
 תוספת ראשונה 
 (ג)) 3-), (ד) ו2(א)( 2(סעיפים 

 טור א'
 פרט מכס 

 טור ב' 
 תיאור הטובין 

 טור ג' 
 גורם המנפיק רישיון יבוא

  –משרד הכלכלה והתעשייה    04.01
 מינהל התעשיות 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.01.1011
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.01.1021
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.01.2011
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.01.2031
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.02.9091
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.03.1910
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    06.03.9020
 חוץ

הרשות   –משרד החקלאות    10.01
 לתכנון חקלאות וכלכלה 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  12.11
 אגף הרוקחות  papaver species של פרג 12.11.9000

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  13.01
 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  13.02

 אגף הרוקחות    13.02.1100
 אגף הרוקחות  מהסוג המשמש ברפואה  13.02.1400
 הרוקחות אגף    13.02.1910
 אגף הרוקחות  שמן קנביס לשימוש ברפואה  15.15.9000
  –משרד הכלכלה והתעשייה  זרחן  28.04.7000

 מינהל התעשיות 
 Hydrogen מימן ציאנידי (חומצה הידרוציאנידית 28.11.1200

cyanide ( 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 מינהל התעשיות 
28.11.1900 Hydriodic acid   והתעשייה משרד הכלכלה–  

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה    28.29

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  סודיום ניטרט  28.34.2900

 מינהל התעשיות 
28.41.6100 Potassium Permanganate  משרד הכלכלה והתעשייה–  

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  חמצני -מימן על 28.47

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  אזיד עופרת  28.50

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  כספית ותרכובותיה  28.52

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  לרבות יבוא על ידי משרד הביטחון  29.03.1400

 מינהל התעשיות 
29.03.1500 Ethylene dichloride  הכלכלה והתעשייה משרד–  

 מינהל התעשיות 
29.03.3000 1,2-Dibromoethane (EDB) 

Tetrabromodiphenyl ether 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 ת מינהל התעשיו



Pentabromodiphenyl ether 
Hexabromodiphenyl ether 

Heptabromodiphenyl ether 
 מתיל ברומיד 

 )HFCתולדות פלואוריות של פממנים אציקליים (
בכל פרטי המשנה לרבות יבוא על ידי משרד   29.03.7000

 הביטחון 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 מינהל התעשיות 
29.03.8100 HCH (mixed isomers) 

Lindane 
A-Hexachlorocyclohexane 
B-Hexachlorocyclohexane 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

29.03.8200 Aldrin 
Chlordane 

Heptachlor 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

29.03.8300 Mirex  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.03.9200 DDT (Hexachlorobenzene)  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.03.9300 Pentachlorobenzene  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 התעשיות מינהל 

29.03.9400 Hexabromobiphenyl  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

מושק קסילן תרכובות ניטרוארומטיות של טולואן   29.04.2000
 ונפתלן 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

29.04.3000 Perfluorooctane sulfonate (pfos) and it's salts 
Perfluorooctane sulfonyl fluoride (pfosf) 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.05
  –משרד הכלכלה והתעשייה  סטפינט עופרת 29.07.2100

 מינהל התעשיות 
29.08.1000 Pentachlorophenol  משרד הכלכלה והתעשייה–  

 מינהל התעשיות 
29.08.9100 Dinoseb  משרד הכלכלה והתעשייה–  

 מינהל התעשיות 
29.08.9200 4,6 Dinitro-ortho-cresol (donc(iso))  משרד הכלכלה והתעשייה  ומלחיו–  

 מינהל התעשיות 
29.09.3000 Tetrabromodiphenyl ether 

Pentabromodiphenyl ether 
Hezabromodiphenyl ether 

Heptabromodiphenyl ether 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

29.10.1000 Ethylene oxide  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.10.4000 Dieldrin  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.10.5000 Endrin  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.14.3100 1-Pheny-2-Propanoe (PHENYLACETONE)  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.14.7100 Chlordecone  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.15.2400 Acetic Anhydride  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.15.3600 Dinoseb acetate   והתעשייה משרד הכלכלה–  
 מינהל התעשיות 

29.16.1600 Binapacryl  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 



29.16.3400 Phenylacetic acid  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.18.1800 Chlorobenzenzilate  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.18.9100 2,4,5-T and its salts and esters  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.19.1000 Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.20.1100 Parathion methyl-parathion  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  ניטרוגליקול טן, ניטרוגליצרין,  29.20.9090
 מינהל התעשיות 

29.20.9090 Amyl nitrite 
Butyl nitrite 

Isobutyl nitrite 

 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.21
  –משרד הכלכלה והתעשייה  טטריל  29.21.4200

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  דיפנילאמין  29.21.4400

 מינהל התעשיות 
 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.22

29.22.4300 Anthranilicacid  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.24
29.24.1200 Fluoroacetamide 

Monocrotophos 
Phosphamidion 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  אוריאה ניטרט  29.24.1900
 מינהל התעשיות 

29.24.2940 D.O.T.  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.24.2300 Acetylantheranilic Acid  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.25
29.25.2100 Chlorodimeform  משרד הכלכלה והתעשייה–  

 מינהל התעשיות 
 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.26
  –משרד הכלכלה והתעשייה  דינול  29.27

 מינהל התעשיות 
29.30.8000 Captafo 

Methamidophosl 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 מינהל התעשיות 
29.31 Tetraethyl lead 

Tetramethyl lead 
  –הכלכלה והתעשייה משרד 

 מינהל התעשיות 
 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.32

29.32.9000 Methylenedioxy-Phenyl-3,4-propan-2-One  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.32.9100 Isosafrole  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

29.32.9300 Piperonal   והתעשייה משרד הכלכלה–  
 מינהל התעשיות 

29.32.9400 Safrole  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.33
29.33.3200 Piperidine  משרד הכלכלה והתעשייה–  

 מינהל התעשיות 



29.33.5990 Enrofloxacin 
Ciprofloxacin 

Norfloxacin 
Peloxacin 

Danofloxacin 

 אגף הרוקחות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  הקסוגן, אוקטוגן  29.33.6900
 מינהל התעשיות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.34
29.34.9000 Ofloxacin 

