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 ופיתוח הכפר משרד החקלאות
 
 

ובמסגרת מכסות  ,בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראלכי  משרד החקלאות מודיע
 ע"פ הכללים הבאים: 2014יותר יבוא במכס מופחת במהלך שנת  מכל העולם, תוולונטריו

 
את שם הפונה,  ,יש לציין על גבי הפנייה רשות המוסמכתבכל פנייה ל

 למתן תשובה. ומס' פקס ,טלפון לברוריםמס' מס' ח.פ./ת.ז., 

 .בקשה שלא תכלול את הפרטים הנ"ל, לא תטופל

 

 להגשת בקשה לרישיון יבוא במסגרת מכסה תנאים ומסמכים נלווים

. כן יש יש להקפיד למלא במדויק את שם המבקש, כתובת מלאה, מספר טלפון ומספר פקס .1

טפסי בקשה  ( על גבי הטופס החדש,להקביל על מילוי שם ומס' ת.ז. של החותם )לא ח.פ.

ישנים לא יתקבלו. )ניתן להוריד טפסי בקשה לרישיון יבוא מאתר  משרד החקלאות ופיתוח 

 סחר חוץ. –יחידות המשרד  -(www.moag.gov.ilהכפר 

 

 2014אישורים הנדרשים להצגה עם הגשת הבקשה הראשונה לשנת 

 אישור מע"מ על ניהול פנקסי חשבונות המבקשים לצרף לטופס הבקשה לרישיון יבוא על .2

 תואם  לבקשה )אישור ניהול ספרים(.  בתוקף 

סוחרים בענף הדגים, סוחרים בענף המזון, סוחרים העוסקים בסחר בינלאומי של פירות ואו  .3

ול,  תעשיית יצור ,סוחרים ומגדלים בענף הל סוחרים ומגדלים בענף הבקר וירקות טריים,

נדרשים להציג אישור רו"ח המעיד על הביצים,  תעשיית יצור המזון ורשתות מזון מהיר  

 לא יתקבל. שונהאישור . כנספח א' בלבדעיסוק בסחר בתחומים הנ"ל ע"פ הנוסח המצורף 

החתום ע"י רואה החשבון   ו,לאישור רואה החשבון יש לצרף הצהרת המבקש בדבר עיסוק .4

 לזיהוי.

וכי  לרשם החברותשל מגיש הבקשה  חובות העדרל חברה/שותפות להגיש אישור בדבר ע .5

  זה לעניין. חוק מפרת כחברה רישום לפני בהתראה שהיא או" חוק מפרת" חברה אינה

 אחת מילאה לא אשר חוץ חברת או ציבורית, פרטית חברה כל תחשב" חוק מפרת" לחברה

 : הבאות מהחובות יותר או

a. החברה על מוטלת להגשתו שהחובה ככל שנתי דוח הגישה לא . 

b. שקדמו השנים משבע יותר או אחת לגבי שנתיות אגרות חובות שילמה לא 

 .הנוכחית לשנה

 בצרוף לחץ כאן( רשם החברות )לאתר  רשם החברות)ניתן להגיש תדפיס החברה מאתר 

 או אישור מרשם החברות(.  חותמת וחתימת מורשה חתימה בחברה

 חברה בעלת חוב, או במעמד של  מפרת חוק או בהתראה, אינה זכאית לרישיון מכסה.

נדרשים להציג תעודת סיטונאי בתוקף מטעם משרד   –סיטונאים של פירות וירקות טריים  .6

 החקלאות ופיתוח הכפר.

 של  מועצת הדבש. בתוקף להציג  אישור משווק מורשה נדרשים   -משווקי דבש מורשים   .7

למשווקי ביצים מורשים  יחולקו 87.5%  –ביצים במסגרת ההסכם עם האיחוד האירופאי  .8

 יחולקו 12.5%. ידועיםאחרונים  חודשים  12 ל  ע"פ חלקו היחסי של כל משווקלמאכל 

http://www.moag.gov.il)-/
http://147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesList.aspx
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יש לצרף אשור הביצים  על חברות תעשיית ת הביצים לפי חלקו היחסי של כל חברה,תעשייל

שנה  לכל  2013 ושנת 2012בשנת  המפעלרואה חשבון המעיד על כמות הביצים שקלט 

 .01/01/2014הגשת בקשות החל מ  .ובחתך חצי שנתי לכל שנה בנפרד

נדרשים להציג   -משווקי ביצים מורשים  -ביצים לתעשייה במסגרת ההסכם עם ארה"ב  .9

שרד החקלאות וייפוי כוח מתעשיית ייצור הביצים,  אישור משווק מורשה בתוקף מטעם מ

כאשר שיטת החלוקה תבוסס על קליטת ביצים לתעשייה מייצור מקומי בשנתיים 

. יש לצרף אשור רואה חשבון המעיד על כמות הביצים שקלט המפעל  לתעשייה האחרונות

 .01/01/2014הגשת בקשות החל מ  .שנה בנפרדלכל  2013 ושנת 2012בשנת 

ת ליבוא עגלים, כבשים, עיזים, עופות לול  וביצי רבייה ילוו באישור  מוקדם מטעם בקשו .10

 השירותים הוטרינריים של משרד החקלאות. 

טבלה )לא בשיטת הגרלות( נדרשים להציג  ע"פ יבוא עבר יבואני גבינה מהאיחוד האירופאי .11

המפורט  ה'יף )בהתאם לסע 2013  –2012רשמוני יבוא לגבינה משנת המרכזת את מודפסת 

(, 0406)רק  תאריך שחרור, פרט המכס על הטבלה לכלול, (.+ טבלה לדוגמהבהמשך המודעה

. על מורשה חתימה בחברה לאשר כי בדק את הטבלה מול  )ק"ג( ושורה מסכמת כמות

, העתקי הרשימונים ידרשו אין צורך לשלוח את הרשימונים הרשימונים וקיימת התאמה.

 רק רשימוני שחרור )רגיל , ושחרור ממחסן, אין להציג רשימוני כנ"מ(. גיש להצי ע"פ הצורך.

וממדינות מרקוסור, נדרשים להציג רשימוני יבוא  ארה"ב  ,יבואני חמצה  ממקסיקו, קנדה .12

 בלבד ומהמדינה ממנה מבוקשת המכסה בלבד.  2014של חימצה במכס מלא משנת 

ם להציג רשמוני יבוא לצימוקים  יבואני צימוקים מארה"ב  )לא בשיטת הגרלות( נדרשי .13

 '  המפורט בהמשך המודעה(.ט)בהתאם לסעיף 

 תיפסל מועמדותם. ע"פ נוהל זה,יבואנים שלא יעמדו בדרישות  .14

 
 

 הגרלות בלבד  :שיטת חלוקה
 1110//2013 -ליוםעד ו 1015//2013 יוםהחל מע"פ שיטה זו יש להגיש בקשות 

 זהתנאים להגשת הבקשות לפי סעיף ב' לנוהל 
 
מספר  תאור המוצר

 סההמכ
 סה"כ
כמות 

 טון

גובה 
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון

 שיטת החלוקה

 איחוד אירופי

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של ירקות  20 0% 230 7040 שום
ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר 

 בינ"ל של ירקות ופירות טריים.

