.4240  

ר"אישורת
60227 

ר"אישורת
60245 

473ר"אישורת תר"אישור
4184 

32ר"אישורת תאישור"544ר 

*85.44.4990  

ר"אישורת
60227 

ר"אישורת
60245 

85.44.6000 כוחכבלי. תאישור"1516ר 
*85.47.1000 נורהבתי תאישור"ר

60238 
ר"אישורת

60400 
*85.47.2000 נורהבתי תאישור"ר

60238 
ר"אישורת

60400 
87.02.1099
87.02.9099

 

רכבמסוגM2,התעבורהבתקנותכהגדרתו
עלעולהאינוהכוללק4,000שמשקלו"ג

יצרנושלהייצורבפסכולוושיוצר)ביבוא
טיפוסאו-למעטדגמיםלבדיקתאב,)מסחרי

פעילותובשנתכמותיביבואשניהםאורכב
.בצוהרכבהראשונהשליבואןכמשמעותו 

משרדאישוריבואןבידיהתחבורה
:עלעמידתהרכבבתנאיםאלה

יובאעלידייבואןכמשמעותו.א
נוהללהוראותובהתאםהרכבבצו
והנמצאותלזמןמזמןהמתעדכנות

;לעיוןבמשרדהתחבורה
ברכבמתקיימותדרישותפקודת.ב

וכןהתעבורהותקנותהתעבורה
;הוראותבדבררישוםרכב

;הרכבהואחדש.ג
חודשיםממועד12טרםחלפו.ד

;ייצורו 
מסוגרכבM1,התעבורהבתקנותכהגדרתו,

יצרנושלהייצורבפסכולושיוצר)ביבוא
טיפוסאו-למעטדגמיםלבדיקתאב,)מסחרי

פעילותובשנתכמותיביבואשניהםאורכב
הראשונהשליבואןכמשמעותו

.בצוהרכב 

התחבורהמשרדאישוריבואןבידי
עמידתאלהעלבתנאיםהרכב:

יובאעלידייבואןכמשמעותו.א
נוהללהוראותובהתאםהרכבבצו
והנמצאותלזמןמזמןהמתעדכנות

;לעיוןבמשרדהתחבורה
ברכבמתקיימותדרישותפקודת.ב

וכןהתעבורהותקנותהתעבורה
;הוראותבדבררישוםרכב

;הרכבהואחדש.ג
חודשיםממועד12טרםחלפו.ד

;ורוייצ 

87.03 

ביבוא,כהגדרתוהתקנותהתעבורה,טרקטורון
.אישי 

1.ממעבדהאישורהיבואןבידי
הטרקטורוןעמידתעללרכב

:בתנאיםהאלה
לדגםהטרקטורוןקיימתהוראה.א

עומדוהוארכברישוםבדבר
.בתקנותהתעבורה

הטרקטורוןחדשאומשומש.ב
חלפוטרםרישומו24ובעת

ואםמועד,ורוחודשיםממועדייצ
ידועאינוייצורו–
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

לראשונההרכבנרשםשבומהמועד
.במדינתחוץ

טרקטורוןאחדליבואןאחד.ג
שלזמןחודשים24בפרק.

2.בשימושויהיההטרקטורון
זמןבפרקהיבואןאותושלהעצמי

חודשים24של. 

,טרקטורוןכהגדרתובתקנותהתעבורה
בייבואמסחרי 

היבואןבידילרכבממעבדהאישור
בתנאיםהטרקטורוןעמידתעל

:האלה
לדגםהטרקטורוןקיימתהוראה.א

עומדוהוארכברישוםבדבר
.בתקנותהתעבורה

הטרקטורוןחדשאומשומש.ב
חלפוטרםרישומו18ובעת

ואםמועד,חודשיםממועדייצורו
ידועאינוייצורו–

לראשונההרכבנרשםשבומהמועד
.ינתחוץבמד 

87.03.1010 קלנועית לרכבממעבדהאישורהיבואןבידי
בדרישותהקלנועיתעמידתעל
שהוצאבנוהלהמפורטותחובה

התעבורהתקנותשלמכוחן
והנמצאלזמןמזמןוהמתעדכן

.לעיוןבמשרדהתחבורה 
87.03.2190
87.03.2290
87.03.2390
87.03.2490
87.03.3190
87.03.3290
87.03.3390
87.03.9010 

,M2-ו  M1רכבמסוגיבואאישישלב
בתנאים,כהגדרתםבתקנותהתעבורה

'המפורטיםבטורג 

התחבורהמשרדאישוריבואןבידי
:עלעמידתהרכבבתנאיםאלה

יבוארכבנוסעיםפרטיגביל.א
מסוגM1-

הרשותהדגםכלולבהודעת.1
בדברבמשרדהתחבורההמוסמכת

שלאישינוסעיםרכביבואפרטי
מסוגM1,תוצריםרשימת

;לשנתהייצורהמתאימה,ודגמים
2.פקודתדרישותמתקיימותברכב

וכן,התעבורהותקנותהתעבורה
;הוראותבדבראישוררישוםרכב

3.משומשאוחדשהרכב,ביום
טרםלארץהגיעו24חלפוחודשים

מועדייצורואואםמועדייצורומ
חודשים24חלפוטרם,לאידוע

המועדשבונרשםהרכבמ
במדינתלתנועהבדרכיםלראשונה

;חוץ
4.לפניבכבישיםנעהרכבאם

בפניהמייבאיציגיבואוהרשות
אתרישיוןהרכבאוהמוסמכת

התקופהעלהמעידאחרמסמך
.שבהנעהרכב

5.2עדזמןבפרקליחידרכבכלי
12שלהרכבשיבואןובלבדחודשים
יהבעלרישיוןנהיגהמתאיםלסוגה

במדינתותקףהמיובאהרכב
למעט-לענייןרישיוןנהיגה;ישראל

;נכהשהרכבמשמשלהסעתו
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

6.שלהעצמיבשימושויהיההרכב
שלזמןבפרקחודשים12היבואן;

