
 
 

1 
 

 
 מדינת ישראל

 משרד הכלכלה
 תעשיותמינהל 

 

 מכסות יבוא בפטור ממכס או במכס מופחת
 
 

 בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל יותר יבוא במכס מופחת או בפטור ממכס במהלך 
  4102שנת 

 חלוקת המכסות
  

 הכלכלההקצאת הכמויות תיערך לפי שיטת החלוקה כפי שהתפרסמה בהוראת מנכ"ל משרד  .1
הוראת שעניינה חלוקת מכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת    )להלן: " 7.2מספר 
  "(.7.2מנכ"ל 

 

 ולמלא הבקשות בקפדנות. ת המנכ"ל בהוראיש לעיין היטב .  .2
 

 לרשות הפלסטינית יוקצו כמויות מהמכסות בהתאם להסדר. .3
 

המשרד ולצרף את כל  יש למלא את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון באתר האינטרנט של
המסמכים הנדרשים 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=maz

on@moital.gov.il 
 

 . לא תתקבלנהאו בכל דרך אחרת, ו בדוא"ל בקשות שיוגשו באמצעות הפקס א .4

 
לאחר תום המועד האחרון להגשת הבקשות לא ניתן יהיה  להגיש מסמכים נוספים. יבואן  .5

 אשר בקשתו תלקה בחסר  לא תובא לדיון.
  
 יבואן תעשיה יסווג עצמו כתעשייה רק כאשר הטובין משמשים אותו כחומר גלם לייצור. .6

 
בד לכל מכסה . יובהר בזאת כי כל מכסה יכול שתכיל מספר כל יבואן יגיש בקשה אחת בל .7

 פרטי מכס. 
 

היבואן אמור לקבל מכתב אישור בו מצויין מספר הבקשה. יודגש, רק מכתב אישור הנושא את  .8
מהווה אישור לקליטת " אישור קליטת בקשתך מספר ______ מיום ______ "הכותרת 

 מנכ"ל.הוראת הב 1..3וחשבת כמפורט בסעיף הבקשה במערכת הממ
 

נמצאת בקשתו כמפורט בסעיף  באיזה מצב" סטטוסנטעל היבואן חלה האחריות לבדוק ב" .9
 .בהוראת המנכ"ל 1..3

 

 .4102.01.1 תוקף הרישיונות שיינתנו  יהיה עד .11
 

יבואן שקיבל מכסה ולא הצליח ליבא את הטובין רשאי לבקש הארכת   .11
קיעת הרשיון בצרוף שטר מטען תוקף אם יפנה סמוך למועד תוקף פ

 להוראת המנכ"ל. 2.1והסבר על עיכוב בביצוע היבוא כמפורט בסעיף 
  

 (0)טבלה 42.01.4100עד  11.01.4100-בקשות ניתן להגיש החל מ .12
 

 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/867DA1C4-ABA1-4CDE-BBF1-59B2B11E2B4F.htm
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2 
 

 
 
 

" או בשיטה של הגרלה )אם הביקוש עולה על כל הקודם זוכהרישיונות שיחולקו בשיטת " .13
ניתן להחזיר . יודגש כי לא מיום הוצאתם בלבד ודשיםבתוקף שלושה חגובה המכסה( יהיו 

רק עם הצגת שטר מטען הארכת תוקף לרשיונות אלה . 5.8רשיונות אלו כמפורט בסעיף 
 בהוראת המנכ"ל. ו-. סעיפים ד8.8.8מפורט בסעיף כ

 

 בקשות למכסות אלה יש להגיש החל
 (4)טבלה  .41.04.4100ועד ליום  4100.4.04-מ
 

 
אשר לא ינצל את המכסה ולא יחזיר את הרישיון לפני פקיעת תוקף הרישיון  יודגש! יבואן  .14

 במהלך אותה שנה ובשנה שלאחריה.לא יקבל רישיון נוסף  7.2כמפורט בהוראת מנכ"ל 
 

 
 או בכל דין. 7.2ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מהנאמר "בהוראת המנכ"ל  .15

 
 

 ...:0.-..:31ה' בין השעות -שעות קבלת קהל: ימים א'
 –ירושלים.כתובת אתר האינטרנט  8רח' בנק ישראל  –כתובת המשרד 

MY.GOV.ILNOCOEWWW.  
  7-5557871., 7-5557873.טלפון 

  
 תפסלנה  –בקשות שתתקבלנה לפני או אחרי המועדים הנ"ל 

 

רקיה, ירדן, להלן רשימת המכסות מהאיחוד האירופאי, ארה"ב, טו
)גאט"ט(, קנדה וממדינות המרקוסור   WTOמכסיקו, מדינות

 אורוגוואי ופרגוואי(.ארגנטינה, )ברזיל, 
 

 .42.01.00. עד 1.01.00-רשימת המכסות להגשה החל מ

 