 .ע"י סוחרים בענף המזון בקשות יוגשו 10 0% 120 8065 צימוקים

 5משווקי דבש מורשים ע"פ סעיף + , כנ"ל 20 0% 180 4095 ק"ג 1.5באריזה של עד  דבש
 .למודעה

 אורוגוואי
גבינה טריה וגבינה מעובדת 

, 04061000בפרט מכס : 
04063000 

 .בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון טון 10 0% 50 4061

 50% 50 4081 04069090גבינה אחרת 
 הנחה

 טון 10
 כנ"ל

 פרגוואי

 בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון.  טון 20 0% 100 4098 1.5עד של דבש באריזה 
 קנדה

 בקשות יוגשו על ידי סוחרים בענף המזון.  10 0% 50 1007 תירס לפופקורן
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 .2014במכס מלא לשנת בודד בצרוף רשימון  כל הקודם זוכהו הגרלות :שיטת חלוקה
 1110//2013 -ליוםעד ו 1015//2013החל מ יש להגיש בקשות להגרלות  ,ע"פ שיטה זו  

בודד בצרוף רשימון  14/01/01 -ואילו לקבלת מכסה ע"פ כל הקודם זוכה ניתן להגיש החל מ
  .במכס מלא

 ג' לנוהל זה-פים ב' ותנאים להגשת הבקשות לפי סעי
 

מספר  תאור המוצר
 המכסה

 סה"כ
כמות 

 טון

 גובה
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון

 שיטת החלוקה

 ארה"ב
טון  20 0% 4,000 819 תפוח עץ

לרישיון 
 להגרלה

: בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  הגרלה
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר 

 בינ"ל של ירקות ופירות טריים
 (לרישיוןטון  20טון  ) 600  -סך הכמות שתוגרל

 31.03.2014ובתוקף עד 
תאריך אחרון ו 15/10/13בקשות יש להגיש החל מ 

 10/11/13להגרלה להגשת בקשות 
תחולק בשיטת כל הקודם  – יתרת המכסה הפטורה

ט ורפמול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמ ,זוכה
 טון לרישיון 22ועד  'גסעיף בבסוף מודעה זו 

טון  22 0% 1,364 821 אגס
לרישיון 
 להגרלה

שות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של : בק הגרלה
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר 

 בינ"ל של ירקות ופירות טריים
 טון לרישיון( 22טון  ) 220  -סך הכמות שתוגרל

 31.03.2014ובתוקף עד 
ותאריך אחרון  15/10/13בקשות יש להגיש החל מ 

 10/11/13להגרלה להגשת בקשות 
תחולק בשיטת כל הקודם  – רהיתרת המכסה הפטו

זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט 
 .טון לרישיון 22ועד  סעיף ג'בבסוף מודעה זו 

טון  9 0% 284 1202 אגוזי אדמה
לרישיון 
 להגרלה

 סוחרי מזון.: בקשות יוגשו  הגרלה
ובתוקף  טון לרישיון( 9טון  ) 45  -סך הכמות שתוגרל

 31.03.2014עד 
ותאריך אחרון  15/10/13ת יש להגיש החל מ בקשו

 10/11/13להגרלה בקשות להגשת 
תחולק בשיטת כל הקודם  – יתרת המכסה הפטורה

זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט 
 טון לרישיון 10ועד  בסוף מודעה זו סעיף ג'

 איחוד אירופאי
 תפוח עץ

 

 

 

טון  20 0% 3,280 8085
לרישיון 
 להגרלה

: בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  גרלהה
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר 

 בינ"ל של ירקות ופירות טריים
 טון לרישיון( 20טון  ) 500  -סך הכמות שתוגרל

 31.03.2014ובתוקף עד 
ותאריך אחרון  15/10/13בקשות יש להגיש החל מ 

 10/11/13להגרלה להגשת בקשות 
תחולק בשיטת כל הקודם  – מכסה הפטורהיתרת ה

זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט 
 טון לרישיון 22ועד  בסוף מודעה זו בסעיף ג'

טון  22 0% 2,140 8087 אגס
שיון לרי

 להגרלה

: בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  הגרלה
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים בסחר 

  -סך הכמות שתוגרל. ירקות ופירות טריים בינ"ל של
 31.03.2014טון לרישיון( ובתוקף עד  20טון  ) 330

ותאריך אחרון  15/10/13בקשות יש להגיש החל מ 
 10/11/13להגרלה להגשת בקשות 

תחולק בשיטת כל הקודם  – יתרת המכסה הפטורה
זוכה, מול הצגת רשימון בודד במכס מלא כמפורט 

 ןטון לרישיו 22סעיף ג' ועד בסוף מודעה זו ב

 
ממקורות לאותו מוצר י רישיונות נלהגיש בקשות להגרלה מכל מקור, אך לא ניתן להחזיק בשניתן 

שונים, לכן במידה ואותו יבואן זוכה בהגרלה לאותו מוצר ממקורות שונים, היבואן יבחר מאיזה 

 הרזרבה שהוגרלה.מדינת מקור לשמור את הרישיון, השני יבוטל ויחולק ע"פ רשימת 
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 .כל הקודם זוכהו הגרלות :שיטת חלוקה

 1110//2013 -ליוםעד ו 1015//2013החל מ יש להגיש בקשות ע"פ שיטה זו להגרלות  

 13/12/01 -החל מבקשות ואילו לקבלת מכסה ע"פ כל הקודם זוכה ניתן להגיש 

 
מספר  תאור המוצר

 המכסה
 סה"כ
כמות 

 טון

גובה 
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון

 שיטת החלוקה

 ארה"ב
טון  10 0% 1,277 818 צימוקים

 להגרלות
   :רשמוני יבוא של צימוק משנת הקצאה

במכס מלא או מופחת )לא פטור( יזכה  2013
ברישיון יבוא פטור בכמות זהה את היבואן 

.) היבואנים טון ליבואן 40 -אך לא יותר מ
 .גרלה(בההנ"ל לא זכאים להשתתף 

י המזון יהיו זכאים : כל שאר סוחר הגרלה
  -סך הכמות שתוגרל –להשתתף בהגרלה 

 טון לכל זוכה( 10טון  ) 200
ותאריך  15/10/13בקשות יש להגיש החל מ 

 10/11/13להגרלה בקשות אחרון להגשת 
ראה פרוט בסוף  – יתרת המכסה הפטורה

 .'טסעיף מודעה זו 

ן טו 15 0% 649 416 (04.06גבינות )כל סוגי הגבינות בפרק 
 הגרלות

בקשות יש   .טון יוגרלו בין סוחרי המזון 105 
ותאריך אחרון  15/10/13להגיש החל מ 

 10/11/13להגרלה בקשות להגשת 
יבוא היתרה תחולת ליבואנים בעלי רשימון 

בכמות  04.06לגבינות בפרט מכס  במכס
 בשיטתו 2012-2013טון בשנים  20העולה על 

א זכאים היבואנים הנ"ל ל - כל הקודם זוכה
  .גרלה(בהלהשתתף 

 איחוד אירופאי
בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  28-עד 0% 2300 7039 בצל

ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים 
 בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים

 חלוקת המכסה תיערך באופן הבא:
בקשות יש להגיש  -טון    560-ההגרלה ל

ך אחרון להגשת ותארי 15/10/13החל מ 
 10/11/13להגרלה בקשות 

יתרת . 31/03/14רישיונות יהיו בתוקף עד   
תחולק החל מחודש אפריל בשיטת   הכמות

 כל הקודם זוכה.
 830 4077 (04.06גבינות )כל סוגי הגבינות בפרק 

 
טון  5 0%

 הגרלות
בקשות יש   טון יוגרלו בין סוחרי המזון 160

ך אחרון ותארי 15/10/13להגיש החל מ 
 10/11/13להגרלה בקשות להגשת 

היתרה ליבואנים בעלי רשימון יבוא לגבינות 
ראה פירוט  - כל הקודם זוכה בשיטתבלבד 

)היבואנים הנ"ל לא .'ה בסוף המודעה סעיף
 .גרלה(בהזכאים להשתתף 
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 -ל מהחבקשות גיש ע"פ שיטת כל הקודם זוכה ניתן לה – שיטת חלוקה: כל הקודם זוכה
13/01/12. 

 תנאים להגשת הבקשות לפי סעיף ד' לנוהל זה
 

מספר  תאור המוצר
 המכסה

 סה"כ
 כמות טון

גובה 
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון

 שיטת החלוקה

 ארה"ב
 דגים קפואים מים מתוקים

03037971,03037961,03032110 
בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד.   20עד  0% 368 303

 קודם זוכהבשיטת כל ה

 כנ"ל  0% 50 306 חסילונים קפואים

 כנ"ל  0% 40 307 קלמרי טרי וקפוא

 כנ"ל  0% 6,435 3031 דגים קפואים אחרים

 4,697,184 422 ביצים לתעשייה
 יחידות

בקשות יוגשו ע"י תעשיית יצור הביצים או   0%
משווקים מורשים לביצים שיבצעו יבוא 

קשת לתעשייה. במידה וסך הכמות המבו
תעלה על הכמות לחלוקה יחולקו הרישיונות 

בשיטת  בהתאם לחלק היחסי של כל תעשיה.
 כל הקודם זוכה.