Levofloxacin 
 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  סמים מסוכנים  29.39
29.39.4100 Ephedrine  אגף הרוקחות 
29.39.4200 Pseudoephedrine  אגף הרוקחות 
29.39.4400 Norephedrine  אגף הרוקחות 
29.39.6100 Ergometrine  אגף הרוקחות 
29.39.6200 Ergotamine  אגף הרוקחות 
29.39.6300 Lysergic acid  אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  אנטיביוטיקה  29.41
30.03 
30.04 

 אגף הרוקחות  פסיכוטרופי המכילים סם מסוכן או סם 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות    31.01.0010
 חוץ

  –משרד הכלכלה והתעשייה  דשנים חנקניים  31.02
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  דשנים חנקניים  31.05
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  אבקת חומר הודף 36.01
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  חומרי נפץ 36.02
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  מרעומים, פיקות, מצתים, נפצים  36.03
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  נור ופירוטכניקה - זיקוקין די 36.04
 מינהל התעשיות 

38.08.5000 2,4,5,-t 
Aldrin 

Binapacryl 
Captafol 

Chlordane 
Chlordimeform 
Chlorobenzilate 

DDT 
Dieldrin 
Dinoseb 

Dinoseb acetate 
1,2-Dibromoethane (EDB) 

Ethylene dichloride 
Ethylene Oxide 

Fluoroacetamide 
HCH (mixed isomers) 

Heptachlor 
Hexachlorobenzene 

Lindane 
 כספית ותרכובותיה 

Parathion 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות 
 חוץ



Pentachlorophenol 
Toxaphene 

Methamidophos 
Phosphamidon 

Methyl-parathion 
α,β,Hexachlorocyclohexane 

Pentachlorobenzene 
38.08.5910 
38.08.5990 
38.08.6110 
38.08.6190 
38.08.6210 
38.08.6290 
38.08.6910 
38.08.6990 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות 
 חוץ

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

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9110
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9190
 חוץ

38.08.9200 Dustable  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9210
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9290
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9310
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9390
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9410
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9490
 חוץ

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המשמשים בחקלאות  38.08.9910
 חוץ

המרכז לסחר  –החקלאות משרד  המשמשים בחקלאות  38.08.9990
 חוץ

תערובות המכילות את אחד מהחומרים שסיווגם   38.14
  29.03, לפרט 7000,  3000,  1910בפרטי המשנה 

 לתעריף המכס, בכל כמות שהיא 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

תערובות המכילות את אחד מהחומרים שסיווגם   38.24.7000
  29.03, לפרט 7000,  3000,  1910בפרטי המשנה 

 לתעריף המכס, בכל כמות שהיא 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

38.24.8100 Ethylene oxide  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 

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

Polychlorinated biphenyls (PCB) 
Polychlorinated terphenyls (PCT) 

Tetrabromodiphenyl ether 
Pentabromodiphenyl ether 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

38.24.8300 Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate  משרד הכלכלה והתעשייה–  
 מינהל התעשיות 



38.24.8400 
38.24.8500 
38.24.8600 
38.24.8700 
38.24.8800 
38.27.9100 
38.24.9900 

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

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

39.07.2000 Dichloro-1,1 –  המכילים 
(R-141b) fluoroethane-1 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  ניטרטים של תאית  39.12.2000
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  בעלי מנגנון התראה אלקטרוני  39.26.9059
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  בעלי מנגנון התראה אלקטרוני  42.02
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.03
 ערכי או שניהםאנאורגני או כרום שש 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.04
 אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.05
 שניהםאנאורגני או כרום שש ערכי או  

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.06
 אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.07
 אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.09
 אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

תופים לכבלים מעץ, משטחי ארגזים ולוחות   44.15
אחרים למטען שנשמרו או חוסנו בחומרים  

ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי  המכילים זרניך (
 או שניהם 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך (ארסן)   44.18
 אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

(ארסן)  שנשמרו או חוסנו בחומרים המכילים זרניך  47.06
 אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה    68.13.2000
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  יהלומים  71.02.1000
 מינהל יהלומים 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  יהלומים  71.02.2100
 מינהל יהלומים 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  יהלומים  71.02.3100
 מינהל יהלומים 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  לשימושים דנטליים   –המכילים בריליום  75.02
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  לשימושים דנטליים   –המכילים בריליום  75.04
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  דנטליים לשימושים    –המכילים בריליום  75.05
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  לשימושים דנטליים   –המכילים בריליום  75.06
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  לשימושים דנטליים   –המכילים בריליום  75.08
 מינהל התעשיות 

  –הכלכלה והתעשייה משרד  המכילים עופרת או כספית או קדמיום  78.02
 מינהל התעשיות 



  –משרד הכלכלה והתעשייה  לשימושים דנטליים   –המכילים בריליום  81.12.1900
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  לשימושים דנטליים   –המכילים בריליום  81.12.2900
 מינהל התעשיות 

  –והתעשייה משרד הכלכלה   R22- או ב HCFC-המופעלים ב 84.15
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  R22- או ב HCFC-המופעלים ב 84.18
 מינהל התעשיות 

למעט טובין שיוצרו באיחוד האירופי, בארצות   84.27.1010
 אפט"א או בארה"ב 

 תחבורה

במות הרמה חשמליות למעט במות הרמה   84.27.1090
בארצות חשמליות שיוצרו באיחוד האירופי, 

 אפט"א או בארה"ב 

 תחבורה

 תחבורה   84.27.2010
 תחבורה   84.27.2090

 תחבורה המיועדים לעבודות תשתית  84.29
המרכז לסחר  –משרד החקלאות  המיועדים לעבודות חקלאות 

 חוץ
 תחבורה מכונה לסימון כבישים  84.79.1010

  –משרד הכלכלה והתעשייה  פנס עם סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן  85.13
 מינהל התעשיות 