מס' פרט 
 המכס

 תיאור הפריט
כמות  בק"ג 
)אלא אם צוין 

 אחרת(

גובה 
המכס    

על 
 המכסה

 שיטת החלוקה
קוד 
 מכסה

  

 ארה"ב

04.02.1090 
אבקת חלב בעלת 

  3.8%תכולת שומן >= 

 פטור 1,233,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

412 
04.02.2190   

אבקת חלב בעלת 

 3.8%תכולת שומן<= 

04.02.2900 

  

 חמאה וממרחי חלב    04.05.1039

 רפטו 365,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

4051 
 חמאה 04.05.1099

 ממרחי חלב 04.05.2000

 אחר 04.05.9090

http://www.economy.gov.il/
http://www.economy.gov.il/
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 ירקות קפואים   .07.10

 פטור 619,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

722 

 תפוחי אדמה 1000

 פונהא 2100

 שעועית 2200

2990 
קטניות אחרות )למעט 

 חימצות(

 תרד 3000

 תירס 4000

 ירקות אחרים 8010

8090   

 ירקות מעורבים 9000

    

20.02.1000 
עגבניות, שלמות או 

 חתוכות

 פטור 213,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2002   
מבושלות או לא 
 מבושלות, קפואות

 אחר  

20.04 

 

 פטור 250,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2006 

ירקות אחרים קפואים 

מעובדים או משומרים, 
למעט אלה המפורטים 

 5...7בסעיף 

 תפ"א 10900

 ירקות אחרים 90100

90993   

 פטור 91,000 אגוזי אדמה קלויים 20.08.1190

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2023 

 מיץ עגבניות 20.09.5020

 פטור 232,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2017 

 באבקה  5080

  
  ..3על באריזות מ

 ק"ג

 באריזות אחרות   

20.09.7110 

 מיץ תפוחים

 פטור 118,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2018 

מרוכז, באריזות מעל 
 ק"ג ..3

 מרוכז, אחר

7190 
לא מרוכז, באריזות 

 ק"ג ..3מעל 

7939 
לא מרוכז, באריזות 

 אחרות

7990   

21.05.0011 

 פטור 113,000 גלידה
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

 

 
2109 

 

 
 
 

12 

13 

90 
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22.04.1000 

 פטור     ...,..7ליטר   יין ענבים
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2205 
2100 

2900 

3000 

 
 

 האיחוד האירופי

בשר וכבד אווז,  02.07.5510
 קפואים

 פטור 500,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2119 
6090 

04.02.2120 

חלב ושמנת באבקה, 
בגרגרים או בצורות 

מוצקות אחרות, בעלי 
תכולת שומן, לפי 

ה על משקל, העול

, לא מכיל 3.8%
התוספת של סוכר או 

 ממתיק אחר

 פטור 3,220,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

מיועד גם למפעלי   8.8סעיף 
השוקולד והממתקים, מזון 
 לתינוקות ומזון לבעלי חיים

4036 
2190 

04.02.9110 
 פטור 100,000 חלב מעובה

 לפי הוראות מנכ"ל משרד

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

4037 
9910 

04.03.1011 

חובצה, חלב ושמנת 

קרושים יוגורט, קפיר 
וכן חלב ושמנת אחרים 

שהותססו או 

שהוחמצו, אם מרוכזים 
או אם כוללים תוספת 
של סוכר או של ממתק 

אחר או של חומרים 
נותני טעם או כוללים 
תוספת של פרי, של 

קקאו או  אגוזים או של
 לא

200,000 

 פטור

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

4038 

1012   

1013   

1019   

1020   

1030   

1090   

9011   

9012   

9013   

9019   

9090   

4.05 

חמאה שומנים ושמנים 
ם אחרים המופקי

מחלב; ממרחי תוצרת 
   חלב:

 פטור
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

4053 

  :חמאה-  

  
 האריזות שתכולתן--
ק 3עולה על   נטו  :ג"

 אחרים---  

250,000 
 לתעשיה

1039.0000 

באריזות שתכולתן --

 3איננה עולה על  נטו
  ק"ג

    

 אחרים---  
ליבואנים  

290,000 
 :ממרחי תוצרת חלב- 1099 4054

2000   
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 אחרים--  

9020 
שומנים ושמנים -
המופקים  אחרים

 :מחלב

 אחרים--  

9090   

  

07.10.1000 

תפוחי אדמה )לא 
מבושלים או מבושלים 

בקיטור או שלוקים 

 במים(, קפואים

 פטור 250,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

7104 

 פטור 940,000 אפונה קפואה 07.10.2100

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

7105 

 פטור 1,310,000 שעועית קפואה 07.10.2200
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

7106 

 פטור 660,000 קטניות אחרות קפואות 07.10.2990
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