 .בנושא באתר המשרד הבהתאם למודע טון 20עד  0 85 3042 פילה קרפיון קפוא

בפרק )כל סוגי הגבינות  גבינות
04.06) 

טון לתעשיית יצור המזון ורשתות   295 -עד  22-עד 0% 649 416
 .בשיטת כל הקודם זוכהמזון מהיר 

אשר יציגו תחולק לסוחרי מזון  היתרה  18 -עד
טון  20בכמות העולה על  יבוא במכסרשימון 
 בשיטת כל הקודם זוכה.ו 2012-2013בשנים 

ע"פ מספר הפונים, תינתן עדיפות ליבואני   0% 3,998 703 *זרעי תפוח אדמה לזריעה
 זוכה. בשיטת כל הקודם זרעי תפ"א.

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של   0% 1,424 709 *כרוב, ברוקולי
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים 

 בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים.
 .בשיטת כל הקודם זוכה

 כנ"ל  0% 1,689 805 *תפוזים

 כנ"ל  0% 506 806 *לימונים

 כנ"ל  0% 1,689 808 *אשכוליות

 כנ"ל  0% 1,689 813 (*הדר אחר )לא קליפיםפרי 

 כנ"ל  0% 775 817 *ענבים טריים 

 כנ"ל  0% 499 823 *שזיפים טריים

 כנ"ל  0% 735 822 *אפרסקים ונקטרינות טריים

 כנ"ל. 20-עד 0% 775 820 חבושים

 כנ"ל. 20-עד 0% 200 706 עגבניות טריות

 כנ"ל.   20-עד 0% 200 707 בצל טרי

 כנ"ל. 16-עד 0% 143 708 רישום ט

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון  20-עד 0% 3,000 1206 גרעיני חמניות
 .בשיטת כל הקודם זוכה

 כנ"ל 20-עד 0% 1,323 824 שזיף יבש למאכל

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם  –הקצאה  20-עד 0% 211 725 חמצה
זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא 

 010114 -במכס מלא החל מ במארה"צה לחמ
הכמות ברישיון הפטור תהיה זהה לכמות 

, טון 20 -מברשימון שהוצג, אך לא יותר 
 .מותנה ביתרת הכמות במכסה

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון  20-עד 0% 180 1024 תירס לפופקורן
 .בשיטת כל הקודם זוכה
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 תאור המוצר
מספר 
 המכסה

 סה"כ
 ת טוןכמו

גובה 
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון
 שיטת החלוקה

 ירופאיאיחוד א
  1200 1036 ק"ג 250במשקל העולה על  עגלים

 
בקשות יוגשו ע"י סוחרים ומגדלים בענף   200עד  0%

ובצרוף  כל הקודם זוכה בשיטת הבקר
אישור שו"ט מתאים. הרישיון יינתן בהתאם 

 לרישיון שו"ט ובהתאם ליתרה במכסה.
 לנוהל 'יאם לסעיף ובהתא

גרם של ברווזים  185אפרוחים עד 
,אווזים,תרנגולי הודו ותרנגולי 

 גינאה

1051 2,060,000 
 יחידות

בקשות יוגשו ע"י קבלנים/משווקים מורשים   0%
כל הקודם  בשיטת לחומר רביה בענף הלול 

 .זוכה

טונוס גדול או טונוס ארוך סנפירים 
 0302.31טרי בפרט 

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד.   20ד ע 0% 250 3023
 .בשיטת כל הקודם זוכה

קפצן או פלמודה מפוספסת בפרט 
0302.33 

 כנ"ל  20עד  0% 100 3035

פילה טרי  של דגים המפורטים 
 0304.1941בפרט 

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד.   10עד  0% 50 3041
 .בשיטת כל הקודם זוכה

 8,004,800 4078 עופות טריים בקליפהביצי 
 יחידות

עד  0%
1,000,000  

 יחידות

ביצים מורשים  ת יוגשו ע" משווקיבקשו
 בלבד.

 .כל הקודם זוכה בשיטת
 

בהתאם  0% 300 4096 ק"ג 50דבש באריזות של מעל 
' י לסעיף

 למודעה

בקשות יוגשו על ידי משווקים מורשים של 
 '.יעיף ראה פירוט בסוף המודעה ס  –דבש 

בקשות יוגשו ע"י מפעלים לעיבוד תעשייתי   0% 6380 7020 תפוח אדמה לתעשייה
של תפוחי אדמה. במידה וסך הכמות 

המבוקשת תעלה על הכמות לחלוקה יחולקו 
הרישיונות בהתאם לחלק היחסי של כל 

 בשיטת כל הקודם זוכה.תעשיה .
סיטונאים מורשים של  בקשות יוגשו ע"י 5עד  0% 100 7092 אספרגוס לבן טרי

ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים 
 בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים.

 בשיטת כל בקודם זוכה
פטריות טריות להוציא אלה 

שישוחררו בחודשים מאי עד חודש 
 ספטמבר

 כנ"ל 5עד  0% 200 7095

 כנ"ל 20-עד 0% 380 8086 חבושים

 כנ"ל 20 -עד  0% 1000 8051 *תפוזים

 כנ"ל 20-עד 0% 2000 8052 קליפים*

 כנ"ל 20-עד 0% 500 8055 *לימונים

 כנ"ל 20-עד 0% 500 8061 *ענבים טריים 

 כנ"ל 20-עד 0% 750 8071 אבטחים טריים*

 כנ"ל 20-עד 0% 300 8072 מלונים*

 כנ"ל. 20-עד 0% 300 8093 משמש*

 כנ"ל. 10-עד 0% 100 8094 דובדבנים*

 כנ"ל. 20-עד 0% 300 8097 טרינה*אפרסק ונק

 כנ"ל. 20-עד 0% 500 8098 שזיף ושזיפי בר טריים*

 כנ"ל. 20-עד 0% 200 8105 קיווי טרי*

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון   0% 730 8135 שזיף יבש
 בשיטת כל הקודם זוכה

 כנ"ל 20-עד 0% 560 1213 זרעי אבטיח

תוספי מזון לכלבים וחתולים  
23.09.1020  

 בשיטת כל הקודם זוכה.לפי מספר הפונים  60-עד 0% 1150 2314
בהתאם לצו יבוא  יםיש לצרף לבקשה אישור

 .חופשי
-תוספי מזון לבעלי חיים אחרים 

23.09.9020 
 כנ"ל 60-עד 0% 1610 2313
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 תאור המוצר
מספר 
 המכסה

 סה"כ
 כמות טון

גובה 
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון
 שיטת החלוקה

רוגוואיאו  
דגים טריים בפרט מכס: 

03023120 ,03023310 ,
03023420 ,03023520 ,
03023620 ,03023920 

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים  טון 20עד  0% 100 3024
 בלבד. בשיטת כל הקודם זוכה

דגים קפואים בפרט מכס: 
03034110 ,03034210 ,
03034310 ,03034420 ,
03034520 ,03034620 ,

03034910 

 כנ"ל טון 20עד  0% 150 3036

 קורפיש
 

 כנ"ל טון 20עד  0% 50 3062
 

גבינה מגורדת בצורת אבקה ליצור 
 מזון לבע"ח

 טון 20עד  0% 100 4062
יצרני מזון לבע"ח )יש בקשות יוגשו ע"י 

להגיש אישור רוח על שימוש בחומרי 
  בשיטת כל הקודם זוכה -גלם(

 -בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון  ןטו 20עד  0% 100 4080 גמיד
 בשיטת כל הקודם זוכה

 בהתאם למוצר ומדינת מקור(  י)יש לבדוק האם קיים אישור פיטוסניטר מרקוסור : ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי

דגים אחרים שמנכ"ל משרד 
החקלאות אישור שהם דגים 

מסוגים שאינם גדלים או נידוגים 
 בישראל

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד.  טון 20עד  0% 200 3026
ובצרוף אישור  בשיטת כל הקודם זוכה
 מנכ"ל

בהתאם  0% 200 4097 ק"ג 1.5דבש באריזה מעל 
' ילסעיף 

 למודעה

בקשות יוגשו על ידי משווקים מורשים של 
אשר ידרשו להציג  אישור משווק דבש 

 .מורשה בתוקף של  מועצת הדבש

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  טון 20עד  0% 300 7099 ס טריתיר
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים 

בשיטת בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים.
 כל הקודם זוכה

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם  –הקצאה  טון 20עד  0% 400 7144 חומוס
א זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבו

לחמצה ממדינות מרקוסר במכס מלא החל 
הכמות ברישיון הפטור תהיה  010114 -מ

 -מזהה לכמות ברשימון שהוצג, אך לא יותר 
 , מותנה ביתרת הכמות במכסה.טון 20

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  טון 20עד  0% 300 8045 מאי -גויאבה ומנגו בתאריכים ינואר
ו סוחרים העוסקים ירקות ופירות טריים ו/א

בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים  
בשיטת כל הקודם זוכה )הטובין המיובאים 
אמורים להשתחרר משלטונות המכס בין 

אין ולא יהיה  –חודש ינואר מאי בלבד 
באפשרות המשרד להקדים ואו להאריך את 

 הרישיונות מעבר לתקופה האמורה(

 מאי-אבטיח: בתאריכים אוקטובר
 קופות הבאות:לפי הת
 2011מאי   –ינואר  .1
 2011דצמבר  –אוקטובר  .2

 כל תקופה תינתן בנפרד.