כלי טיס בלתי מאויש אשר משקלו הכולל עולה על   85.25
 גרם  300

 תחבורה

  –משרד הכלכלה והתעשייה  סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן 85.26
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  סמן לייזר המותקן על שלט של מקרן 85.43
 התעשיות מינהל 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  המכילים עופרת או כספית או קדמיום  85.48.1000
 מינהל התעשיות 

המרכז לסחר  –משרד החקלאות  למעט טרקטורון ולמעט טרקטור משא 87.01
 חוץ

בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים   87.02
 ומקצועות בענף הרכב 

 תחבורה

חוק רישוי שירותים  בהתאם להוראות לפי  87.03
 ומקצועות בענף הרכב 

 תחבורה

בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים   87.04
 ומקצועות בענף הרכב לרבות טרקטור משא 

 תחבורה

בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים   87.05
ומקצועות בענף הרכב למעט רכבי ריסוס 

 לחקלאות 

 תחבורה

המרכז לסחר  –רד החקלאות מש רכבי ריסוס לחקלאות  87.05.9000
 חוץ

בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים   87.06
 ומקצועות בענף הרכב 

 תחבורה

בהתאם להוראות לפי חוק רישוי שירותים   87.11
 ומקצועות בענף הרכב למעט אלה:

 . אופניים עם מנוע עזר 1
 . גלגינוע 2
 . רכינוע 3
 . קורקינט חשמלי 4

 תחבורה

ונתמכים הנגררים על ידי כלי רכב בהתאם  גרורים  87.16
להוראות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף  

 הרכב

 תחבורה

למעט גילשון אוויר כמשמעותו בהגדרת "כלי   88.01
 2011-רחיפה" בחוק הטיס, התשע"א

 תחבורה



למעט גילשון אוויר, גילשון אוויר עם מנוע עזר,   88.02
מנוע עזר ומצנח ממונע  מצנח רחף, מצנח רחף עם 

כלכלי כמשמעותם בהגדרת "כלי רחיפה" בחוק  
 2011-הטיס, התשע"א

 תחבורה

 תחבורה   89.01
 תחבורה   89.02
 תחבורה   89.03
ולמעט   89.06.9019כלי שיט עם מנוע למעט  89.06

 ימי ומנוע עזר לצלילה (סקוטר) -רובוט תת
 תחבורה

טלסקופיות להתקנה בכלי נשק המיועדים  כוונות  90.13.1000
 לשימוש צבאי 

 ביטחון 

כוונת טלסקופיות להתקנה בכלי נשק המיועדים  
 לשימוש שאינו צבאי 

אגף   –המשרד לביטחון הפנים 
 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 

  –משרד הכלכלה והתעשייה  Lazer pointer – מסמני לייזר  90.13.2000
 מינהל התעשיות 

טלסקופיות לנשק המשולבות עם לייזר,  כוונות 
 לשימוש צבאי 

 ביטחון 

כוונות טלסקופיות לנשק המשולבות עם לייזר,  
 לשימוש שאינו צבאי 

 ביטחון פנים 

מד טווח לייזר או מכשיר לבדיקת אופק עם אור   90.15
 נראה 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

 ביטחון    93.01
אגף   –לביטחון הפנים המשרד     93.02

 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 מינהל היבוא  –מחוז מרכז 
 הכול לפי העניין 

אגף   –המשרד לביטחון הפנים    93.03
 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל היבוא  –מחוז מרכז 

 הכול לפי העניין 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  למעט גז מדמיע  93.04

 מינהל היבור  –מחוז מרכז 
אגף   –המשרד לביטחון הפנים 
 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 

 הכול לפי העניין 
אגף   –המשרד לביטחון הפנים  93.05.9100למעט  93.05

 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 מינהל היבוא  –מחוז מרכז 
 הכול לפי העניין 

 ביטחון    93.05.9100
אגף   –המשרד לביטחון הפנים  93.06.9090ולמעט   93.06.9010למעט  93.06

 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 
  –משרד הכלכלה והתעשייה 

 מינהל היבוא  –מחוז מרכז 
 הכול לפי העניין 

מ"מ    12.7מ"מ, לא כולל קוטר  12.7עד קוטר   93.06.9010
 למעט כדורים למקלע לשימוש צבאי

אגף   –המשרד לביטחון הפנים 
 לפיקוח ורישוי כלי ירייה 

 ביטחון  מ"מ  12.7מ"מ, כולל קוטר  12.7מעל קוטר  
 כדורים למקלט לשימוש צבאי 

 ביטחון  המיועדים לשימוש צבאי  93.06.9090
  –משרד הכלכלה והתעשייה    93.07

 מינהל היבוא  –מחוז מרכז 



חוסנו בחומרים  מבנים טרומיים שנשמרו או  94.06
המכילים זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי  

 או שניהם 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 קיימא -מינהל סביבה ופיתוח בר

  –משרד הכלכלה והתעשייה  קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים 95.03
 מינהל התעשיות 

  –והתעשייה משרד הכלכלה   קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים 95.04
 מינהל התעשיות 

 קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים 95.06
 מערכות לירי כדורי צבע 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל התעשיות 

  –משרד הכלכלה והתעשייה 
 מינהל היבוא  –מחוז מרכז 

 הכול לפי העניין 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  קשתות ומשחקי חוץ היורים חצים 95.08

 מינהל התעשיות 
  –משרד הכלכלה והתעשייה  סמן לייזר המותקן על עט  96.08

 מינהל התעשיות 
כלי טיס וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת   201

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

 תחבורה

כלי שיט וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת  
רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה  הצגת 

 בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני 

 תחבורה

מוצרי תעבורה, רכב, ציוד וחלקיו, ובלבד שקיימת  
לגביהם חובת הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור  
או עמידה בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו  

 זמני 

 תחבורה

שקיימת לגביהם חובת  כלי טיס וחלקיהם ובלבד  207
הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה  

 בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני 

 תחבורה

כלי שיט וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת  
הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה  

 בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא שאינו זמני 

 תחבורה

 תחבורה וציוד וחלקיומוצרי תעבורה, רכב 
כלי טיס וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת   212

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

כשטובין אלה, בין אם נעשו או יוצרו בישראל ובין  
אם לאו, יוצאו מישראל ושולמו לפני ייצואם מכס  

יהם והיבואן מחזיר את  או מסים המוטלים על
הטובין או חלקם לישראל לצורכי תיקון או חידוש  
(שאינם בגדר תהליך ייצור) ואשר לאחריו ייוצאו  

 הטובין בחזרה למדינת הייבוא 

 תחבורה

כלי שיט וחלקיהם ובלבד שקיימת לגביהם חובת  
הצגת רישיון יבוא, המצאת אישור או עמידה  

שאינו זמני. למעט  בתנאים, כשהם מיובאים ביבוא  
כשטובין אלה, בין אם נעשו או יוצרו בישראל ובין  

אם לאו, יוצאו מישראל כאשר המכס או המסים  
המוטלים על אותם טובין לפני ייצואם שולמו  
והיבואן מחזיר את הטובין או חלקם לישראל  
לצורכי תיקון או חידוש (שאינם בגדר תהליך  

זרה למדינת  ייצור) אשר לאחריו ייוצאו הטובין בח
 הייבוא

 תחבורה

מוצרי תעבורה, רכב וציוד וחלקיו למעט כשטובין  
אלה, בין אם נעשו או יוצרו בישראל ובין אם לאו,  

יוצאו מישראל כאשר המכס או המסים המוטלים  
על אותם טובין לפני ייצואם שולמו והיבואן מחזיר  

 תחבורה



את הטובין או חלקם לישראל צורכי תיקון או  
(שאינם בגדר תהליך ייצור) אשר לאחריו  חידוש  

 ייוצאו הטובין בחזרה למדינת הייבוא
לשכת הבריאות בנפת רמלה או   למעט אפר נפטרים  611

מנציגות קונסולרית ישראלית  
 בחוץ לארץ 

  
  



 
w שנייה  תוספת 

 )) 4(ד)( 3-), (ד) ו2), (ג)( 3(א)( 2(סעיפים 
 טור א'

פרק או פרט  
 בתעריף המכס 

 ב' טור 
 תיאור הטובין 

 טור ג' 
 אישור/תנאי

כולל דבורים. למעט בעלי   1פרק 
חיים מחוסרי חוליות בכל  
דרגות התפתחותם בעודם  

 בחיים לרבות חרקים ואקריות 

 השירותים הווטרינריים 

בעלי חיים מחוסרי חוליות   01.06.9000
בכל דרגות התפתחותם  

בעודם בחיים לרבות חרקים  
 ואקריות 

 הצומח הגנת 

 השירותים הווטרינריים  02.06.3000- ו 02.05למעט  2פרק 
 השירותים הווטרינריים    02.05

 השירותים הווטרינריים    02.06.3000
 השירותים הווטרינריים  03.01.1000למעט  03.01

 השירותים הווטרינריים  אחרים   
 השירותים הווטרינריים  דגי נוי  03.01.1000

המיועדים לגידול,   –חיים  03.06
 רבייה ונוי 

 השירותים הווטרינריים 

המיועדים לגידול,   –חיים  03.07
 רבייה, נוי ופיתיונות 

 השירותים הווטרינריים 

המיועדים לגידול,   –חיים  03.08
 רבייה, נוי ופיתיונות 

 השירותים הווטרינריים 

חלב ומוצרי חלב להזנת בעלי   4פרק 
 חיים

 הווטרינריים השירותים 

 השירותים הווטרינריים    04.07
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  04.08
 השירותים הווטרינריים    05.02
 השירותים הווטרינריים    05.04
 השירותים הווטרינריים    05.05
 השירותים הווטרינריים    05.06
 השירותים הווטרינריים    05.07
 השירותים הווטרינריים    05.10

 השירותים הווטרינריים    05.11.1000
 השירותים הווטרינריים    05.11.9130
 אגף הרוקחות  להכנת חומרים פרמצבטיים  05.11.9140

 השירותים הווטרינריים  אחרים 
 השירותים הווטרינריים    05.11.9920
 אגף הרוקחות  להכנת חומרים פרמצבטיים  05.11.9930

 השירותים הווטרינריים  אחרים 
 הגנת הצומח    6פרק 

 הגנת הצומח  לזריעה  07.01
 הגנת הצומח  אחרים 

 הגנת הצומח  לזריעה  07.02
 הגנת הצומח  אחרים 

 הגנת הצומח  לזריעה  07.03
 הגנת הצומח  אחרים 

 הגנת הצומח  לזריעה  07.04
 הגנת הצומח  אחרים 

 הגנת הצומח  לזריעה  07.05



 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  07.06

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  07.07

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  07.08

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  07.09

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  07.11
 הגנת הצומח  לזריעה  07.12

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  07.13

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  אחרים  07.14
 הגנת הצומח  08.14- ו 08.12, 08.11למעט  8פרק 

 הגנת הצומח  אחרים  08.14
 הגנת הצומח  לזריעה  9פרק 

 הגנת הצומח  אחרים 
 הגנת הצומח  לזריעה  09.01

 הגנת הצומח  שלמים  09.01.1000
 הגנת הצומח  לזריעה  09.02
 הגנת הצומח  לזריעה  09.03

 הגנת הצומח    09.10.9910
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  10פרק 

 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  10.06.3000
 הגנת הצומח  לזריעה 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  11פרק 
 הגנת הצומח  לזריעה 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.01
 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.02
 הגנת הצומח  לזריעה 
 הצומח הגנת  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.04
 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.05
 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

 הווטרינריים השירותים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.06
 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.07
 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  12.08
 הגנת הצומח  לזריעה  12.09