7108 

07.10.3000 

זילנדי -תרד, תרד ניו
ותרד גינה )לא מבושל 

או מבושל בקיטור או 
 שלוק במים קפוא(

 פטור 520,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

7109 

07.10.8010 

 ירקות קפואים אחרים

 פטור 1,430,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

7111 

8020 

8030 

8040 

8090 

9000 
תערובות ירקות 

 קפואים

07.12.9010 

 פטור 50,000 שום מיובש

רד לפי הוראות מנכ"ל מש

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

 

7142 
  

07.12.9050 
9090 

תערובות של ירקות 
וירקות אחרים, 

מיובשים, שלמים, 
חתוכים, שבורים או 
אבקה ללא הכנה 

נוספת, שאינם תירס 
מתוק, שעועית 

בתרמילים, ברוקולי, 

 שום ועגבניות מיובשות

 פטור 350,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2מ"ת )הוראות מנכ"ל הת

  8.8סעיף 

 
 

7141 
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08.11.2090 

פטל, אוכמניות מסוג 

LACKBERRIES ,
תות 

(MULBERRIES )

ודובדבן לוגן, 
דומדמניות 

(GOOSEBERRIES ,

(CURRANT )
,שחורות, לבנות או 
אדומות, קפואים לא 

 ממותקים

 פטור 128,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8יף סע

8115 

08.11.9010 

דובדובנים, אוכמניות 
מסוג 

BLUEBERRIES 

 פטור 528,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
 
 

 

8120 

  

9090 

08.12.1000 
דובדבנים משומרים 

 זמנית
 פטור 520,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8יף סע

8125 

08.12.9010 

תותים, משומרים 
זמנית אך בלתי 

מתאימים במצב זה 
 לאכילה מיידית.

 פטור 100,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

8129 

09.04.2100 
 פטור 110,000 פלפל מהמין קפסיקום

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

9045 
2900 

 שמן זית כתית 15.09.1010

 פטור 300,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

1522 

1090   

9031   

9039 
שמן זית שאינו כתית, 

 למאכל

15.09.9090 
שמן זית שאינו כתית, 

 לא למאכל
 פטור 700,000

 לפי הוראות מנכ"ל משרד
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
1523 

 פטור 280,000 טונה 16.04.1490
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

 8.8סעיף 

1613 

16.04.3100 

 פטור 25,000 קוויאר ותחליפי קוויאר
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

 
1617   

 
3900 

17.04.1090 

גומי לעיסה, אם מצופה 

סוכר או לא המכיל לפי 
או יותר  %.3המשקל 

 של בסיס גומי לעיסה

 פטור 75,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

1709 

20.01.1000 

מלפפונים ומלפפונים 
מערביים, מוכנים או 
משומרים בחומץ או 

 בחומצה אצטית.

60,000 

17% 
הנחה 

מהמכס 

 הכללי

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2069 
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20.02.1000 

עגבניות, שלמות או 
בחתיכות שעובדו או 
שומרו אחרת מאשר 

בחומץ או בחומצה 
 אצטית

 פטור 100,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2068 

20.04.9010 

תערובות של ירקות 
וירקות אחרים, להוציא 

תכשירים שעברו 
הומוגניזציה, בצורת 

 קמח או קיבר

 פטור 340,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2066 

20.05.2090 

תפוחי אדמה, מוכנים 
או משומרים אחרת 
מאשר בחומץ או 

בחומצה אצטית, לא 
 קפואים

 

 

 טורפ 250,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2072 

20.05.4090 

אפונה, להוציא 

תכשירים שעברו 
הומוגמניזציה, מוכנה 

ומשומרת אחרת 

מאשר בחומץ או 
בחומצה אצטית לא 

 קפואה

 פטור 300,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2075 

20.05.5100 

שעועית, מקולפת 
מוכנה או משומרת 

אחרת מאשר בחומץ 

או בחומצה אצטית לא 
 קפואה

 פטור 300,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2076 

זיתים מוכנית או  20.05.7010
משומרים אחרת 
מאשר בחומץ או 

בחומצה אצטית, לא 
 קפואים

 פטור 250,000
מנכ"ל משרד לפי הוראות 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2077 
7090 

20.06.0000 

ירקות, פירות, אגוזים, 
קליפת פירות וחלקי 

צמחים אחרים 
משומרים בסוכר 

)מסוננים, מצופים או 

 מגובשים(

 פטור 100,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2079 

ריבות, קרישי פירות,  20.07.9991

מרמלאדות, מחית 
מפירות או מאגוזים 
וממרחי פירות או 

אגוזים, שהתקבלו ע"י 
בישול בתכולת סוכר 
בשיעור העולה על 

מהמשקל,  %.1
 להוציא תותים

 פטור 1,330,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2080 
9999 

20.08.4090 
כנים או אגסים מו

 משומרים אחרת
 פטור 500,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

8.8סעיף   
2081 
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20.08.5090 
משמשים מוכנים או 