)הטובין המיובאים אמורים להשתחרר  כנ"ל טון 20עד  0% 300 8073
מאי  – ינואר בין חודשמשלטונות המכס 

אין  – דצמבר בלבד -אוקטוברובחודשים 
ולא יהיה באפשרות המשרד להקדים ואו 

מעבר לתקופה  להאריך את הרישיונות
 (האמורה

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של  טון 20עד  0% 100 8074 פאפיה
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים 

בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים  
 בשיטת כל הקודם זוכה

 כנ"ל טון 20עד  0% 500 8088 תפוחים

 -שו ע"י סוחרים בענף המזון בקשות יוג טון 20עד  0% 300 1215 זרעי חמניה
 בשיטת כל הקודם זוכה
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 תאור המוצר
מספר 
 המכסה

 סה"כ
 כמות טון

גובה 
 המכס

כמות 
ליבואן 

 טון
 שיטת החלוקה

 כל העולם
למעט פרט מכס  ות גבינ

 04.06.9030ו  04.06.1010
4075 3,600 5.6  ₪

 לק"ג
בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון  20-עד

 .דם זוכהכל הקובשיטת 
ניתן להגיש בקשות בהתאם לצו שנחתם 

ע"י שר האוצר ולאחר  06.12.2012ביום 
  (6040/11מחיקת העתירה בנושא בבג"צ )

ש"ח  2 1,500 8133 שזיף יבש למאכל 
 לק"ג

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף המזון  40-עד
 .כל הקודם זוכהבשיטת 

₪  11 2,500 3043 פילה אמנון קפוא
 לק"ג

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה רק  25 -עד 
ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא לפילה 

 010114 -אמנון קפוא במכס מלא החל מ
לכמות  מחציתהכמות ברישיון הפטור תהיה 
, טון 52 -מברשימון שהוצג, אך לא יותר 

 מותנה ביתרת הכמות במכסה.

 קנדה
 לפי מספר הפונים  0% 10 605 *ורדים
ע"פ מספר הפונים, תינתן עדיפות ליבואני   0% 1,000 7011 *פוח אדמהזרעי ת

 בשיטת כל הקודם זוכהזרעי תפ"א.
המכסה תחולק בשיטת כל הקודם  –הקצאה   0% 100 7134 חמצה

זוכה רק ליבואנים אשר יציגו רשימון יבוא 
 010114 -לחמצה מקנדה במכס מלא החל מ

הכמות ברישיון הפטור תהיה זהה לכמות 
 טון, 10 -ברשימון שהוצג, אך לא יותר מ
 מותנה ביתרת הכמות במכסה.

פטל, אוכמניות, דומדמניות, 
 ( *0810חמוציות)

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של   0% 150 825
ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים העוסקים 

בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים. 
 בשיטת כל הקודם זוכה

בקשות יוגשו על ידי סוחרים בענף המזון.   0% 300 1012 זרעי כנרי 
 בשיטת כל הקודם זוכה

 דגים קפואים
 פרטי מכס ימסרו במשרד

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד   0% 200 3033
 .בשיטת כל הקודם זוכה -

 מקסיקו
המכסה תחולק בשיטת כל הקודם  –הקצאה   0% 300 7133 חימצה

אנים אשר יציגו רשימון יבוא זוכה רק ליבו
 -לחמצה ממקסיקו במכס מלא החל מ

הכמות ברישיון הפטור תהיה זהה  010114
 20 -מלכמות ברשימון שהוצג, אך לא יותר 

 , מותנה ביתרת הכמות במכסה.טון
 ירדן

באופן שונה משאר הסכמי הסחר של מדינת ישראל, בהסכם הסחר עם  ירדן, ישראל רשאית 
כפוף לתנאים טון בשנה  50,000ור של פירות וירקות טריים, בכמות של עד לאשר יבוא פט

)פרטי המכס של הטובין המופיעים בהסכם הסחר עם  . בשוק המקומי של כל מוצר ומוצר
ירדן מופיעים בתוספת השישית של צו תעריף המכס וימסרו למבקשים במשרד במידת 

 הצורך(
טונאי של המוצר בשוק המקומי, לכמויות כל בקשה שתוגש תבחן, בהתייחס למחיר הסי

 המשווקת במועד הבקשה ולתחזיות השיווק בשבועות הקרובים.
רק אם ימצא , כי קיים מחסור בשוק המקומי , יונפק רישיון יבוא פטור לתקופה מוגבלת 

 וכמות  מוגבלת ליבואן.

בקשות יוגשו ע"י סיטונאים מורשים של 
עוסקים ירקות ופירות טריים ו/או סוחרים ה

 בסחר בינ"ל של ירקות ופירות טריים.
למעט יבוא זית  בשיטת כל הקודם זוכה

לכבישה וזית לשמן. בקשות לזית לכבישה 
יוגשו ע"י מפעלים לכבישה בלבד, זיתים 

 יצרני ומשווקי שמן זיתלשמן יוגשו ע"י 
בלבד, החלוקה תתבצע על סמך חלקם 

 ובכפוף למחסור הצפוי.  ההיחסי בתעשיי
 

 למוצרים הנ"ל  אין עדין אישור פיטוסנטרי*  
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 בהתאם לתנאי השוק המקומי: תוולונטריו ,מכסות מיוחדות
 

 

משרד החקלאות  גם השנה , אגוזי אדמהובגרעיני חימצה )חומוס(, בכדי להבטיח אספקה  סדירה של 

נאי השוק המקומי של מוצרים אלה בהתאם לתבמכס מופחת אפשר יבוא י בשיתוף עם רשות המיסים 

 ובהתאם לתנאים המצ"ב:

 

 גרעיני חימצה )חומוס( מכל העולם .1

רישיונות ליבוא חומוס בפטור ממכס , יונפקו לכל יבואן לאחר הצגת רשימון יבוא של  .1

 .01/01/14 -מהמכל העולם החל  במכס מלאחומוס 

ך לא לכמות שיובאה במכס מלא, א 2:1עד  ביחס שלהכמות לחלוקה בפטור ממכס תהיה  .2

 טון לרישיון ליבואן. 40 -יותר מ

  וכל עוד קיימת יתרה במכסהרישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיים,  .3

 )להבהרה, בדיקת יתרת המכסה הינה לאחר ניצול הרישיון הקיים(.