,M2רכבמסוגגבייבואל.ב
אומיובאהמיובאעלידינכה

בנוסף,ישלעמודלהסעתושלנכה
גם,נאיםהמפורטיםלעיללת

:בתנאיםכדלקמן 
1.נכהידיעליובאשללשימושואו

:נכההמקייםאחדמאלה
א.המוסמךהרופא,כמשמעותו

התעבורה193בתקנהלתקנות,
רכבהכילצורךנהיגת,קבעלגביו

.עליולהתקיןבואביזריםמיוחדים
משרדהבריאותאומשרד.ב

וקלרכבהביטחוןאישרשהנכהזק
מסוגM2אביזריםהתקנתלצורך

;.מיוחדים 
87.04 מסוגרכבN1,התעבורהבתקנותכהגדרתו,

יצרנושלהייצורבפסכולושיוצר,למעט
טיפוסאורכבאושניהם-דגמיםלבדיקתאב

שלהראשונהפעילותובשנתכמותיביבוא
יבואןכמשמעותו

.בצוהרכב 

בידייבואןאישורמשרדהתחבורה
:עלעמידתהרכבבתנאיםאלה

יובאעלידייבואןכמשמעותו.א
נוהללהוראותובהתאםהרכבבצו
והנמצאותלזמןמזמןהמתעדכנות

;לעיוןבמשרדהתחבורה
ברכבמתקיימותדרישותפקודת.ב

וכןהתעבורהותקנותהתעבורה
;הוראותבדבררישוםרכב

;הרכבהואחדש.ג
ממועדחודשים12טרםחלפו.ד

;ייצורו 
87.05.9060 צילוםניידות,עריכה,הקלטהאושידור,של

לתקניהמתאימיםרדיואוטלוויזיהשידור
E.B.Uלכמישל"שידורבינ 

תקשורת 

87.05.9090 צילוםניידות,עריכה,הקלטהאושידור,של
לתקניהמתאימיםרדיואוטלוויזיהשידור

E.B.Uלכמישל"שידורבינ 

רתתקשו 

87.07 ומסחריאישיביבוא. תחבורה 
למעטתיבות,המיועדיםלשימושבכלירכב

,סרניהינעעםדיפרנציאל,הילוכיםוחלקיהם
רדיאטורים(מצננים(וחלקיהם,מצמדים

אביזרי,צלוניםוילונותלמעט,וחלקיהם
,צלחותקישוטלאופנירכב,קישוטונוי,כיסוי

בלאחיבורלמערכתמחזיקיטלפוניםניידים
למעטמתקנים,החשמלשלכליהרכב

שבפרטוגגוניםאופניים87.08.2990לנשיאת
שבפרטטובין87.08.9990ולמעט; 

1(תחבורה
2(רישיוןהיבואןבמוצריסחרבידי

בצומוצריכאמורתעבורה
אישייבואלמעט ,תעבורה 

87.08 

ומלגזותהנדסימכניבציודלשימושהמיועדים
סרני,למעטתיבותהילוכיםוחלקיהם,הרמה

)רדיאטורים(מצננים,הינעעםדיפרנציאל
צלוניםלמעט,מצמדיםוחלקיהם,וחלקיהם

צלחות,קישוטונוי,אביזריכיסוי,וילונות
מחזיקיטלפוניםניידים,קישוטלאופנירכב

,בלאחיבורלמערכתהחשמלשלכליהרכב
יםלמעטמתקניםלנשיאתאופנייםוגגונ

87.08.2990שבפרטשבפרטטוביןולמעט
87.08.9990; 

אגףהרכבושירותי-תחבורה
ה"גףצמ-תחזוקה 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

ובציודבטרקטוריםלשימושהמיועדים
,למעטתיבותהילוכיםוחלקיהם,חקלאי

מצננים,סרניהינעעםדיפרנציאל
,מצמדיםוחלקיהם,וחלקיהם)רדיאטורים(

וילונותלמעטצלונים,כיסויאביזרי,קישוט
מחזיקי,צלחותקישוטלאופנירכב,ונוי

החשמללמערכתחיבורבלאניידיםטלפונים
ולמעטטוביןשבפרט,שלכליהרכב
87.08.9990; 

מיכוןוטכנולוגיה 

.לוחיותהזיהוילכלירכב היבואןבידי-
1(עמידתעללרכבמעבדהאישור

:הלוחיותבתנאיםאלה
ישותהלוחיותעומדותבדר.א

לתקנותהשלישיתתוספת
;התעבורה

הלוחיותתואמותדרישותהתקן.ב
.5327י"ת
2(תעבורהבמוצריסחררישיון

למעט,תעבורהמוצריבצוכאמור
אישייבוא 

בקלנועיתלשימושהמיועדיםוכידוןשלדה
התעבורהבתקנותכהגדרתה

 

-בידיהיבואן
)1(לרכבמוסמכתמעבדהאישור

תחלקיהקלנועיתלגביהתאמ
התעבורהבתקנותלהגדרתה

שהוצאבנוהלהטכניותולדרישות
התעבורהתקנותשלמכוחן

לעיוןוהנמצאלזמןמזמןהמתעדכן
במשרדהתחבורה

2(חילוףבחלקיסחררשיון
התחבורהמשרדמטעםלקלנועית

שלהרכבהאוייצוררשיוןאו
.קלנועיתמטעםמשרדהתחבורה 

המיועדיםלשימושבקלנועיתשלדהוכידון
)ביבואאישי(כהגדרתהבתקנותהתעבורה 

לגבילרכבמוסמכתמעבדהאישור
להגדרתההקלנועיתחלקיהתאמת

ולדרישותהתעבורהבתקנות
שלמכוחןשהוצאבנוהלהטכניות
מזמןהמתעדכןהתעבורהתקנות

במשרדלעיוןוהנמצאלזמן
.התחבורה 

87.08.9990בגפלהנעהרכבהסבתוחלקיהן"ערכותמ. תחבורה. 
87.09  תחבורה 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