 משומרים אחרת
 פטור 500,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

8.8סעיף   

2082 

20.08.6000 
דובדבנים חמוצים, 

ם, מוכנים או משומרי
שאינם מכילים כוהל 
 אבל בתוספת סוכר

270,000 

מתוך ) 8%
תעריף 
המכס 
  (הכללי

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2083 
  

  

20.08.7000 
אפרסקים, לרבות  

נקטרינות , מוכנים או 
 משומרים אחרת 

 פטור 2,240,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2)הוראות מנכ"ל  התמ"ת
  8.8סעיף 

2084 
  

20.08.8040 

תותים מוכנים או 
משומרים אחרת , 

באריזות במשקל גדול 

ק"ג )להוציא  1.8 -מ
 תוספת סוכר או כוהל(

 פטור 220,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2085 

20.08.9710 

תערובות של פירות 

ללא תותים, ,  טרופיים,
 אגוזים והדרים

 

 

 פטור 560,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2086 

פירות, אגוזים אחרים  20.08.9912

וחלקי צמחים אחרים 
הראויים למאכל, 
שעובדו או שומרו 

בצורה אחרת, אם 
מכילים תוספת של 
סוכר או של חומר 

ממתיק אחר או כוהל 
 , של"פאו לא

 פטור 500,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2087 

9919 

9930 

9990  

20.09.3110 

מיץ לימון, לא מותסס 

ולא מכיל תוספת 
אלכוהול, לא מכיל 
תוספת של סוכר או 

של חומר ממתיק אחר, 
שערך הבריקס שלו 

 .7אינו עולה על 

 טורפ 560,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2088 

3190 

  

  

20.09.6100 

מיץ ענבים, )כולל 

תירוש ענבים( לא 
מותסס ולא מכיל 

תוספת אלכוהול, אם 

הוא מכיל תוספת של 
סכר או של ממתיק 
אחר או לא, שערך 

הבריקס אינו עולה על 
1. 
 

 
 
 

 פטור 230,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2090 
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6920 
 
 

 
 
 

 

 

מיץ ענבים, )כולל 

תירוש ענבים( לא 
מותסס ולא מכיל 

תוספת אלכוהול, אם 

הוא מכיל תוסת של 
סכר או של ממתיק 
אחר או לא, שערך 

 52הבריקס עולה על 

22.04.1000 
ם, יין מענבים טריי

לרבות יינות בתוספת 
כהל, תירוש ענבים, 

חוץ מתירוש שבפרט 
7...0 

 ליטר 430,000
 פטור

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2217 

2100 

  

2900 

3000   

22.05.1000 
וורמוט ויין אחר 
מענבים טריים, 

מתובלים בצמחים או 
 מטייםבחומרים ארו

 פטור ליטר 200,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2206 
22.05.9000 

35.02.1100 

 פטור 45,000 אלבומין ביצים 

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

 
 
 

3503 
 
 1900 

 טורקיה

08.02.5100 
 טורפ 50,000 בוטנה

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
8026 

5200 

08.02.9020 
אגוזים אחרים 

 )צנוברים(

40,000 

 פטור

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

8029 9093   

9099   

הפחתה  50,000 דובדבנים משומרים 08.12.1000
 10%של 

מהמכס 
 הכללי

לפי הוראות מנכ"ל 
משרד התמ"ת )הוראות 

  5.5( סעיף 2.7מנכ"ל 

8124 

16.04.1490 
טונה משומרת או 

 מעובדת
 פטור 15,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
1607 1420 

1430 

 רקיקים מתוקים 19.05.3100

50,000 
אג' +  17

 גלק" %.3

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

1905 

 אפיפיות 3200

3220   

3230   

3290 
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20.05.7010  
 זיתים משומרים

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 400,000 תערובת של ירקות

  

הפחתה 
 0.5%של 

מהמכס 

 הכללי

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
2008 

7090 

9100 

9910 

9920 

9940 

9950 

9990 

20.05.9100 

7090 

7090 

9100 

9910 

9920 

9940 

9950 

9990 

פרטי  למעט)

, .0.1המשנה 
0.5.) 