 הגנת הצומח  אחרים 
 אגף הרוקחות  מהסוג המשמש ברפואה  12.11



  12.11.2010אחרים, למעט:  
 12.11.9020-ו

 הגנת הצומח 

   למעט קפואים או טחונים  . 12.12
 הגנת הצומח  אגף הרוקחות  מהסוג המשמש ברפואה 

 הגנת הצומח  לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים 

קפואים או טחונים מהסוג  
 המשמש ברפואה

 אגף הרוקחות 

 הגנת הצומח  קפואים או טחונים לזריעה 
 הגנת הצומח  אחרים  12.13
שאינם בצורת גלולות להזנת   12.14

 בעלי חיים 
 שירותים וטרינריים  הגנת הצומח 

 הגנת הצומח  שאינם בצורת גלולות לזריעה
 הגנת הצומח  אחרים שאינם בצורת גלולות 

בצורת גלולות להזנת בעלי  
 חיים

 שירותים וטרינריים  הגנת הצומח 

 הגנת הצומח    14.01
 הגנת הצומח    14.04.2000
 הגנת הצומח  השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  14.04.9000

 הגנת הצומח  פולן 
 הגנת הצומח  אחרים 

 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.01
 הווטרינריים השירותים  להזנת בעלי חיים  15.02
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.03
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.04
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.06
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.07
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.08
 השירותים הווטרינריים  חיים להזנת בעלי  15.11
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.12
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.13
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.14
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.15

 הווטרינריים השירותים  המיועדים להזנת בעלי חיים  15.16.1000
 השירותים הווטרינריים  המיועדים להזנת בעלי חיים  15.16.2000

 השירותים הווטרינריים  שעוות דבורים  15.21
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  15.22
 הגנת הצומח  אחרים  18.01
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  19.03

 השירותים הווטרינריים  בעלי חיים להזנת  21.02.1000
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  21.02.2000
 הגנת הצומח  השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  21.06.9094

 השירותים הווטרינריים    23.01
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  23.02
 השירותים הווטרינריים  הצומח הגנת  להזנת בעלי חיים  23.03
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  23.04
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  23.05
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח  להזנת בעלי חיים  23.06
 השירותים הווטרינריים  הגנת הצומח    23.08
בעלי חיים אשר  למעט להזנת  23.09

ככלל הם ותוצרתם אינם  
משמשים למאכל אדם  

בישראל, שאינם תוספי מזון,  

 השירותים הווטרינריים 



שאינם מכילים תרופה  
  20ושמשקלם לא עולה על 

 ק"ג
 הגנת הצומח    24.01
 הגנת הצומח  חול טבעי  25.05

 הגנת הצומח    25.17.4910
אדמת  אדמה לגננות ולזיבול,  25.30.9000

בור, ביצה וחפירות, אלוביום,  
משקע של טיט וחול בערוצי  

מים, ריקבונות עלים, רובד  
 קרקעי -תת

 הגנת הצומח 

 הגנת הצומח  כבול  27.03
 1חלק  90אישור ת"ר  בנזין מכיל עופרת  27.10.1210

 2חלק  90אישור ת"ר  בנזין לא מכיל עופרת 
 4חלק  90אישור ת"ר  בנזין עם מתנול 

 5563אישור ת"ר  דלק למטוסים  27.10.1930
 1חלק    107אישור ת"ר  סולר למכוניות דיזל 

 2חלק    107אישור ת"ר  נפט להסקה
קרוסין לנורות ותנורים   27.10.1960

 המופעלות בקרוסין (נפט) 
 100אישור ת"ר 

 5937אישור ת"ר  מנועי (מימן) -דלק לרב
 1חלק    107אישור ת"ר  סולר למכוניות דיזל  27.10.2040

 2חלק    107אישור ת"ר  נפט להסקה
קרוסין לנורות ותנורים   27.10.2050

 המופעלות בקרוסין (נפט) 
 100אישור ת"ר 

חומצה הידרוכלורית לטיפול   28.06.1000
 במי שתייה

 1חלק  5438אישור ת"ר 

חומצה גופרתית לטיפול במי   28.07
 שתייה

 10חלק  5438אישור ת"ר 

חומצה פלאורוסיליצית   28.11.1900
 לטיפול במי שתייה 

 4חלק  5438אישור ת"ר 

28.11.2100 2CO  388אישור ת"ר 
תמיסת אמיניה לטיפול במי   28.14.2000

 שתייה
 5חלק  5438אישור ת"ר 

נתרן הידרוקסידי לטיפול במי   28.15.1000
 שתייה

 6חלק  5438אישור ת"ר 

הידרוכלורית לטיפול  חומצה  28.26
 במי שתייה

 1חלק  5438אישור ת"ר 

 2חלק  5438אישור ת"ר  כלור לטיפול במי שתייה 
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי  

 שתייה
 6חלק  5438אישור ת"ר 

כלוריטי לטיפול  - סידן תלת
 במי שתייה

 7חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

 14חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

 15חלק  5438אישור ת"ר 

חומצה פלאורוסיליצית   28.26.9000
 לטיפול במי שתייה 

 4חלק  5438אישור ת"ר 

כלורי לטיפול במי  -ברזל תלת 28.27.3900
 שתייה

 11חלק  5438אישור ת"ר 

כלוריטי לטיפול  -נתרן תת 28.28.1000
 במי שתייה

 3חלק  5438אישור ת"ר 

כלוריטי לטיפול  - סידן תלת
 במי שתייה

 7חלק  5438אישור ת"ר 



כלוריטי לטיפול  -נתרן תת 28.28.9000
 במי שתייה

 3חלק  5438אישור ת"ר 

חומצה הידרוכלורית לטיפול   28.29.1100
 במי שתייה

 1חלק  5438אישור ת"ר 

 2חלק  5438אישור ת"ר  כלור לטיפול במי שתייה 
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי  