התעבורהבתקנותכהגדרתואופנוע)ביבוא
;)אישי 

התחבורהמשרדאישוריבואןבידי
:עלעמידתהאופנועבתנאיםאלה

הודעתהרשותהדגםכלולב.א
בדברבמשרדהתחבורההמוסמכת

,ועיםיבואאישישלאופנועיםוקטנ
שנתל,רשימתתוצריםודגמים

ייצורהמתאימהכמפורטבסעיףה
';ג
באופנועמתקיימתדרישות.ב

ותקנותהתעבורהפקודת
וכןהוראותבדבראישור,התעבורה

;רישוםהרכב
ביום,האופנועחדשאומשומש.ג

חודשים24חלפוטרםהגיעולארץ
ייצורומועדאםאוייצורוממועד

חודשים24חלפוםטר,לאידוע
המועדשבונרשםהרכבמ

במדינתלתנועהבדרכיםלראשונה
;חוץ

אופנועיםליחידבפרקזמן2עד.ד
12שלשיבואןובלבדחודשים

נהיגהרישיוןבעלהיההאופנוע
;לאופנועתקףבמדינתישראל

האופנועיהיהבשימושוהעצמי.ה
שלזמןבפרקהיבואן12של

.חודשים 
ביבוא(ועכהגדרתובתקנותהתעבורהאופנ

,)מסחרי
אורכב/טיפוסו-למעטדגמיםלבדיקתאב

שלהראשונהפעילותובשנתכמותיביבוא
יבואןכמשמעותו

;בצוהרכב 

התחבורהמשרדאישוריבואןבידי
:עלעמידתהאופנועבתנאיםאלה

יובאעלידייבואןכמשמעותו.א
,בצוהרכבובהתאםלהוראותנוהל
והנמצאותלזמןמזמןהמתעדכנות

;לעיוןבמשרדהתחבורה
באופנועמתקיימתדרישות.ב

התעבורהותקנותהתעבורהפקודת
;וכןהוראותבדבררישוםרכב

;האופנועחדש.ג
האופנועמשנתייצור.ד

משנתאוהנוכחיתהקלנדארית
.ייצורהבאהאחריה 

לרכבמעבדהאישורהיבואןבידי
בתנאיםהקורקינטעמידתעל

:אלה
;ג"ק12משקלהקורקינטעד.א
הספקמנועשלהקורקינטעד.ב

;ווט100
מהירותמרביתשלהקורקינט.ג

.ש"קמ12 

תעבורההכהגדרתובצו,קורקינטחשמלי
,)הפקודהרקורקינטחשמלימהוראותפטו(

.2004-ד"התשס 

60095ר"אישורת 

87.11 

אופנייםעםמנועעזר היבידילרכבמעבדהאישורבואן
:בתנאיםאלהאופנייםעלעמידתה

ההספקהמרבישלהמנוע.א
עלעולהאינוווט250החשמלי;

המנועהחשמלימופעלבאמצעות.ב
;דוושותהאופניים
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

הספקהמנועיורדעםהעלייה.ג
מפסיקומנועהאופנייםבמהירות
האופנייםמהירותכאשרפעולתו

עלקמ25עולה"ש;
האופנייםתואמיםאתדרישות.ד

והוראות15194ENהתקןהאירופי
שקבעבישראלהתקןיישוםלעניין
התחבורהבמשרדהרכבאגףמנהל

באגףהציבורלעיוןוהעומדות
.הרכב 

1117ר"אישורת 

`*87.12 נכיםעבורשנבנואופנייםלמעט. תאישור"1117ר תאישור"ר
1234 

87.13.1000  תאישור"1279ר 

,)שלדות(מסגרות:חלקיאופנועיםאלה
דודיהפלטה,)רפידות)נעליבלמיםמזלגות

;כבלימעצור,)עממים( 

תחבורה 

,ותמזלג,מסגרות:חלקיאופנייםאלה
צירים,חישורים,שינייםיארכובהוגלגל

,מעצוררגלטורפדולגלגלים,לגלגלים
;מעצוריכבל,דוושות 

1117ר"אישורת 

עםבאופנייםלשימושהמיועדיםוכידוןשלדה
;)ביבואמסחרי(מנועעזר
 

רשיוןסחרבחלקיבידיהיבואן.א
.חילוףלאופנייםעםמנועעזר

אישורמעבדהלרכבעלהתאמת.ב
האופנייםלמאפייניהחלקים
התעבורהבתקנותהמוגדרים

2010-ע"התש)תיקוןוהוראתשעה(
,אלהובהם:ההספקשלהמירבי

עלעולהאינוהחשמלי250המנוע
המנועהחשמלימופעל;ווט

הספק;באמצעותדוושותהאופניים
במהירותהעלייהעםיורדהמנוע
פעולתומפסיקומנועהאופניים

עלעולההאופנייםמהירותכאשר
.ש"קמ25 

עםבאופנייםלשימושהמיועדיםוכידוןשלדה
עזראישי(מנועביבוא(;
 

שורמעבדהלרכבעלהתאמתאי
האופנייםלמאפייניהחלקים
התעבורהבתקנותהמוגדרים

2010-ע"התש)תיקוןוהוראתשעה(
,אלהובהם:שלהמירביההספק

עלעולהאינוהחשמלי250המנוע
המנועהחשמלימופעל;ווט

הספק;באמצעותדוושותהאופניים
במהירותהעלייהעםיורדהמנוע

עמפסיקפעולתוהאופנייםומנו
עלעולההאופנייםמהירותכאשר

.ש"קמ25 

87.14 

בקורקינטלשימושהמיועדיםוכידוןשלדה
מסחרי(חשמליביבוא(;

 

רשיוןסחרבחלקיבידיהיבואן.א
.חילוףלקורקינט

אישורמעבדהלרכבעלהתאמת.ב
הקורקינטלמאפייניהחלקים

פטור(המוגדריםבצוהתעבורה
הוראותקורקינטחשמלימ

ובהם2004,-ד"התשס,)הפקודה
:אלה
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

עדהקורקינטק12משקל"ג;הספק
עדהקורקינטשל100המנוע

מהירותמירביתשלהקורקינט;ווט
קמ12עד"ש. 