20.07.9921 
לים )מישמש, ריבות וג'

אפרסק, דובדבן חמוץ, 
 תות, רסק ערמונים(

100,000 

8.% 

מהמכס 
 בפועל

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2054 
9929 

9992 

9999 

 
 

 
 

 
 ירדן

15.09.1010 

 פטור 900,000 שמן זית 
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2ל התמ"ת )הוראות מנכ"
  8.8סעיף 

1509 

1090 

9031 

9039 

9090 

 מקסיקו

אבקת חלב בעלת   04.02.2900
תכולת שומן העולה על 

3.8% 
 פטור 240,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
4023 

  

פירות מהמין  09.04.2100
CAPSICUM  או

 PIMENTAמהמין 

מיובשים מרוסקים או 
 טחונים 

 פטור 50,000
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

9042 
2900 

20.04.9094 

ירקות אחרים שעובדו 
 או שומרו

 פטור 300,000

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2030 
9099 
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 )הסכם גאט"ט( WTOמדינות 

 פטור  GEE  50,000חמאה מסוג  04.05.9020
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

4060 

08.02.5100 
 פטור 300,000 בוטנה

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

8028 
5200 

20.05.8010 
 12% 000',350 תירס מתוק

י הוראות מנכ"ל משרד לפ

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2061 
8090 

20.09.1110 

 מיץ תפוזים 

160,'000 25% 
לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 

2063 

1120 

1190 

  

  

  

20.09.2911 

 מיץ אשכוליות 

2912 

2914 

2980 

2990 

  

 

 קנדה

 פטור 50,000 תפ"א קפואים 20.04.1090

לפי הוראות מנכ"ל משרד 

( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 
  8.8סעיף 

2004 

20.09.5020 
 פטור 190,000 מיץ עגבניות

לפי הוראות מנכ"ל משרד 
( 7.2התמ"ת )הוראות מנכ"ל 

  8.8סעיף 
2022 

5080 
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לחלוקה בשיטת כל הקודם זוכה  או הגרלה רשימת המכסות 

 41.04.00עד  4.04.00-להגשה החל מ

 

 

 תיאור הפריט מס' פרט המכס
כמות  בק"ג 
)אלא אם צוין 

 אחרת(

גובה 
המכס    

על 
 המכסה

 קוד מכסה שיטת החלוקה
 

 

  

  ארה"ב

 בשר בקר טרי או צונן 2.01

 רפטו ...,3,171

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7.87 

 

  גוף וחצי גוף 1000

2000 
חלקים אחרים עם 

 עצם
 

  ללא עצם 3000

2.04 

ם בשר כבשים או עיזי
 קפוא טרי או צנון

 פטור ...,233

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

733 

 

1000  

1010  

1090  

2000  

2100  

2200  

2300  

3000  

4000  

4100  

4200  

4300  

5000 

 
 
 

 

 

2.07 

בשר ומוצרים אכילים 

של עופות מפרט 
.3..8 

 פטור 000,333

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

737 

 

  Gallusמהמין  1110

1200   

1300   

1400   

2000   

  של תרנגולי הודו 2400



 
 

13 
 

2500   

2600   

2700   

2790   

4100 
של ברווזים, אווזים או 

 תרנגולי גינאה
 

4200   

4300   

4400   

4500   

4510   

4590   

5100   

5200   

5300   

5400   

4500   

5500   

5510   

5590   

6000   

02.10.2000 
מוצרים  אכילים של 

 בשר בשר בקר
 פטור ...,...,3

כל הקודם זוכה או הגרלה 

יקוש עולה על גובה )אם הב
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 .37.31..7עד 

731  

 פטור ...,215 מי גבינה 04.04.1090

גרלה הכל הקודם זוכה או 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-חל מה חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

131  
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07.11.2000 
זיתים משומרים אך 

אינם מתאימים 

 במצבם זה לאכילה

 פטור ...,511

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

גשה עד גמר המכסה לה

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

271  

16.02.3000 

בשר מעובד מעופות 
 8..3.לול מפרט 

 פטור ...,175

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

35.1 

 

3190  

3290  

3990  

  

 פטור ...,105 רסק עגבניות

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7..1 

 

20.02.9013  

90906  

90195  

   

20.09.1000 

באריזות  –מיץ תפוזים 
 ק"ג ..3מעל 

 פטור ...,1,381

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7..0 

 

   

1139  

   

1990  

20.09.2912 

מיץ אשכוליות 
 ..3באריזות מעל 

 ק"ג
 פטור ...,35.,3

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

 

 
 
 

7.38 

 

2913  

2121  
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20.09.3100 

 פטור ...,228 מיץ של כל פרי אחר

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7.35 

 

3190  

 
 

 האיחוד האירופי

 

02.01.1000 

בקר, טרי או בשר 
 מצונן

 פטור ...,.3,37

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7.33 

 

  

2000  

3000  

   

2041010 

, בשר כבש או עזים
 טרי, צנון או קפוא

 פטור ...,..5

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7.58 

 

1090  

2100  

2200  

2300  

3000  

4100  

4200  

4300  

2500  

02.07.1100 

בשר ושיירים אכילים 
של עופות לול וחצר 

, 8..3.שבפטר מכס 

טריים, צוננים או 
קפואים לא כולל 

 ברווזים בשר או כבד

 פטור ...,..2

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

 לתקופה של שלושה

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

7.23 

 

1200  

1400  

2400  

2500  

2700  

02.07.5300 
כבדי אווז שומניים 

 טריים או צוננים
 פטור ...,..3

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

כמות  המכסה( עם הגבלת
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

7.21 

 

 

04.02.1090 

חלב ושמנת באבקה, 
בגרגרים או בצורות 

מוצקות אחרות, בעלי 
תכולת שומן, לפי 

משקל, שאינה עולה 

 3.8%על 

7,35.,... 