 שתייה
 6חלק  5438אישור ת"ר 

כלוריטי לטיפול  - סידן תלת
 במי שתייה

 7חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

 14חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

 15חלק  5438אישור ת"ר 

אלומיניום גופרתי לטיפול   28.33.2200
 שתייהבמי 

 9חלק  5438אישור ת"ר 

אלומיניום גופרתי לטיפול   28.33.3000
 במי שתייה

 9חלק  5438אישור ת"ר 

 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  28.35.2500
 השירותים הווטרינריים  להזנת בעלי חיים  28.35.2600
קלציום קרבונט לטיפול במי   28.36.5000

 שתייה
 12חלק  5438אישור ת"ר 

יסודות כימיים רדיואקטיביים   28.44
ואיזוטופים רדיואקטיביים  

,  28.44.1000למעט 
28.44.2000 ,28.44.3000  ,
28.44.4000 

 הממונה על הקרינה 

אורניום טבעי ותרכובותיו   28.44.1000
ליישומים אחרים (שאינם  

 בעבור כורים גרעינים) 

 הממונה על הקרינה 

-U-אורניום מועשר ב 28.44.2000
לישומים אחרים (שאינם   235

 בעבור כורים גרעיניים) 

 הממונה על הקרינה 

-U-אורניום נגרע ב 28.44.3000
ליישומים אחרים   235

(שאינם בעבור כורים  
 גרעיניים) 

 הממונה על הקרינה 

המיועדים לשימוש בגוף   28.44.4000
 האדם

 אגף הרוקחות 

יסודות, איזוטופים  
 רדיואקטיביים 

 הקרינה הממונה על 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.05.4300
29.05.4400 Sorbitol   המשמש בייצור

 תרופות 
 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.14
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.16.1500
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.16.3900
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.18.1100
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.18.1200
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.18.1400
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.18.1500
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.18.1700
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.18.1900
המיועדים לייצור תרופות או   29.18.2000

 תמרוקים 
 אגף הרוקחות 



 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.21
ליסין והאסטרים שלו,   29.22.4100

המלחים שלו המיועדים  
 להזנת בעלי חיים 

 השירותים הווטרינריים 

 אגף הרוקחות  לייצור תרופות המיועדים   29.22.4000
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.22.4900
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.22.5000
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.23.1000
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.23.2000
המיועדים לייצור תרופות או   29.23.3000

 תמרוקים 
 אגף הרוקחות 

המיועדים לייצור תרופות או   29.23.4000
 תמרוקים 

 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.23.9000
המיועדים לייצור תרופות או   29.24.1000

 תמרוקים 
 אגף הרוקחות 

המיועדים לייצור תרופות או   29.24.2000
 תמרוקים 

 אגף הרוקחות 

המיועדים לייצור תרופות או   29.24.2500
 תמרוקים 

 אגף הרוקחות 

המיועדים לייצור תרופות או   29.24.2940
 תמרוקים 

 אגף הרוקחות 

המיועדים לייצור תרופות או   29.24.2990
 תמרוקים 

 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.25.1100
 אגף הרוקחות  ברפואה המיועדים לשימוש  29.30.4000
 אגף הרוקחות  המיועדים לשימוש ברפואה  29.30.6000
 אגף הרוקחות  המיועדים לשימוש ברפואה  29.30.7000
 אגף הרוקחות  המיועדים לשימוש ברפואה  29.30.8000
 אגף הרוקחות  המיועדים לשימוש ברפואה  29.30.9000

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.32
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.33.2900
 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.33.3900
המיועדים לייצור תרופות   29.33.5900

 : 29.33.5990ולמעט  
ENROFLOXACIN 
CIPROFLOXACIN 

NORFLOXACIN 
PELOXACIN 

DANOFLOXACIN 
ENOXACIN 

 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.33.6900
המיועדים לייצור תרופות   29.33.9900

 ולשימוש ברפואה 
 אגף הרוקחות 

המיועדים לייצור תרופות   29.34
 : 29.34.9000ולמעט  

Ofloxacin 
Levofloxacin 

 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות  29.35
 השירותים הווטרינריים  המיועדים לבעלי חיים  29.36

 אגף הרוקחות  המיועדים לייצור תרופות 
-המיועדים לייצור תרופות ו 29.37

DHEA 
 אגף הרוקחות 

 אגף הרוקחות  המיועדים לשימוש ברפואה  29.38



המיועדים לשימוש ברפואה   29.39
,  29.39.3000ולמעט  

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

 אגף הרוקחות 

29.40 XYLOSE   המשמש בייצור
 תרופות 

 אגף הרוקחות 

למעט כאלה שאושרו על פי   30.01
לתקנות תכשירים   29תקנה 

 רפואיים

  

 השירותים הווטרינריים  המיועדים לבעלי חיים 
איברים המיועדים להשתלה  

 בבני אדם 
 אמ"ר 

המיועדים  רקמות ותאים 
 להשתלה בבני אדם 

 אגף הרוקחות 

, ולמעט  30.02.9000למעט  30.02
כאלה שאושרו על פי תקנה  

 לתקנות תכשירים רפואיים   29

  

 השירותים הוטרינריים המיועדים לבעלי חיים 
המיועדים לבני אדם לרבות  

 דם ומרכיביו, נוזלי גוף 
 אגף הרוקחות 

דם ומרכיביו ונוזלי גוף  
מיועדים לשימוש  שאינם 

 בבני אדם 

 אמ"ר 

 אמ"ר  אחרים 
המשמשים במחקר קליני   * 30.02.9000

במערב ניסויים בבני אדם,  
 בטיפול או באבחון רפואי 

 אמ"ר 

המיועדים לשימוש ברפואה  
לרבות דם ומרכיביו, נוזלי  

 גוף

 אגף הרוקחות 

למעט כאלה שאושרו על פי   30.03
לתקנות תכשירים   29תקנה 

 רפואיים

 אגף הרוקחות 

תמיסות לדיאליזה כולל   30.03.9090
 תרכיזים 

 אמ"ר 

למעט כאלה שאושרו על פי   30.04
לתקנות תכשירים   29תקנה 

 רפואיים

 אגף הרוקחות 

המיועדים לבעלי חיים  
והרשומים על פי דין  

בשירותים הווטרינריים,  
לרבות דוגמאות לצורך  

 רישום שם 

 הווטרינריים השירותים 

תמיסות לדיאליזה כולל  
 תרכיזים 

 אמ"ר 

 אמ"ר    30.06.1000
 אמ"ר    30.06.2000
 אגף הרוקחות    30.06.3000
 אמ"ר    30.06.4000
, ולמעט  30.02.9000למעט  30.06.6000