בקורקינטלשימושהמיועדיםוכידוןשלדה
אישי(חשמליביבוא(;
 

התאמתעללרכבמעבדהאישור
הקורקינטלמאפייניהחלקים

פטור(והתעבורההמוגדריםבצ
מהוראותחשמליקורקינט

ובהם2004,-ד"התשס,)הפקודה
12משקלהקורקינטעד:אלה

הספקהמנועשלהקורקינט;ג"ק
ווט100עד;שלמירביתמהירות

עדקמ12הקורקינט"ש. 
87.15 וחלקיהןתינוקעגלות; תאישור"891ר 

 לתינוקותהליכונים. ת1273ר"אישור 
גרורים)TRAILERS(,נתמכיםגרורים

)SEMI-TRAILERS(ידיהנגרריםעלכלי
-למעטאלהשיובאולצורךבדיקתאב,רכב

;טיפוסולמעטיבואאישי 

משרדאישורהיבואןבידי
שהגרורחדשתחבורהה

פקודתדרישותבוומתקיימות
וכןהתעבורהותקנותהתעבורה

והתנאיםרכברישוםבדברהוראות
.ישוםהמוקדמיםלר 

87.16 

נתמכיםולגרוריםלגרוריםומכלליםחלקים
.יחולביבואאישיומסחרי,כלירכבעלידי 

בידיהיבואןאישורמשרד
ובתנאישהגרורחדשתחבורהה

פקודתדרישותבוומתקיימות
וכןהתעבורהותקנותהתעבורה

והתנאיםרכברישוםבדברהוראות
.המוקדמיםלרישום 

90.01.3000 מגעעדשות,מגעלעדשותגלםחומרלמעט. ר"אמ 
90.01.4000  תאישור"798ר 

*90.01.5000  תאישור"798ר תאישור"ר
1898 

90.04.1000  תאישור"1898ר 
90.08.5000  תאישור"60065ר 
90.13.2000 לייזרמסמני. התקניםמכוןאישורהיבואןבידי

במשלוחשהמוצריםהמעיד
שבהוראותעומדיםבדרישות

ת"המנהלהכללישלמשרדהתמ
לייזרמסמנייבואבעניין–

ת"המופיעותבאתרמשרדהתמ 
90.13.8020 מוזןתאורהגוףעםמשולבתמגדלתזכוכית

מרשתחשמל 
20ר"אישורת 

90.14.2000  תקשורת 
90.15 אופקמכשיראולייזרטווחמדעםלבדיקת

נראהאור 
התקניםוןמכאישורהיבואןבידי

שבמשלוחשהמוצריםהמעיד
שבהוראותבדרישותעומדים
 ,ת"התממשרדשלהכלליהמנהל
 ,לייזרמסמנייבואבעניין

שלהאינטרנטבאתרהמופיעות
ת"התממשרד 

משקלותומידות תאישור"ר
900 

חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים; 

ר"אישורת
60065 

 

90.16.0010 

.אחרים ומידותמשקלות 
90.16.0090  ומידותמשקלות 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

:מכשיריםלאבחוןרפואי  
ר"אמ תאישור"ר

900 
;מוזניםמרשתחשמל 

ר"אישורת
60601 

ר"אישורת
1011 

*90.18.1000 

.אחריםמכשיריםלאבחוןרפואי ר"אמ 
*90.18.2000  תאישור"ר

60601 
ר"אישורת

1011 
90.18.3100  תאישור"1268ר 
90.18.3200 היפודרמיותמחטים. תאישור"1268ר 
90.18.3900  ר"אמ 

ר"אמ תאישור"ר
1011 

;המוזניםמרשתחשמל 

60601ר"אישורת 

90.18.4000 

.אחרים ר"אמ 
ר"אמ תאישור"ר

1011 
;המוזניםמרשתחשמל 

60601ר"אישורת 

90.18.5000 

.אחרים ר"אמ 
90.18.9020  ר"אמ 

קובאטורלפגיםאינ תאישור"60601ר 
;עםאובלימוניטורדפיברילטור אמ"ר תאישור"ר

60601 

90.18.9090 

שמשקלוכאביםלשיכוךאלקטרונימכשיר
עלעולהק2אינו"ג. 

ר"אמ תאישור"ר
60601 

ר"אישורת
60601 

*90.19.1000 חיצוניכוחמקורבלאלפעולמסוגליםשלא
ושמסוגליםלפעול(המוזניםמרשתחשמל(

רכוחחיצוניאךמיובאיםיחדאובלאמקו
.הכולליםמטעןאושנאיאושניהם 

900ר"אישורת 

ר"אישורת
1011 

900ר"אישורת ר"אמ  ומכשיריחמיםאוקריםאדיםמכשירי
חדחשמלמרשתהמוזניםפאזית–אינהלציה; תאישור"ר

60601 
ר"אישורת

1011 

90.19.2000 

אחרים ר"מא 
90.21.1000 אחריםוהתקניםמלאכותייםפרקים. ר"אמ 
90.21.4000  ר"אמ 
90.21.5000  ר"אמ 
90.21.9010  ר"אמ 
90.21.9090 משתלים)IMPLANTS(,תומכונים

)STENTS(,עיניותתוךעדשות)INTRA 
OCCULAR LENSES(,שינייםמשתלי. 