כל הקודם זוכה או הגרלה  %.27.0
ביקוש עולה על גובה )אם ה

המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1.18 

 

הנחה 
מהמכס 

 הכללי    
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04.04.1090 

מי גבינה, אם מרוכזים 
או אם כוללים תוספת 

של סוכר או של 
צרים ממתיק אחר; מו

המכילים רכיבי חלב 

טבעי, אם הם מכילים 
תוספת של סוכר או 
של ממתיק אחר, 

 של"פ

 פטור ...,..3,1

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1.13 

 

9000  

   

07.12.9030 

עגבניות מיובשות, 
שלמות, חתוכות, 

שבורות או אבקה, אך 

 ללא הכנה נוספת 

 פטור ...,.3,71

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2311 

 

     

עגבניות שאינן שלמות  
או חתוכות, מוכן או 

משומר אחרת מאשר 
בחומץ או בחומצה 
 אצטית, בצורת אבקה

 

20.02.9020  

   

08.02.5000 
+ 

 פטור ...,.85

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

5.11 

 

   

7000 

אגוזי פקאן, איגוזים 
אחרים טריים או 

מיובשים, קלופים או 
בקליפותיהם, להוציא 
אגוזי פקאן מקדמיה 

 ובוטנים
 

 

8000    

9020 
  

 

9099  

 פטור ...,.85 תתאנים מיובשו 08.04.2020

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

5.11  

15.07.1010 

שמן גולמי, אם הוסר 
ממנו שרף או לא, 

 למאכל
 פטור ...,...,8

ו הגרלה כל הקודם זוכה א
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

 
 
 

 
 
 

 
 

38.2 

 

9010  
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 16.01.0010 

נקניקים ומוצרים 
דומים, מבשר, משיירי 

בשר או מדם, תכשירי 
מזון המבוססים על 

 להמוצרים א

 פטור ...,..8

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

35.3 

 

0090  

16.02.3190 
בשר ושיירי בשר 

מוכנים או משומרים 

 מתרנגולי הודו

 טורפ ...,...,8

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

35.8  

16.02.3290 

בשר ושיירי בשר 
מוכנים או משומרים 

מעופות מהמין 
GALLUS 

DOMESTICUS 

 פטור ...,...,7

הקודם זוכה או הגרלה כל 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

35.0  

0011-0011 

רקיקים מתוקים 

המכילים ביצים 
או יותר  %.3בשיעור 

לפי משקל או לא 

שומני  3.8%פחות מ 
ות מ חלב ולא פח

 חלבוני חלב 7.8%

 פטור     1,200,000    

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

37.31..7עד   

     1908 

 

3200  
רקיקים ואפיפיות בלתי 

 ממולאים, אחרים
 

  

רקיקים ואפיפיות 

ממולאים המכילים לא 
שומני  3.8%פחות מ 

חלב ולא פחות מ 

 חלבוני חלב. 7.8%
 

 

20.01.9090 

אחרים שאינם 
מלפפונים ומלפפונים 

מערביים, זיתים, תירס 

 zee maysמתוק, )
var saccharata  

 פטור 1,000,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

( עם הגבלת כמות המכסה
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2070 

 

תפוחי אדמה מתוקים 
וחלקי צמחים דומים 

אחרים המכילים 
עמילנים בשיעור של 

או יותר ממשקלם  8%

מוכנים או משומרים 
בחומץ או בחומצה 

 אצטית
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20.05.9990 

בות של ירקות תערו 
וירקות אחרים, מוכנים 

או משומרים אחרת 

מאשר בחומץ או 
בחומצה אצטית לא 

 קפואים

 פטור 1,310,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2078  

20.09.3911 

מיץ לימונים אחר, לא 

מותסס ולא מכיל 
תוספת אלכוהול, אם 
הוא מכיל תוספת של 

סוכר או של ממתיק 
אחר, או לא, שערך 

  .8-הבריקס גדול מ

 פטור 1,080,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2089  

20.09.7110 
מיץ תפוחים, לא 
מותסס ולא מכיל 

תוספת אלכוהול, אם 

הוא מכיל תוספת של 
סוכר או של ממתיק 
אחר או לא שערך 

 -הבריקס אינו עולה על
7.  