יבוא פטור מתוקף הסכמי הסחר ממקסיקו/ קנדה/  ןיבואן הזכאי לקבלת רישיו .4

ימון יבוא במכס מלא(, לא יהיה זכאי לרשיון יבוא במכס מרקוסור/ ארה"ב בגין רש

 והפוך. מופחת בגין אותו רשימון

 .טון 2000סה"כ הכמות שתאושר לחלוקה במכס מופחת לא תעלה על  .5

יחס החלוקה והכמות לחלוקה יקבעו בהתאם לתנאי השוק המקומי ויפורסמו באתר  .6

 . המשרד

 .31/05/14 -היבוא במכס מופחת יהיו בתוקף עד ה תרישיונו .7

 לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. .8

 על חלוקה נוספתבאתר המשרד בהתאם לתנאי השוק המקומי יפרסם המשרד הודעה  .9

 .ובמידה וקיימת יתרה במכסה במהלך השנה 

 יבוא במכס מופחת :  ןרישיואישורים נדרשים לקבלת  .10

 הל לפי שיטת החלוקה כל הקודם זוכה לסוחרי מזון.לעמוד בתנאי הנו 

  ,רשימון יבוא של חומוס בפרט המכס יש לצרף לטופס בקשה לרשיון יבוא

 .01/01/14 -במכס מלא החל מה 0713.2000

 

 12.02.4290/4בפרט מכס  ולםעל הכאגוזי אדמה מ .2

 מצ"ב:טון בהתאם לתנאי החלוקה ה 500סה"כ הכמות שתאושר לחלוקה לא תעלה על 

 וע"פ התנאים מצ"ב: "לתעשיית "הבוטנים המצופיםטון יחולקו כחומר גלם   350עד  .א

 לציפוי בוטנים. מפעל על המבקש להיות .1א

על המבקש לצרף אישור רואה חשבון חיצוני, המאשר כי המבקש הינו מפעל  .2א

לציפוי בוטנים. על אישור רואה החשבון לכלול את סך כמות הבוטנים שעברו 

 )כל שנה בנפרד(.  2013ו  2012במפעל לשנים  ציפוי בלבד

המשרד ראשי לבצע בדיקות נוספות ולבקש מסמכים נוספים לבדיקת המבקש  .3א

 .לרבות בקשה להצגת כרטיס חשבוניות מכירה, שיבדקו מדגמית 

למפעל לציפוי רישיון יצרן משרות המזון במשרד הבריאות על המבקש לצרף  .4א

 על שמו ובתוקף.  ,בוטנים
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 לרשם החברותשל מגיש הבקשה  חובות העדרלהגיש אישור בדבר  בקשעל המ .5א

 מפרת כחברה רישום לפני בהתראה שהיא או" חוק מפרת" חברה אינהוכי 

 כמפורט בתחילת נוהל זה. חוק

 -מהמכל העולם החל  במכס מלא אגוזי אדמההצגת רשימון יבוא של  .6א

01/01/14.   

לכמות שיובאה במכס  5:1עד  ביחס שלהכמות לחלוקה בפטור ממכס תהיה  .7א

ובהתאם  טון לרישיון ליבוא 100 -, אך לא יותר מ01/01/2014החל מ  מלא

 יתרת המכסה.ובהתאם ל  המפעל לזכאות

 מממוצע דו שנתי של  115% סה"כ הכמות בפטור למבקש לא תעלה על סך של .8א

אישור רואה החשבון של לפי , ו(2012-2013) כמות חומר הגלם שעובדה במפעל

  המפעל.

יבואן יוכל להיעזר בשרותיו של . 5א –. 1אקריטריונים בכל המפעל העומד  .9א

 לתנאים המצ"ב:לבחירתו לבצע את הייבוא עבורו ובהתאם  בודד

 .5א –. 1אעל המפעל להציג את הנדרש בתנאים  .1

על היבואן לעמוד בתנאים המפורטים בנוהל זה ולהגיש את האישורים  .2

 הנדרשים להיותו סוחר בענף המזון.

כוח בו הוא מייפה את היבואן לבצע עבורו את  יעל המפעל להגיש ייפו .3

 היבוא, ומתחייב לקלוט ולעבד במפעל את כל הטובין שייבואו עבורו

 .בהתאם לכמות ברישיון

על היבואן להגיש התחייבות כי כל הטובין שייבאו במסגרת המכסה הינה  .4

ע"פ  קשא ייבדעבר ישירות לעיבוד במפעל )הנולצרכי המפעל ותו אך ורק

 חשבוניות(דרישת 

 . יחולו על היבואן המיופה.8א –. 6התנאים המפורטים בתת סעיף א .5

מממוצע  115% סה"כ הכמות בפטור ליבואן המיופה, לא תעלה על סך של .6

אישור לפי , ושל המבקש כמות חומר הגלם שעובדה במפעל דו שנתי של 

 .רואה החשבון של המפעל

יינתן רק לאחר "י המפעל / ע"י יבואן מיופה( )יבוא ישיר ערישיון נוסף  .10א

מהכמות  80%ניצול הרישיון שניתן ולאחר הצגת אישור רואה החשבון כי 

 ברישיון עובדה במפעל.

 נתן לכל היותר רישיון אחד ליום, ובהתאם ליתרה במכסה.לכל יבואן יי .11א

מפעל חדש או מפעל שעבר את זכאותו ובתנאי שקיימת יתרה במכסה,  .12א

 כמפורט בסעיף ב' אך ממכסה זו . 1:1ש בקשה בשיטה של רשאי להגי

 

 בהתאם לתנאי החלוקה המצ"ב:סוחרי המזון לטון יחולקו  150עד  .ב

 כמות זו תחולק בהתאם לתנאי השוק המקומי. .1ב

 על המבקש להציג את האישורים הנדרשים להיותו סוחר בענף המזון. .2ב

לרשם הבקשה  של מגיש חובות העדרעל חברה/שותפות להגיש אישור בדבר  .3ב

 מפרת כחברה רישום לפני בהתראה שהיא או" חוק מפרת" חברה אינהוכי  החברות

 כמפורט בתחילת נוהל זה. חוק
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לכמות שיובאה במכס מלא,  1:1עד  ביחס שלהכמות לחלוקה בפטור ממכס תהיה  .4ב

 טון לרישיון ליבואן. 25 -אך לא יותר מ

 וכל עוד קיימת יתרה במכסהם, רישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיי .5ב

 )להבהרה, בדיקת יתרת המכסה הינה לאחר ניצול הרישיון הקיים(.

 .לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום .6ב

, היחס בהתאם לתנאי השוק המקומי  שתנויחס החלוקה והכמות לחלוקה ייתכן ו .7ב

 . יפורסמו באתר המשרדוהכמות 

 א במכס מופחת : יבו ןאישורים נדרשים לקבלת רישיו .8ב

 .לעמוד בתנאי הנוהל לפי שיטת החלוקה כל הקודם זוכה לסוחרי מזון 

  בפרט  אגוזי אדמהיש לצרף לטופס בקשה לרשיון יבוא, רשימון יבוא של

 .01/01/14 -במכס מלא החל מה 12.02.4290המכס 

לחלק  המשרד מדגיש כי הכמויות המפורטות הינם כמויות מקסימאליות, ואין המשרד מתחייב .3

 את מלוא כמות זו.

החלוקה בין הסקטורים יקבעו בהתאם לתנאי השוק יחס החלוקה, סך הכמות לחלוקה ו .4

 זה, השינוי יפרסם באתר המשרד. המקומי ויכולים להשתנות מהמפורסם בנוהל 

 

 :המחולקות בהתאם להסכמי הסחרמכסות 
 

 מידע כללי לגבי המכסות המחולקות בהגרלה    .ב
 

 .15/10/2013יש החל מיום בקשות יש להג .1

 . 10/11/2013 –תאריך אחרון להגשת בקשות למכסות המיועדות להגרלה ע"פ מודעה זו  .2

 יונייהיו בתוקף עד סוף חודש  ,כתוצאה מהגרלות כל הרישיונות שיונפקו ליבואנים .3

ומכסות שיחולקו בשיטת  , למעט מכסת היבוא של בצל מהאיחוד האירופי2014

  .וכה מול הצגת רשימון במכס מלאהגרלה וכל הקודם ז

 יבואנים ברשימת הרזרבה.   שלושהבמקביל בשלב ההגרלה יוגרלו עד  .4

יוני  יבואן שקיבל רישיון יבוא במסגרת ההגרלה ולא יצליח לייבא את הטובין עד סוף חודש  .5

ומכסות שיחולקו בשיטת הגרלה וכל  , )למעט  המכסה ליבוא בצל מהאיחוד האירופי 2014

(, יהיה זכאי  לבקש 31.03.14שבתוקף עד  במכס מלאבודד זוכה מול הצגת רשימון הקודם 

זאת במידה  ויפנה סמוך למועד  .שלושה חודשיםלתקופה שלא תעלה על הארכת תוקף 

 התחיבות ליבואהרישיון  למרכז לסחר חוץ בבקשה להארכת תוקף, בצרוף תוקף פקיעת 

עות בקשה מפורטת בכתב המסבירה את באמצ, או ובצרוף או שטר מטען של הסחורה 

בקשה כזו, תאושר במקרים חריגים בלבד ולפי שיקול דעת של  .וב בביצוע היבואכהעי

  .הרשות

ליבואנים שהוגרלו ברשימת  במידה  ותיוותר יתרה במכסות שהוגרלו, תחולק היתרה  .6

בהתאם עם אפשרות לקבלת הארכה  ,לשלושה חודשים. )בתוקף ע"פ סדר ההגרלה - הרזרבה

 .(לעיל .5לסעיף ב.