כאלה שאושרו על פי תקנה  
 לתקנות תכשירים רפואיים   29

 אגף הרוקחות 

 השירותים הווטרינריים  דשנים מבעלי חיים  31.01
 הגנת הצומח  דשנים אחרים 



 השירותים הווטרינריים  המיועדים לבעלי חיים  33.02
 אמ"ר    33.04.9930

 השירותים הווטרינריים  מיועדים להזנת בעלי חיים  35.02
 משרד הכלכלה והתעשייה נור לאירועים- זיקוקין די 36.04.1090
פחם פעיל לטיפול במי   38.02.1000

 שתייה
 13חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

חלק   5438אישור ת"ר  14חלק  5438אישור ת"ר 
15 

 אמ"ר  מחטאים לאבזרים רפואיים 38.08.9400
נתרן כלוריטי לטיפול במי   38.08.9400

 שתייה
 8חלק  5438אישור ת"ר 

חומצה הידרוכלורית לטיפול   38.08.9490
 במי שתייה

 1חלק  5438אישור ת"ר 

 2חלק  5438אישור ת"ר  כלור לטיפול במי שתייה 
כלוריטי לטיפול  -נתרן תת

 במי שתייה
 3חלק  5438אישור ת"ר 

כלוריטי לטיפול  - סידן תלת
 במי שתייה

 7חלק  5438אישור ת"ר 

 47אישור ת"ר  נוזל בלמים לרכב 38.19.0090
המשמשים במחקר קליני   38.22

המערב ניסויים בבני אדם,  
 בטיפול או באבחון רפואי 

 אמ"ר 

המשמשים בייצור תרופות או   38.24.8400
בייצור תכשירים  

הומיאופתיים המשמשים  
 ברפואה

 אגף הרוקחות 
 אמ"ר 

המשמשים בייצור תרופות או   38.24.8500
בייצור תכשירים  

הומיאופתיים המשמשים  
 ברפואה

 אגף הרוקחות 
 אמ"ר 

המשמשים בייצור תרופות או   38.24.8600
בייצור תכשירים  

הומיאופתיים המשמשים  
 ברפואה

 אגף הרוקחות 
 אמ"ר 

המשמשים בייצור תרופות או   38.24.8700
בייצור תכשירים  

הומיאופתיים המשמשים  
 ברפואה

 אגף הרוקחות 
 אמ"ר 

המשמשים בייצור תרופות או   38.24.8800
בייצור תכשירים  

משמשים  הומיאופתיים ה
 ברפואה

 אגף הרוקחות 
 אמ"ר 

,  38.24.8400למעט  38.24.9990
38.24.8500 ,38.24.8600  ,
38.24.8700 ,38.24.8800  

המשמשים בייצור תרופות או  
בייצור תכשירים  

הומיאופתיים המשמשים  
 ברפואה

 אגף הרוקחות 
 אמ"ר 

 דלק למנועי דיזל  38.26
 (שמנים צמחיים) 

 5731אישור ת"ר 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.19.1090
- מחזירי אור בצבעים אדום

לבן או צהוב או לבן או אדום  
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 



טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- צהוב או מחזירי אור רטרו

-רפלקטיביים בצבעים אדום
לסימון  צהוב מהסוג המשמש 

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.1000
- מחזירי אור בצבעים אדום

לבן או צהוב או לבן או אדום  
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- רטרוצהוב או מחזירי אור 

-רפלקטיביים בצבעים אדום
צהוב מהסוג המשמש לסימון  

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.2000
- מחזירי אור בצבעים אדום

לבן או צהוב או לבן או אדום  
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- רטרומחזירי אור  

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- צהוב או מחזירי אור רטרו

-רפלקטיביים בצבעים אדום
צהוב מהסוג המשמש לסימון  

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.3000
- מחזירי אור בצבעים אדום

לבן או צהוב או לבן או אדום  
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 לרכב מעבדה מוסמכת 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- צהוב או מחזירי אור רטרו

-רפלקטיביים בצבעים אדום
צהוב מהסוג המשמש לסימון  

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.4000
- מחזירי אור בצבעים אדום

אדום  לבן או צהוב או לבן או 
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- צהוב או מחזירי אור רטרו

-רפלקטיביים בצבעים אדום
צהוב מהסוג המשמש לסימון  

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.5000
- אור בצבעים אדוםמחזירי 

לבן או צהוב או לבן או אדום  
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

 מעבדה מוסמכת לרכב 



רפלקטיביים בצבע אדום או  
- צהוב או מחזירי אור רטרו

-רפלקטיביים בצבעים אדום
צהוב מהסוג המשמש לסימון  

 אחורי בכלי רכב 
טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.9200

- מחזירי אור בצבעים אדום
לבן או צהוב או לבן או אדום  

 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- צהוב או מחזירי אור רטרו

-רפלקטיביים בצבעים אדום
לסימון  צהוב מהסוג המשמש 

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים   39.20.9900
- מחזירי אור בצבעים אדום

לבן או צהוב או לבן או אדום  
 מהסוג המשמש לכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

טבלאות וסרטים זוהרים  
- מחזירי אור רטרו

רפלקטיביים בצבע אדום או  
- רטרוצהוב או מחזירי אור 

-רפלקטיביים בצבעים אדום
צהוב מהסוג המשמש לסימון  

 אחורי בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מכל לחץ לשימוש חוזר   39.23
 לגפ"מ

 1חלק  70אישור ת"ר 

מכל לחץ לשימוש חוזר  
 לגפ"מ

 2חלק  70אישור ת"ר 

 מעבדה מוסמכת לרכב  משולשי אזהרה לכלי רכב 39.26.9090
 אמ"ר  רחמיים -התקנים תוך 39.26.9060