 פטור 790,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

( עם הגבלת כמות המכסה

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2091 

 

 

 

 

 

7190 
 
 

 
 
 

 
 

 

20.09.7931 

מיץ תפוחים אחר, אם 
הוא מכיל תוספת של 
סוכר או של ממתיק 

אחר או לא שערך 
 .7 -הבריקס עולה על

 פטור 1,670,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2092 

 

7939  

7990  
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20.09.8111 

מיץ של כל פרי או של 
כל ירק יחיד אחר, לא 

ולא מכיל מותסס 

תוספת אלכוהול, אם 
הוא מכיל תוספת של 
סוכר או של ממתיק 

אחר או לא שערך 
-הבריקס שלו גדול מ

52 

 פטור 880,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2093   

  

8930 

20.09.9030 

תערובות של מיצים, 

להוציא ענבים 
ועגבניות, שערך 

הבריקס שלהן עולה 

 .7על 

 פטור 600,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  להח

 37.31..7עד 

2064  

גלידה ומוצרי קרח  21.05.0011
אחרים הראויים 

למאכל, אם מכילים 

 קקאו או לא

500,000 

30% 
הפחתה 

של הרכיב 

 החקלאי

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

הגשה עד גמר המכסה ל
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2110 

 

0012  

0013 
 

 

23.04.0000 

כוספה ושיירים מוצקים 
אחרים, אם טחונים או 

בצורת גלולות או לא, 
המתקבלים ממיצוי 
 שמנים של פולי סויה

 פטור 5,220,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
קופה של שלושה לת

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2304  
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23.06.3000 
כוספה ושיירים מוצקים 

 אחרים
10,000,000 

מכס בר 
החלה: 
7.8% 

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2308  

 טורקיה
 

 

08.02.2100 

אגוזי אלסר מקולפים 
 ובקליפה

 פטור 910,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

826 

 

2210  

2290  

08.02.4100 

 פטור 1,000,000 ערמונים

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

8024   

  

4200 

 פטור 1,200,000 תאנים יבשים 08.04.2020

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

8042  

 פטור 1,480,000 משמש מיובש 08.13.1000

ו הגרלה כל הקודם זוכה א
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

828  
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18.06.1000 

שוקולד ותוספי מזון 

אחרים המכילים קקאו 
, 35.5.17)למעט: 

35.5.0..0.) 

 פטור 120,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1811 

 

2000  

3100  

9010  

  

תכשירי מזון המכילים  21.06.9092

כוהל  %.7מעל 
באריזה שאינה עולה 

עדים המיו למ" .7על 

לשימוש רק באמצעות 
טפטפת או מרסס 

 ומצוידים בהם

 פטור ליטר 125,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2214 

 

  

  

 מקסיקו
 

 

 מיץ אננס 20.07.9992

 פטור 450,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2037 

 

20.09.4100 
מיץ של כל פרי או ירק 

 אחר בנפרד
 

4900 

 מיץ אחר 

 

8111  

8119  

8190  

8191  

8192  

8193  

8194  

8195  

8196  

8919  

8930  

9090 
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 )הסכם גאט"ט( WTOמדינות 
 

 

02.01.1000 

 100% 37,250,000 בשר בקר טרי או צונן

כל הקודם זוכה או הגרלה 
וש עולה על גובה )אם הביק

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2053 

 

2000  

3000  

02.02.1000  

2000  

3000  

02.06.1010  

1090  

2100  

2200  

2900  

04.02.1090 

אבקת חלב בעלת 

תכולת שומן >= 
3.8% 

1,000,000 85% 

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

4028  
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 קנדה

קמח מחיטה או  11.01.0090
מחיטה מעורבת 

 בשיפון
 פטור 8,000,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

1101 

 

 

  

20.02.9013 

עגבניות משומרות או 
 אחרות -מעובדות

 פטור 425,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2007 

 

9019  

9020  

9090  

   

   

 סור) ברזיל, אורוגוואי, פרגוואי, ארגנטינה (                              כל מדינות המרקו
 

 

04.02.9100 
 פטור 50,000 חלב מעובה

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

4040 
 

9900  
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 פטור 100,000 בננות מיובשות 08.03.0020

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

8032  

09.04.1100 
לא מרוסק ולא טחון 

ל מהמין הפלפ
PIPER 

50,000 

הפחתה 
בשיעור 

 %.8של 
משיעור 
המכס 

שבטור ג' 
של 

התוספת 
 הראשונה

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

   

11.01.0090 
או  קמח מחיטה

מחיטה מעורבת 
 בשיפון

 פטור 8,000,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1117  

11.02.2000 
קמחי דגנים שאינם 

 מחיטה
 פטור 200,000

כה או הגרלה כל הקודם זו
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1118  

דגים מעובדים,  16.04.1320
מומחים בטעם 
 אנשובי, טונה

 פטור 240,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
ה )אם הביקוש עולה על גוב

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1620 

 

1390  

1490  
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דגים מעובדים,  16.04.1991
,קוויאר ותחליפים 