בלבד, יכולים לממש את   יהאירופאמשווקי דבש מורשים שיזכו בהגרלת דבש מהאיחוד  .7

 , בכפוף להגשת בקשה לרשות המוסמכת טרם היבוא.זכייתם ולייבא דבש באריזות גדולות

תחולק במידה וגם אחרי החלוקה ליבואנים שברשימת הרזרבה , תיוותר יתרה במכסה,  .8

 .על סמך בקשות חדשותוע"פ נוהל זה  טת כל הקודם זוכה המכסה בשי
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 2012על פי המודעה שפורסמה באתר משרד החקלאות  יבואנים שזכו ברישיון יבוא בשנת  .9

ולא ביצעו יבוא ואו לא פנו בכתב לבטל  את הרישיון ,לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלות 

 ( לאותו מוצר.2013המפורסמות בהודעה זו ) שנת 

 

 כללי -כולל הצגת רשימון במכס מלאל הקודם זוכה שיטת כ .ג

 זהה למוצר בצרוף רשימון יבוא בודד במכס מלא  01/01/14 -החל מה –תאריך הגשה  .1

ארה"ב  או איחוד רשימון ואגס ) תפוחי עץ  מוגשת הבקשה העבור ולמדינת המקור

 .אירופאי(

לכמות שיובאה  ולהכפן תהה כמות ברישיו, בגלל תנאי היבוא המיוחדים, ה2014לשנת  .2

 טון לאגוזי אדמה. 20-טון לאגס ו 22טון לתפוח,  22אך לא יותר מ ,במכס מלא

על היבואנים, ביבוא המכולה הראשונה במכס של תפוח או אגס  )לא משנה   בכדי להקל .3

מקור(, היבואן יגיש בקשה לרישיון יבוא, טרום ובסמוך למועד השחרור בצרוף המסמכים 

 הבאים:

 כולל מס' מכולה, תיאור הטובין, הכמות במכולה.שטר מטען ה .א

 התחייבות היבואן לשחרר את המכולה במלואה ובתשלום המכס על מחצית הכמות. .ב

אישור סוכן המכס כי המכולה )יש לציין את מספרה בהתאם לשטר המטען( נמצאת  .ג

 בנמל.

 הכמות ברישיון תהיה מחצית הכמות בשטר המטען. .ד

 ים בלבד.תוקף רישיון זה יהיה לשבועי .ה

לאחר ניצול רישיון זה, היבואן יכול להגיש בקשה נוספת ללא צורך בהגשת רשימון  .ו

 בכמות של מכולה מלאה. או שטר מטען נוסף ובהתאם לנוהל

 .הינו לשלושה חודשים מיום הוצאתוהנוסף תוקף הרישיון  .4

 לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום .5

ללא צורך בהגשת רשימון  בוא, רשאי להגיש בקשה נוספתיבואן שקיבל רישיון וביצע את הי .6

נוסף בכמות השווה יון יבוא . במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל היבואן רישבמכס מלאנוסף 

במידה והמכסה הסתיימה תופנה בקשתו לרשימת המתנה. מובהר  .שיובאה במכס מלאלכמות 

קיימת יתרת כמות ברישיון שנוצל, כי, אם היבואן קיבל רישיון נוסף מאותה מכסה, ובמידה ו

 .היתרה חוזרת למכסה הכללית, ולא תינתן אפשרות הארכה לרישיון שנוצל

)למעט בקשות יבוא ע"פ הסכם הסחר עם ירדן(  יש לצרף התחייבות היבואן לכל בקשה  .7

בגוף ההתחייבות יצהיר לייבא את הכמות המבוקשת תוך פרק זמן הקבוע ברישיון. 

ולא ייבא את הטובין עד גמר התוקף לא יהיה זכאי לקבלת רישיון  היבואן, כי במידה

נוסף, מהמכסה הנ"ל או ממכסות אחרות של אותו מוצר בשנה הנוכחית ובשנה 

)ללא התחייבות  יש לציין במפורש את שם המוצר המבוקש בגוף ההתחייבות .העוקבת

 ברורה לא תטופל הבקשה(.

בצרוף או , עוד הרישיון בתוקף כל הארכה,  להגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלתניתן   .8

או באמצעות בקשה מפורטת בכתב , שטר מטען המראה כי הסחורה בדרכה לישראל

המסבירה את העיכוב בביצוע היבוא, בקשה כזו, תאושר במקרים חריגים בלבד ולפי שיקול 

 .דעת של הרשות המוסמכת

פועל הינו מרכיב חשוב בקיום שצוין לא אחת ע"י משרד החקלאות  ביצוע היבוא בכפי   .9

הסכמי הסחר מצד מדינת ישראל. לאור זאת, יבואנים אשר יקבלו  רישיון יבוא ע"פ מודעה 



            13 

זו ולא יבצעו יבוא עד המועד הנקוב ברישיון, לא יהיו זכאים להגיש בקשות ולקבל רישיונות 

ח הכפר ימנע יבוא  נוספים בשנה הנוכחית ובשנה הבאה לאותו מוצר. משרד החקלאות ופיתו

מהפעלת סנקציה זו, רק במידה ומחזיק הרישיון יפנה בכתב מבעוד מועד )לפני שפג תוקף 

הרישיון( ויבקש לבטל את הרישיון שקיבל, וזאת על מנת שנוכל להעבירו ליבואנים אחרים 

 .שמעוניינים לבצע את היבוא

בשיטת כל הקודם מובהר כי אין תשלום המכס מבטיח קבלת רישיון פטור. המכסה מחולקת  .10

 זוכה וכל עוד קיימת יתרה במכסה.

 

 

 כללי -רשימון במכס מלא ללאשיטת כל הקודם זוכה  .ד

בקשות לחלוקת מכסות בשיטת כל הקודם זוכה  -01/12/14 -החל מה –תאריך הגשה  .1

 .ני התאריך הנ"ל לא יקבלו טיפולפשיוגשו ל

לפרקי  ללא הגרלה מוגבלות בכמויות  העונים על תנאי הסף , יחולקו רישיונות למבקשים .2

 .חודשים )למעט יבוא ע"פ הסכם הסחר עם ירדן(   3זמן של 

 לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. .3

 קבועהיש לצרף התחייבות היבואן לייבא את הכמות המבוקשת תוך פרק זמן לכל בקשה  .4

ובין עד גמר התוקף לא בגוף ההתחייבות יצהיר היבואן, כי במידה ולא ייבא את הט. ברישיון

יהיה זכאי לקבלת רישיון נוסף, מהמכסה הנ"ל או ממכסות אחרות של אותו מוצר  בשנה 

יש לציין במפורש את שם המוצר המבוקש בגוף . )ראה נספח ב'( הנוכחית ובשנה העוקבת

 הבקשה(. תטופלברורה לא  )ללא התחייבותההתחייבות 

בצרוף שטר מטען וכל עוד הרישיון בתוקף,  ,הארכהבקשה לקבלת ניתן להגיש לרשות המוסמכת  .5

וב כהמסבירה את העי בקשה מפורטת בכתבבאמצעות . או המראה כי הסחורה בדרכה לישראל

 בביצוע היבוא, בקשה כזו, תאושר במקרים חריגים בלבד ולפי שיקול דעת של הרשות המוסמכת.