ר"אמ 

90.22 בקרנישימושעלהמבוססיםמכשיריםXאו
למעט,גאמא,ביתא,עלקרינותאלפא

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

הממונהעלהקרינה 

;ליישומיםרפואיים קרינהמכשירי;ר"אמ  90.22.1000 
ליישומיםלארפואיים הקרינהעלהממונה 

90.22.1900 רפואייםלאליישומים. עהקרינההממונהל 
90.22.2000 רפואייםלאליישומים. הקרינהעלהממונה 
90.22.2100 רפואייםליישומים. ר"אמ 
90.22.2900 רפואייםלאליישומים. הקרינהעלהממונה 

לשימושיםלאXשפופרותקרינהלמעט
רפואיים 

ר"אמ;מכשיריקרינה  90.22.3000 

קרנישפופרותXרפואייםלאליישומים. הקרינההעלממונה 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

90.22.9000  קרינהמכשירי 
90.23 ותערוכותהדגמהלצורךומשקלותמאזניים. ומידותמשקלות 
90.25.1120  תאישור"867ר 
90.27.8090 בכליהחזיתפנסיכיווןלבדיקתמכשירים

.רכב 
89כ"אישורמפמ 

90.28.1000  תאישור"1116ר 
90.28.2010  תאישור"63ר משקלות

ומידות 
90.29.1020 רכבלכליהמשמשמהסוגטכוגרפים. תחבורה 
90.29.1099 טלפוןשיחותמוני. תקשורת 
90.29.2010 לאופנייםהמיוחדיםלמעט. תחבורה 
90.29.9010  תחבורה 

90.30 קרינותשללגילויאולמדידתוכליםמכשירים
אוקרינותיינון,Xגאמא,ביתא,אלפא

אחרות)בתנאימקורותמכילשהמכשיר
).רדיואקטיבייםלכיול 

הממונהעלהקרינה 

90.31.4900 שניהםאומתמריםאושקילהראשי ומידותמשקלות 
90.31.8000 האופניםהתכנסותלמדידתמכשירים

.הקדמייםבכלירכב 
87כ"אישורמפמ 

90.31.8020 שניהםאומתמריםאושקילהראשי ומידותמשקלות 
90.31.8090 שניהםאומתמריםאושקילהראשי ומידותמשקלות 
90.31.9000 שניהםאומתמריםאושקילהראשי ומידותמשקלות 
90.32.1000 לתרמוסטטיםחימוםשלביתיותמערכות

.יאנרגיהסולרית"יחשמלאוע"מיםע 
808ר"אישורת 

91.06.1000 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"900ר תאישור"ר
60950 

92.07 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים. תאישור"60065ר 
93.04 אישיתלהגנהמדמיעחומרמרסס. תאישור"1366ר 

תחבורה ביטחון  ציוד,מושביםמהסוגהמשמשברכבמנועי
;מכניהנדסיולמלגזותהרמה וטכנולוגיהמיכון 

;כסאותגבוהיםלילדים תאישור"14988ר 
;הליכוניםלתינוקות תאישור"1273ר 

;התקניריסוןלילדיםברכבמנועי 1(מעבדהשלאישורהיבואןבידי
ריסוןהתקניהתאמתעללרכב

בסעיףהתקניםהמפורטים4לאחד
שלהשנייהבתוספתגחלקשל

תקנותהתעבורה
2(סחררישיוןהיבואןבידי

מוצריבצוכאמורתעבורהבמוצרי
אישייבואלמעט,ורהתעב 

*94.01 

.המוזניםמרשתחשמלחדפאזית תאישור"32ר תאישור"ר
900 

94.02 הכולליםרופאיםוכסאותחוליםלבתימיטות
.רכיביםחשמליים 

60601ר"אישורת 

;לוליםלתינוקות תי"אישור681חלק1 
עגלוליםלתינוקות תאישור"681יחלק3 
;מיטותלתינוקות תי"אישור682חלק1 
עריסותלתינוקות תאישור"682יחלק3 
;מיטותקומותיים תר"אישור4007 
;יחידותהחתלה תאישור"5115ר 

;ריהוטעםתאורה תאישור"20ר 
;הליכוניםלתינוקות ת1273ר"אישור 

*94.03 

;מוזניםמרשתחשמלחדפאזית תאישור"32ר תאישור"ר
900 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

אולבידיםאוMDF((וחותסיבייםעשוייםל
לוחות

עץסיבית(שבבי(מעל1.5שאורכםמטר
מעלמטר1ורוחבם. 

סעיפים37.1ר"אישורת
205;207

206סעיף37.2ר"אישורת
3.10סעיף1481ר"אישורת
209סעיף887.1ר"אישורת
210סעיף887.2ר"אישורת
220סעיף887.3ר"אישורת 

;זניםמרשתחשמלהמו תאישור"900ר  94.04 
ראשלמיטותלתינוקות-מזרניםומגני

.לעגלותולמיתקניםביתייםדומים,ולפעוטות 
1548ר"אישורת 

20ר"אישורת תאישור"ר
61558 

*94.05 זרםנושארכיבכולליםשאינםאלהלמעט
למעטאלהשמוזניםממתחנקוב,יחשמל

עלעולה9שלאכוחספקללאומיובאיםוולט
פרטיםהמסווגיםבאלהלמעטואומטען

94.05.1011,94.05.2031,94.05.4021ו-
94.05.5000 

900ר"אישורת  

94.05.1011  תאישור"60601ר 
94.05.2031  תאישור"60601ר 
94.05.4021  תאישור"60601ר 
94.05.5000 גפגזצורכותמ"מנורות. תאישור"968ר 