 של קוויאר
 פטור 120,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

עם הגבלת כמות  המכסה(

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

1621 

 

1999  

2091  

16.,04.3000 
קוויאר ותחליפי 

 קוויאר
 פטור 50,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
ושה לתקופה של של

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1622  

16.05.4000 
סרטנים משומרים או 

 מעובדים
 פטור 120,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  להח

 37.31..7עד 

1623  

 פטור 200,000 חימצה משומרת 20.05.9940

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2099  

 פטור 400,000 ירקות אחרים 20.05.9990

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2100  

20.07.9992 
מחית פרי ללא 

 תוספת סוכר
 פטור 300,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
גובה  )אם הביקוש עולה על

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2101  
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 פטור 500,000 אחרים-ריבות 20.07.9999

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2111  

20.08.4090 
-פירות מעובדים

 אחרים
 פטור 500,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2112  

20.08.7090 
-פירות מעובדים

 אחרים
 פטור 500,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2113  

20.09.8029 
 פטור 240,000 מיצי פירות אחרים

זוכה או הגרלה  כל הקודם
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2114 
 

8090  

  אורוגוואי

02..01.1000 

 פטור 400,000 בשר טרי

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

מכסה( עם הגבלת כמות ה

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2095 

 

2000  

3000  
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02.04.3000 
בשר כבשים או 

 עיזים
 פטור 300,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

שלושה לתקופה של 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2097 

 

4100  

4200  

02.06.1010 
 פטור 200,000 שירים בשר בקר

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,
המכסה להגשה עד גמר 
  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2098 
 

1090  

אבקת חלב בעלת  04.02.1020
תכולת שומן פחות מ 

3.8% 
 פטור 100,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

4039 
 

1090  

 פטור 100,000 מי גבינה 04.04.1090

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

4042  
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תכשירי מזון מקמח,  19.01.9030
קיבר, מעמילן או מ

 מתמצית לתת
500,000 

הפחתה 
בשיעור 

 %.8של 
משיעור 
המכס 

שבטור ג' 
של 

התוספת 
 הראשונה

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

1902 
 

  

19.05.3120 

רקיקים מתוקים, 
אפיפיות צנימים 

ולחם קלוי ומוצרים 
 קלויים אחרים

500,000 

הפחתה 
בשיעור 

 %.8של 
משיעור 
המכס 

שבטור ג' 
של 

התוספת 
 הראשונה

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
המכסה להגשה  עד גמר
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1909 

 

3190  

3210  

3220  

3230  

3290  

4031  

4039  

9091  

9092  

9099  

21.03.9090 

תכשירים להכנת 
רטבים מקמח, 

מקיבר, מעמילן, או 
 מתמצית לתת

200,000 

הפחתה 
בשיעור 

 %.8 של
משיעור 
המכס 

שבטור ג' 
של 

התוספת 
 הראשונה

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2115  
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 פרגוואי

02.01.1000 

 פטור 600,000 בשר בקר טרי 

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

2096 

 

0.2  

0.3  

משקה על בסיס  04.03.1030
 יוגורט

50,000 

הפחתה 
בשיעור 

 78%של 
משיעור 

ס המכ
שבטור ג' 

של 
התוספת 
 הראשונה

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

המכסה( עם הגבלת כמות 
לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 
  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

4043  

15.08.9090 
אדמה  מאגוזישמן 

 ופיצוליו
 פטור 1,000,000

הגרלה כל הקודם זוכה או 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1508  

15.12.1190 
 שמן חמניות, חריע,

 אחר כותנה,
 פטור 100,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 

ת כמות המכסה( עם הגבל

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1524  

15.12.2110 
 שמן חמניות, חריע,

 אחר כותנה,
 פטור 1,780,000

כל הקודם זוכה או הגרלה 
)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 
  3.3.31-החל מ חודשים,

עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל
 37.31..7עד 

1525  
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 פטור 80,000 קוקוס אגוזישמן  15.13.1190

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
עד גמר המכסה להגשה 

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

1526  

23.04.0000 

כוספה ושיירים 
מוצקים אחרים 

המתקבלים ממיצוי 
 שמנים של פולי סויה

2,500,000 

הפחתה 
בשיעור 

 %.8של 
משיעור 
המכס 

שבטור ג' 
של 

התוספת 
 הראשונה

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
סה להגשה עד גמר המכ

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2305  

23.06.3000 

כוספה ושיירים 
מוצקים אחרים 

המתקבלים ממיצוי 
שמנים של זרעי 

 חמניות

1,639,000 
 

 פטור

כל הקודם זוכה או הגרלה 

)אם הביקוש עולה על גובה 
המכסה( עם הגבלת כמות 

לתקופה של שלושה 

  3.3.31-החל מ חודשים,
שה עד גמר המכסה להג

  7.37.31מ  החל

 37.31..7עד 

2315  
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