רשאי להגיש בקשה חדשה פק לו, לרשות המוסמכת לביטול הרישיון שהוניבואן אשר הגיש בקשה  .6

ממועד בקשת הביטול, מותנה ביתרת כמות במכסה ובשיטת ימים  30לאותו מוצר ומקור רק לאחר 

 .כל הקודם זוכה

מטעמים מיוחדים, ו , לבקשת היבואןלעיל , רשאית הרשות המוסמכת 6-ו 4ים על אף האמור בסעי .7

 פורטת בסעיפים הנ"ל.להנפיק ליבואן רישיון חדש בתקופה שתפחת מהתקופה המ

 מיהינו מרכיב חשוב בקיום הסכ בפועלכפי שצוין לא אחת ע"י משרד החקלאות  ביצוע היבוא  .8

שיון יבוא ע"פ מודעה זו ולא יבצעו רי יקבלו הסחר מצד מדינת ישראל. לאור זאת, יבואנים אשר 

בשנה נוספים  יבוא  שיונותישיון, לא יהיו זכאים להגיש בקשות ולקבל רייבוא עד המועד הנקוב בר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ימנע מהפעלת סנקציה זו, רק  .מוצרהבאה לאותו הנוכחית ובשנה 

שיון יויבקש לבטל את הר )לפני שפג תוקף הרישיון( שיון יפנה בכתב מבעוד מועדיבמידה ומחזיק הר

 .היבואינים לבצע את ישקיבל, וזאת על מנת שנוכל להעבירו ליבואנים אחרים שמעונ

שיטת  יחשבו כי הגיעו באותו הזמן,  12:00בשעה  13/12/2014מובהר כי בקשות שיגיעו עד ל  .9

 לאחר חלוקה ראשונית.במהלך השנה ו כל הקודם זוכה הינה
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, תעלה  על  בשיטת כל הקודם זוכה במידה וכמות הבקשות  2014בחלוקה ההתחלתית  לשנת  .10

תיערך הגרלה  טן בהתאם לצורך או לחילופין הכמות לרישיון תוק ,הכמות המרבית לחלוקה

יהיה לשלושה חודשים. לזוכים תוקף הרישיונות , של הגרלה במקרה זהבין המבקשים. 

בשיטת כל לבקשות חדשות ולאחר תקופה זו במידה ותהיה יתרת כמות, המכסה  תחולק 

 הקודם  זוכה.

נוספת. במידה והמכסה לא  את היבוא, רשאי להגיש בקשהבפועל יבואן שקיבל רישיון וביצע  .11

הסתיימה יקבל היבואן רישיון יבוא נוסף בהתאם לתנאים של כל מכסה, במידה והמכסה 

יבואן קיבל רישיון נוסף מאותה ה אם ,מובהר כי הסתיימה תופנה בקשתו לרשימת המתנה.

ולא  הכללית, כמות ברישיון שנוצל, היתרה חוזרת למכסהוקיימת יתרת  מכסה, ובמידה

 . שנוצללרישיון אפשרות הארכה  תינתן

 
 כל הקודם זוכה   -רופייגבינות איחוד א .ה

טבלה מודפסת המרכזת את רשמוני יבוא רישיונות יחולקו אך ורק ליבואנים אשר יצרפו  .1

. (, כמות0406על הטבלה לכלול, תאריך שחרור, פרט המכס )רק ,  2013  –2012לגבינה משנת 

ק את הטבלה אל מול  הרשימונים וקיימת התאמה. על מורשה חתימה בחברה לאשר כי בד

 אין לכלול בחישובאין צורך לשלוח את הרשימונים, העתקי הרשימונים ידרשו ע"פ הצורך.  

יבואנים אשר יובאו כתוצאה מאחת או יותר מהאפשרויות הבאות:   רשמוני יבוא גבינה, של

 יצוא.יבוא לשם ותעשיית יצור המזון ורשתות מזון מהיר מארה"ב , 

 

לפי מפתח בלבד(   04.06הכמויות ליבואן יחולקו על סמך רשמוני היבוא של גבינות  )פרט מכס  .2

 : החלוקה המצ"ב וע"פ סך הכמות לחלוקה וע"פ סך הזכאים והכמות לזכאות מהמכסה

 טון   60 –( גדול מ 2013 –2012בפועל בשנתיים האחרונות   )שנת  ממוצע יבוא- 

 טון.  15גרת המכסה הפטורה מהאיחוד של שיון יבוא במסיזכאי לר

 59 -טון  ל 30בין   ( 2013 –2012 שנת)בפועל בשנתיים האחרונות    ממוצע יבוא 

 טון. 10שיון יבוא במסגרת המכסה הפטורה מהאיחוד של יזכאי לר -טון   

 29 -טון  ל  15בין ( (2013 –2012 שנת)בפועל בשנתיים האחרונות   ממוצע יבוא 

 טון. 5של   במסגרת המכסה הפטורה מהאיחודשיון יבוא יאי לרזכ -טון  

 יבואנים הזכאים למכסה בשיטה זו, אינם זכאים לגשת להגרלה. .3

 מצ"ב דוגמה לטבלה הנדרשת: .4

 

 כמות בק"ג פרט המכסמס'  תאריך שחרור מס'

1    

2    

..    

...    

 ???????           סה"כ
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  רקוסורומ רופייאהיחוד אמהמארה"ב ו –תפוח עץ     .ו

לפרק זמן מול רשימון בודד במכס מלא,  יחולקו רישיונות בהתאם לשיטת כל הקודם זוכה  .1

 22ועל ל  לכמות ברשימון שהוגש תהיה כפול הכמות ברישיון  של שלושה חודשים בלבד. 

ללא צורך בהגשת יבואן שקיבל רישיון וביצע את היבוא, רשאי להגיש בקשה נוספת . טון

. במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל היבואן רישיון יבוא נוסף שימון במכס מלא נוסףר

 בכמות השווה לכמות שניתנה ברישיון הראשון

יחולקו רישיונות בהתאם לשיטת כל הקודם זוכה לפרק :  רישיונות ליבוא תפוח מארגנטינה .2

 , ללא צורך בהצגת רשימון במכס מלא.זמן של שלושה חודשים בלבד

  .ושיטת החלוקהללא קשר למקור היבוא במקביל, טון  22 –לא יהיה זכאי ליותר מ  יבואן .3

 רופייאהאיחוד מהמארה"ב ו –אגסים  .ז

בהתאם לשיטת כל הקודם :  יחולקו רישיונות  ו/או מהאיחוד האירופאי אגסים מארה"ב .1

ון הכמות ברישי לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד. מול רשימון בודד במכס מלא,  זוכה 

יבואן שקיבל רישיון וביצע את היבוא, רשאי להגיש בקשה לכמות ברשימון שהוגש. כפולה 

. במידה והמכסה לא הסתיימה יקבל ללא צורך בהגשת רשימון במכס מלא נוסףנוספת 

 היבואן רישיון יבוא נוסף בכמות השווה לכמות שניתנה ברישיון הראשון

    .ושיטת החלוקה ללא קשר למקור היבוא בילבמקטון  22 –יבואן לא יהיה זכאי ליותר מ  .2

 

 כל הקודם זוכה  –בצל מהאיחוד       .ח

שיון יבוא יקשות לר. ב1/4/14 -תחולק בשיטת כל הקודם זוכה החל מטון   1740 כמות של .1

כאשר יבואנים שזכו  27/03/14-בשיטת כל הקודם זוכה, ניתן להתחיל לשלוח החל מה

אחר שחרור הסחורה משלטונות המכס. במידה בהגרלה רשאים לשלוח בקשות רק ל

 , תינתן עדיפות ליבואנים שלא זכו בהגרלה. (1740) והביקוש יהיה גבוה מהכמות לחלוקה

 
 מארה"ב  צימוקים .   ט
 

רישיונות היבוא לזוכים בהגרלה  -10/11/2013 – להגרלהתאריך אחרון להגשת בקשות  .1

 ובהתאם למפורט בסעיף ב' למודעה אן(טון ליבו 10. )2014יוני יהיו בתוקף עד סוף 

יבואנים הזכאים לרישיון ע"פ ההקצאה המתוארת במודעה אינם זכאים להשתתף  .2

 בהגרלה.  רישיונות היבוא במסגרת ההקצאה  יהיו בתוקף לשישה חודשים.

שייבא  במהלך שנת , לכל מי שמעונייןיבוא נוסף במסגרת המכסה הפטורה יינתן  .3

 ע"פ הפרוט הבא: חת מארה"ב או במכס מלא מכל העולםבמכס מופ צימוקים 2014

טון  5במכס מלא או מופחת  נמוכה מ  2014בשנת כמות ברשומון  היבוא  .א

 לרישיון יבוא ללא מכס. לא זכאי –

 25 -טון  ל  5במכס מלא או מופחת בין  2014בשנת  כמות ברשומון היבוא .ב

זהה  לכמות  יהיה זכאי היבואן לרישיון יבוא ללא מכס בכמות –טון 

 טון.  25 -היבוא ברשומון  אך לא יותר מ 

ההתייחסות תהיה לרשומון יבוא בודד ללא אפשרות לאחד רשמוני יבוא  .ג

 של אותו יבואן לצורך קבלת רישיון יבוא ללא מכס.