;בתיםארעייםלמגורים מפמאישור"412כבתיםצולפי
למגוריםארעיים 

94.06 

.בתיםמבניהקלה היבואןבידיהתקניםאישורממכון
י"עלעמידתהבתיםבדרישותת

2262קלהמבניהבתיםצולפי. 
;מחזיקמוצץלתינוק תאישור"12586ר 

;תלתאופן תאישור"562ר תאישור"ר
891 

:צעצועיםאחרים   
באמצעותמרחוקלפיקוחמערכתהכוללים

;רדיו 
תקשורת תאישור"ר

562 
.אחרים תאישור"562ר 

כולליםמערכתלפיקוחטוביןוחלקיהםה
ושאינםצעצועימרחוקבאמצעותרדיו

כמו(ובכללזהמוצריתחביבלמבוגרים,ילדים
.(ודגמיםמוקטניםשלמכוניותטיסנים 

תקשורת 

*95.03 

;המוזניםמרשתחשמל תאישור"ר
60065 

ר"אישורת
900 

95.04.2000  תאישור"562ר 
95.04.3000  תאישור"60065ר 
95.04.5000 עלהעולהנקובממתח9מוזנותאווולט

עלעולהשאינונקובממתחוולט9מוזנות,אך
כוחספקעםמיובאות. 

60065ר"אישורת 

ר"אישורת
60065 

ר"אישורת
562 

*95.04.9000  

900ר"אישורת  
ר"אישורת

60065 
ר"אישורת

900 
95.05 חדחשמלמרשתפאזית-המוזנים; 

20ר"אישורת  
 בשיטתלריסוסהנתוניםAEROSOL; תאישור"742ר תאישור"ר

562 
 אחרים. תאישור"562ר 

;פאזית-מוזניםמרשתחשמלחד תאיר"שור900 תאישור"ר
60065 

95.06.9000* 

;מגלשותמים תר"אישור1605 
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'טורא בטור' גטור' 

פרטאופרק
בתעריף
המכס 

תיאורהטובין אישור/תנאי 

המצוידותילדיםובריכותשחיהבריכות
אואוירבמשאבותמשאבותאובמיםשתיהן

;פאזית-המוזנותמרשתחשמלחד 

900ר"אישורת 

.פריטיםלמתקנימשחקים תאישור"562ר תאישור"ר
1498 

;פריטיםלמתקנימשחקים תאישור"ר562 תאישור"ר
1498 

שעשועים–מיתקניםלפארק; תאישור"1604ר 

95.08
 

מיתקנימשחקיםמתנפחים תאישור"5378ר 
ומיועדותלייצורלטין'מגהעשויותקפסולות

תזונהתוספי 
שירותהמזוןהארצי  96.02.0020 

אחרים הרוקחותאגף 
לדיםעטיסימוןוטושיםמהסוגהמשמשגםלי תאישור"562ר  96.08 

עטעלהמותקןלייזרסמן התקניםמכוןאישורהיבואןבידי
שבמשלוחשהמוצריםהמעיד
שבהוראותבדרישותעומדים
 ,ת"התממשרדשלהכלליהמנהל
 ,לייזרמסמנייבואבעניין

שלהאינטרנטבאתרהמופיעות
ת"התממשרד 

96.09.1000 מקצועילשימושופחםגירלמעט,לרבות
.עפרונות 

562ר"אישורת 

96.09.2000 מקצועיעופרתלמעטלשימוש. תאישור"562ר 
96.09.9010 מקצועילשימושגירלמעט. תאישור"562ר 
96.09.9090 פחםגירמקצועיועופרתלמעטלשימוש. תאישור"562ר 
96.13.1000  תאישור"1546ר 
96.13.2000  תאישור"1546ר 
96.13.8090 דליקמחומרמתודלקים. תאישור"1546ר 

;פעמייםלתינוקות-חיתוליםחד תאישור"818ר  96.19 
;טמפונים תאישור"1313ר 

97.05.0090
 

-ח"התשל,בחוקהעתיקותההגדרתכעתיקה
197846)העתיקות-להלןחוק( 

רשותהעתיקות 

97.06.0090 כהגדרתעתיקההעתיקותהבחוק, העתיקותרשות 


                                                
46תשל"סח"עמוד76ח.
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תוספת שלישית

)סעיף 8(

משרד ................................

אישור לפי צו יבוא חופשי, התשע"ב-2012

אישור על קיום תנאים / היתר / סימון

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

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

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

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

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

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

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

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

 תאריך ייצור: .........................................................

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

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

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

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

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

הערות: ............................................................................................................................................................  .3

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

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

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

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

           חתימה וחותמת: ..............................................................
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תוספת רביעית

)סעיף 6 )1((

1� רשימת הסמים המסוכנים והפסיכוטרופיים:

שם החומרפרט מכס

29.33.33003-methylfentanyl

29.34.9900   3-methylthiofentanyl 

29.34.9900  4-methylaminorex

29.39.1900Acetorphine

29.33.3990  Acetyl-alpha-methylfentanyl

29.39.1900Acetyldihydrocodeine

29.22.1900Acetylmethadol

29.33.5300Allobarbital

29.33.3990Allylprodine

29.22.1900Alphacetylmethadol

29.33.3990Alphameprodine

29.22.1900Alphamethadol

29.33.3300Alpha-methylfentanyl

29.34.9900Alpha-methylthiofentanyl

29.33.9100Alprazolam

29.22.3100Amfepramone

29.22.4900Amineptine

29.33.5300Amobarbital

29.21.4600Amfetamine*

29.33.3300Anilerdine

29.33.5300Barbital

29.03.3900butanediol

29.33.3900Benzethidine

29.21.4600Benzphetamine

29.39.1900Benzylmorphine

29.22.1900Betacetylmethadol

29.33.3900  Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

29.33.3990 Beta-hydroxyfentanyl

29.33.3990Betameprodine

29.22.1900Betamethadol

* לרבות הנגזרות הכימיות כמוגדר בפקודת הסמים המסוכנים.
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שם החומרפרט מכס

29.33.3990Betaprodine

29.33.3300Bezitramide

29.33.3300Bromazepam

29.34.9100Brotizolam

29.33.9990Bufotemine

29.39.1100Buprenorphine

29.33.5300Butalbital

29.33.9100Camazepam

12.11.9090Cannabis

13.01.9000Cannabis resin

13.02.1990Cannabis, tinctures & extracts

29.39.4300                                Cathine

29.39.9900 Cathinone*

29.33.9100Chlordiazepoxide

29.33.7200Clobazam

29.33.9100Clonazepan

29.33.9990Clonitazene

29.33.9100Clorazepate

29.34.9100Clotiazepam

29.34.9100Cloxazolam

29.39.9100Cocaine

12.11.3000Coca leaf

29.39.1100Codeine

29.39.1900Codoxime

29.39.1100
13.02.1100

Concentrate of poppy straw

29.33.5300Cyclobarbital

.29.33.9100Delorazepam

29.391900Desomorphine

29.39.9900DET

29.21.4600Dexamphetamine

29.34.9100Dextromoramide

29.21.1400Dextropropoxyphene
* לרבות הנגזרות הכימיות כמוגדר בפקודת הסמים המסוכנים.
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שם החומרפרט מכס

29.24.2990Diampromide

29.33.9100Diazepam

29.34.9900Diethylthiambutene

29.33.3300Difenoxin

29.39.1100Dihydrocodeine

29.39.1900Dihydroetorphine

29.39.1900Dihydromorphine

29.22.1900Dimenoxadol

29.22.1900Dimepheptanol

29.22.3900Dimethilcathinone

29.34.9900Dimethylthiambutene

29.34.9900Dioxaphetyl butyrate

29.33.3300Diphenoxylate

29.33.3300Dipipanone

29.22.2900DMA

29.32.9900DMHP

29.39.9900DMT

29.22.2900DOET

29.22.2900DOM, see STP

29.33.4900Drotebanol

29.39.9100
 Ecgonine, its esters and derivatives which are
convertible to ecggonin and cocaine

29.33.9100Estazolam

29.05.2100Ethchlorvynol

29.24.2400Ethinamate

29.33.9100Ethylloflazepate

29.34.9900Ethymethylthiambtene

29.39.1100Ethylmorphine

29.21.4600Etilamfetamine

29.33.9990Etonitazene

29.39.1100Etorphine

29.33.3990Etoxeridine

29.33.3990Etryptamine
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שם החומרפרט מכס

13.02.1990Extracts and tinctures of cannabis

13.02.1100Extracts of Opium

13.02.1100Extracts of Plants of Papaver Species

29.21.4600Fencamfamin

29.26.3000Fenproporex

29.33.3300Fentanyl

29.33.9100Fludiazepam

29.33.9100Flunitrazepam

29.33.9100Flurazepam

29.34.9900Furethidine

29.32.2990GBL

29.18.1990GHB

29.25.1200Glutethimide

29.33.9100Halazeam

29.34.9100Haloxazolam

29.39.9990Harmaline

29.39.9990Harmine

29.39.1100Heroin

29.39.1100Hydrocodone

29.39.1900Hydromorphinol

29.39.1100Hydromorphone

29.33.3990Hydroxypethidine

29.22.3900Isomethadone

29.22.3900Ketamine

29.34.9100Ketazolam

29.33.3300Ketobemidone

29.21.4600Lefetamine

29.21.4600                                                               Levamfetamine

29.21.4900   Levomethamfetamine

29.33.4900Levomethorphan

29.34.9900Levomoramide

29.33.4900Levophenacylmorphan

29.33.4100Levorphanol
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שם החומרפרט מכס

29.33.5500Loprazolam

29.33.9100Lorazepam

29.33.9100Lormetazepam

29.39.6900LSD, LSD-25

29.39.6900)+( Lysergide

29.33.9100Mazinodol

29.32.9900MDA

29.32.9900MDMA

29.33.9100Medazepam

29.33.5500Mecloquanlone

29.21.4600Mefenorex

29.24.1100Meprobamate

29.33.5500Meeloquanlone

29.39.9900Mescaline

29.34.9100Mesocarb

29.39.9100Metamfetamine Racemate

29.33.3990Metazocine

29.22.3100Methadone

29.26.3000Methadone-intermediate

29.39.9100Methamphetamine*

29.33.5500Methaqualone

29.39.9900Methcathinone*

29.39.1900Methyldesorphine

29.39.1900Methyldihydromorphine

29.32.9900Methylone

29.33.3300Methylphenidate

29.33.5300Methylphenobarbital

29.33.7200Methylprylon

29.39.1900Metopon

29.33.9100Midazolam

29.32.9900MMDA

29.34.9900Moramide-intermediate

29.34.9900Morpheridine

* לרבות הנגזרות הכימיות כמוגדר בפקודת הסמים המסוכנים.
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שם החומרפרט מכס