 חודשיים בלבד. 3הרישיונות הנ"ל יונפקו לתקופה של  .ד

ה  הכמות שתחולק תהיה מותנית ביתרה  שתישאר במכסה הפטור .ה

 מארה"ב.
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הזכאות לרישיונות יבוא פטורים הן ע"פ הקצאה והן ע"פ החלוקה במשך השנה   .4

)לא כולל  הסחורה מבית המכסבהצגת רשמוני  יבוא המעידים על שחרור מותנים 

וטפסי היבואן לייבא את הטובין תוך שלושה חודשים  התחיבות, רשומון כנ"מ(

 .     בקשה

 כל הקודם זוכה   -"ג ק 50דבש באריזות של מעל     .י

שטר יציגו   אשראך  ורק  למשווקי  דבש מורשים, המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה  .1

 .מהמדינה ממנה מבוקשת המכסה בלבד 04090030בפרט מכס  01.01.2014 -מ  מטען החל

חלקו  היחסי בשוק של המשווק, ע"פ הנתונים הכמות ברישיון הפטור תהיה לא יותר מ

 ועצת הדבש.שיתקבלו ממ

 .2014יוני תוקף הרישיונות יהיה עד סוף  .2

רישיונות שלא ינוצלו עד לתאריך הנקוב, יחולקו למשווקי הדבש המורשים לפי חלקם  .3

 היחסי, ובתנאי שהמבקש ניצל  את הרישיון שניתן לו במלואו.  

 בא:ק"ג לראש תחולק באופן ה 250במשקל העולה על  EUמה יבוא עגלים  – 1031מכסה .   אי

טון לשלושה חודשים, אשר יחולקו בין המבקשים  1,000ינתנו רישיונות יבוא בכמות של        .א

והעומדים בתנאי הסף לנוהל )אישור רואה  20/12/13אשר הגישו בקשה לפי נוהל זה עד ליום 

חשבון, העדר חובות לרשם החברות, ואישור ניהול ספרים( ואשר הגישו לשו"ט בקשה 

 נון השנתי לייבוא עגלים בשו"ט.ומופיעים בתכ

טון הנותרים יחולקו בן יבואנים העומדים בתנאי הסף לנוהל, וברשותם אישור  200       ב.

ואין ברשותם רישיון יבוא לפי סעיף   וטרינרי בתוקף לייבוא עגלים גדולים מארצות האיחוד

לפי סעיף א' ובהתאם א', הכמות ברישיון זה תהיה לכל היותר זהה לכמות שניתנה ליבואנים 

 לאישור השו"ט

 

 גרעיני חמניות ארה"ב ומרקוסוריב.    

    ושיטת החלוקה. ללא קשר למקור היבוא במקבילטון  20 –יבואן לא יהיה זכאי ליותר מ 

 

 כללי.   גי

 לרשות הפלשתינאית יוקצו כמויות מהמוצרים הנ"ל בהתאם לסיכום איתם. .1

המחלקה ליבוא במרכז לגברת עליזה ורסנו  ואו  זגלעד אלירמר את הבקשות יש להגיש ל .2

שיונות יבוא ניתן לקבל  במשרדנו או להוריד ילסחר חוץ משרד החקלאות. טופס בקשות לר

 מאתר האינטרנט של משרד החקלאות.

 הרשות המוסמכת זכאית לבקש כל מידע ו/או מסמך לצורך הטיפול בבקשת היבואן. .3

לסחר חוץ המחלקה ליבוא דרך המכבים  המרכז ,משרד החקלאות –כתובת המשרד  .4

   .LIWWW.MOAG.GOVבית דגן. כתובת אתר האינטרנט:  30ראשל"צ  ת.ד  

ניתן להעביר בקשות   , 03-9485620   03-9485570 -לבירורים ניתן להתקשר ל טלפון  .5

 . 03-9485804 -ואישורים מתאימים  גם לפקס מספר 

ויינתנו   2013פרטי המכס יקבעו סופית בהתאם לתעריף המכס והצווים הנלווים לשנת  .6

 במשרד  במידת הצורך.

הטובין מרשות המיסים, מותנה בהצגת היתר של השירותים להגנת הצומח ו/או  .  שחרור  7         

ריאות שירותים   הוטרינריים במשרד החקלאות ו/או אישור של מינהל המזון במשרד הבה

 לפי העניין. 

http://www.moag.gov.ul/
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 אישור רואה חשבון יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון –נספח א' 

 תאריך:_______________
 

 לכבוד
 (בקש)שם המ ______________

 
 

סחר בענף הדגים /   סחר במזון / סחר בינלאומי של פירות וירקות /אישור על הנדון : 

ר המזון ורשתות המזון המהיר סחר בענף הבקר / סחר בעף הלול / תעשיית יצו

 2012-2013לשנים  בפועל (מבקשבהתאם לעיסוקי ה יש להשאיר את הרלוונטי)

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של ________ )להלן 

סחר  בדבר ______________) בקש"( מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של הממבקש"ה

ף נסחר בענף הדגים / סחר בענף הבקר / סחר בע  של פירות וירקות / במזון / סחר בינלאומי

המצורפת בזאת  (יש להשאיר את הרלוונטי, הלול / תעשיית יצור המזון ורשתות המזון המהיר

 ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. 

עה על ההצהרה . אחריותנו היא לחוות דבקשהצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המ

של  2012לשנת הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים ובהתבסס על  תבסס על ביקורתנובה

 .2013וספרי הנהלת החשבונות לשנת  המבקש שבוקרו על ידינו

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת 

במטרה להשיג מידה סבירה של אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה 

בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית . ביקורת כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות התומכות 

בהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו בנתונים הכלולים 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

סחר במזון / סחר בינלאומי של פירות ב בפועל מבקש עיסוק הר בדבהנ"ל לדעתנו, ההצהרה 

ף הלול / תעשיית יצור המזון ורשתות נסחר בענף הדגים / סחר בענף הבקר / סחר בע  וירקות /

 תואמת 2012-2013שנים ב (מבקשלעיסוקי הבהתאם  יש להשאיר את הרלוונטיהמזון המהיר )

לרשומות ו לאסמכתאותורט בה וזאת בהתאם את המפ באופן נאות מכל הבחינות המהותיות

 עליהם התבססה.

 ,בכבוד רב  

 

________________________ 
 

 רואי חשבון
 הערות: 

 ועדה משותפת ל ידינקבע עמבוסס על נוסח שהמבקר  אה החשבוןנוסח דיווח זה של רו 
 .2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןלמינהל הרכש הממשלתי וללשכת רו

 נדרשים לצרף רשימון  ים בסחר בינלאומי של פירות ואו וירקות טרייםסוחרים העוסק
רואה  משרדבחותמת  ן, מסומ2011החל משנת יבוא/יצוא של פירות ו/או ירקות טריים 

 .לשם זיהוי בלבדהחשבון 

 לזיהוי.ע"י רואה החשבון הצהרת המבקש חתומה  תיש לצרף א 
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 התחייבות לייבא –נספח ב' 

 

 ____תאריך:___________
 

 הרשות המוסמכתלכבוד 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 
 
 
 

 התחייבות לייבא הנדון:
 

 ליבוא אני, החתום מטה, מתחייב שבמידה ותאושר הבקשה
תיאור  )יש לציין את הכמות המבוקשת של ייבאאהמצורפת, 

 ,(מדינה )יש לציין מ (מספר מכסה )יש לצייןמספר מכסה  מוצר(
 .רישיוןבתוך פרק הזמן הקבוע ב

 
זכאי לקבלת , לא אהיה התחייבות זוידוע לי שאם לא אמלא 

 רישיון נוסף מהמכסה הנ"ל או ממכסות אחרות של אותו מוצר
, והכל בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת מוצר(תיאור  )יש לציין

 מכסות יבוא נוהל המפורטים בפרסוםבתנאים בהתאם לקבוע 
נטרנט של מופחת, המופיע באתר האי /מכסממכס פטורב

 משרד החקלאות.
 
 

 בכבוד רב:
   (שם)
 
   (חתימה)
 
   (חותמת)
 