29.39.1100Morphine

29.39.1900
 Morphine methobromide and other pentavalent
nitrogen derivatives

29.39.1900Morphine N-oxide

29.33.3900      MPPP

29.39.1900Myrophine

29.32.9900N-EthylIMDA

29.32.9900N-HydroxyMDA

29.39.1900Nicocodine

29.39.1900Nicodicodine

29.39.1100Nicomorphine

29.33.9100Nimetazepam

29.33.9100Nitrazepam

29.22.1900Noracymethadol

29.39.1900Norcodeine

29.33.9990Nordazepam

29.33.4900Norlevorphanol

29.22.3100Normethadone

29.39.1900Normorphine

29.33.3990Norpipanone

13.02.1100Opium

13.02.1100Opium, extracts

29.33.9100Oxazepam

29.33.9100Oxazolam

29.34.1100Oxycodone

29.39.1100Oxymorphone

13.02.1100Papaver Species, Extracts of Plants

29.33.3990Para-fluorofentanyl

29.32.9900Parahexyl

29.21.4900PCE

29.34.9100Pemoline

29.33.5300Pentobarbital

29.33.3900 PEPAP
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29.33.3300Pethidine

29.33.3300Pethidine-intermediate A

29.33.3900Pethidine-intermediate B

29.33.3990Pethidine-intermediate C

29.34.9900Phenadoxone

29.33.3990Phenampromide

29.33.3990Phenazocine

29.33.3300Phencyclidine

29.34.9100Phendimetrazine

29.34.9100Phenmetrazine

29.33.5300Phenobarbital

29.33.4900Phenomorphan

29.33.3300Phenoperidine

29.21.4600Phentermine

29.39.1100Pholcodine

29.33.9990)PHP )PCPY

29.33.3990Piminodine

29.33.9100Pinazepam

29.33.3300Pipradol

29.33.3300Piritramide

29.22.2900PMA

29.22.2900Pmma-para-methoxymethilamphetamine

29.39.1100

13.02.1100

Poppy Straw, concentrate

29.33.9100Prazepam

29.33.9990Proheptazine

29.33.3990Properidine

29.33.3300Propiram

29.39.9900Psilocine, psilotsin

29.39.9900Psilocybine

29.33.9100Pyrovalerone

29.33.4900Racemethorphan

29.34.9990Racemoramide
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29.33.4900Racemorphan

29.33.3990Remifentanyl

29.33.5300Secbutabarbital

29.33.5300Secobarbital

29.21.4900SPA

29.22.2900STP, DOM

29.34.9100Sufentanyl

29.34.9900TCP

29.33.9100Temazepam

29.32.9500Tetrahydrocannabinols, all isomers

29.33.9100Tetrazepam

29.39.1100Thebacon

29.39.1100Thebaine

29.34.9900Thiofentanyl

29.22.4400Tilidine

29.22.2900TMA

29.33.9100Triazolam

29.33.3300Trimeperidine

29.33.5300Vinylbital

29.33.5500  Zipeprol

29.33.9990Zolpidem

Ephedrine

Pseudoephedrine

Ergometrine

Ergotamine

Norephedrine

Lysergic acid

2-amino-indane

Cannabinoides Synthetics:

SR144528

CP 47,497

WIN 55,212-2

JWH-133
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CP 55,940

HU 210

HU 211

HU 331

Levonantradol )CP 50,556-1(

JWH-073

JWH-018

Methylenedioxy-α-pyrrolidinobutiophenone-'4,'3

p-methoxy-α N-dimethylphenethylamine

Bromo-meta-methoxymethcathinone

Bromo-ortho-methoxymethcathinone

Bromo-para-methoxymethcathinone

Buphedrone

Chloro-meta-methoxymethcathinone

Chloro-ortho-methoxymethcathinone

Chloro-para-methoxymethcathinone

Dimethylmethcathinone

fluoroamphetamine

fluoro-α-methylphenethylamine

Fluoro-meta-methoxymethcathinone

Fluoro-ortho-methoxymethcathinone

Fluoro-para-methoxymethcathinone

Iodo-meta-methoxymethcathinone

Iodo-ortho-methoxymethcathinone

Iodo-para-methoxymethcathinone

Methoxymethcathinone

3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinopropiophenone

α-Pyrrolidinopropiophenone

3-chlorophenylpiperazine

3-trifluoromethylphenylpiperazine

4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine

4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine
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4-fluorophenylpiperazine

4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine

4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

N-Benzylpiperazine

N-Ethylcathinone

p-Methylmethcathinone

Diethylcathinone

Chloro-methamphetamine

Chloro-methcathinone

Fluoro-methamphetamine

Fluoro-methcathinone

Bromo-amphetamine

Bromo-cathinone

Bromo-methamphetamine

Bromo-methcathinone

Butylone

Chloro-cathinone

Fluoro-cathinone

Iodo-amphetamine

Iodo-cathinone

Iodo-methamphetamine

Iodo-methcathinone

Methylenedioxypyrovalerone

כל התכשירים הרפואיים המסווגים בפרטי המכס 30.03 ו–30.04 המכילים סם כלשהו מן   .2
הסמים המפורטים בשאר פרטי המכס, למעט תרופות שמועטו לפי התוספת הראשונה 
הסמים  פקודת   - )להלן  התשל"ג-1973  חדש[,  ]נוסח  המסוכנים  הסמים  לפקודת 

המסוכנים(
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תוספת חמישית
)סעיף 2)ג()3((

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

דגם.

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

הצהרה לפי הנוסח להלן:

 הצהרת יבואן על יבוא חלקי חילוף
לפי התוספת החמישית לצו יבוא חופשי, התשע"א-2012

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

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

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

מצהיר בזאת כלהלן:

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

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

השימוש בציוד הוא באחריותי; ידוע לי כי כל נזק או הוצאה שייגרמו לי או למשתמש   .3
או לצד ג', כתוצאה ממעשה או מחדל בשימוש בציוד המיובא אינם באחריות משרד 
התעשייה המסחר והתעסוקה או רשות המסים בישראל ולא תהיה כל תביעת נזיקין 

כלפי הגופים האמורים בעבור הציוד.

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

מיובא.

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

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

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

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012((
ן שלום שמחו )חמ 3-552(  

שר התעשייה המסחר והתעסוקה   
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