צינורות וזרנוקים גמישים   40.09
המיועדים לשימוש ברכב  
מנועי, בציוד מכני הנדסי  

 ומלגזות הרמה 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

צינורות לגז פחמני מעובה  
 בפאזה גזית

 764אישור ת"ר 

צמיגי גומי פניאומטיים   * 40.11
חדשים לרכב, למעט אלה  

,  40.11.3000שבפרטים 
,  40.11.9010- ו 40.11.5000

ולמעט אלה שמשמשים  
 בעגלות נכים ובקרטינג 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

צמיגי גומי פנאומטיים בעלי   40.12
סוליה מחודשת או משומשים  

למעט צמגים מלאים וצמיגי  
 כרית 

 תחבורה

צמיגי פנאומטיים משומשים   40.12.2000
 לחידוש המיועדים  

 תחבורה

אבובים המיועדים לשימוש   40.13.1000
 בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב  אבובים מגומי לאופנועים  40.13.9000
 אמ"ר  אמצעים למניעת הריון  40.14.1000

 השירותים הווטרינריים    41.01



 השירותים הווטרינריים    41.02
 הווטרינריים השירותים    41.03
 השירותים הווטרינריים    43.01
 הגנת הצומח    44.01
 הגנת הצומח    44.03
 הגנת הצומח  למעט מקולפים לחלוטין  44.04
אדנים למסילות ברזל עשויים   44.06

 משומשים  –מעץ 
 הגנת הצומח 

 הגנת הצומח  למעט מקולפים לחלוטין  44.07
 הגנת הצומח    44.15
מוצרים שאינם מכילים  למעט  46פרק 

 מרכיב מהצומח 
 הגנת הצומח 

 הגנת הצומח    50.01
 השירותים הווטרינריים    51.01
 השירותים הווטרינריים    51.02
 השירותים הווטרינריים    51.03
 הגנת הצומח    52.01
 הגנת הצומח    52.02
 הגנת הצומח  גולמי  53.01
 הגנת הצומח  גולמי  53.02
 הגנת הצומח  גולמי  53.05
 1חלק    365אישור ת"ר  זרנוקים לכיבוי אש  59.09

חיבור זרנוק ומצמד לחץ  
 במכלול 

 3חלק    365אישור ת"ר 

קסדות מגן לרוכבי אופנוע   * 65.06.1000
 וטרקטורון 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב  קסדות מגן לרוכבי אופניים 
תופים, דיסקות בלמים   * 68.13

וחומרי חיכוך לבלמים מהסוג  
המשמש לכלי רכב,  

טרקטורון, טרקטור משא או  
 רכב שטח 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

רפידות לבלמים מהסוג   * 68.13
 המשמש לכלי רכב 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

זכוכית ביטחון במידה   * 70.07
ובצורה המתאימים להתקנה  

משא,  בכלי רכב, בטרקטור 
בטרקטורון, ברכב שטח,  

בציוד מכני הנדסי ומלגזות  
 הרמה

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

מראות לכלי רכב, לציוד מכני   * 70.09.1000
הנדסי ומלגזות הרמה למעט  

 המיועדות לאופניים 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  70.13
-לאגוף חימום בעל מטה  

 מתכתי 
 1חלק    383אישור ת"ר 

-גוף חימום בעל מטה לא
 מתכתי 

 2חלק    383אישור ת"ר 

  – צנרת ואבזרים לגפ"מ  73.06
 מברזל או פלדה, נחושת

 2חלק    158אישור ת"ר 

  – צנרת ואבזרים לגפ"מ  73.07
 מברזל או פלדה, נחושת

 2חלק    158אישור ת"ר 

מדפי אש בבניינים לפינוי   73.08
 עשן

 3חלק  1001אישור ת"ר 

 1212אישור ת"ר  דלתות אש בבניינים  73.08.3000



 1חלק  1212אישור ת"ר  דלת אש סובבת 
 2חלק  1139אישור ת"ר  פיגומים 73.08.4000

מכלי גפ"מ לרכב מונע   * 73.11
 בגפ"מ

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מכל לחץ לשימוש חוזר   73.11
 לגפ"מ

 2חלק  70אישור ת"ר  1חלק  70אישור ת"ר 

אישור   מכלי גז למילוי חוזר 
  9809ת"ר 
 1חלק 

אישור ת"ר  
4295 

אישור ת"ר  
חלק   9809

2 

אישור  
  9809ת"ר 
 3חלק 

 1חלק    158אישור ת"ר  מאגר לגז 
 1חלק    565אישור ת"ר  מעליות  73.12.1000

 2חלק    565אישור ת"ר  מעליות 
 1חלק  2251אישור ת"ר  מברזל או פלדה   –מעליות 

 2חלק  2251אישור ת"ר  מעליות מברזל או פלדה 
התקנת מכשירים הצורכים   73.21

 גפ"מ
 3חלק    158אישור ת"ר 

בדיקות של אביזרי גפ"מ  
 לאחר התקנתם 

 4חלק    158אישור ת"ר 

 1049אישור ת"ר  מנגל ביתי המופעל בגז  73.21.1100
מחמם אגירה לחימום מים   73.21.8100

 ביתי, המוסק בגז
 1חלק  1296אישור ת"ר 

מחמם מים ביתי המוסק בגז  
 והמצויד במבער אטמוספירי 

 2חלק  1296אישור ת"ר 

דודי הסקה לחימום מים  
 ביתי, המוסקים בגז

 3חלק  1296אישור ת"ר 
 4חלק  1296אישור ת"ר 

דודי הסקה מרכזיים לחימום  
 מים ביתי, המוסקים בגז 

 5חלק  1296אישור ת"ר 
 6חלק  1296אישור ת"ר 

תנורי חימום ביתיים  
 המופעלים בגפ"מ

 1חלק    995אישור ת"ר 

תנורי חימום ביתיים  
המופעלים בגפ"ם או בגז  

 טבעי: תנועי הסעה עצמאיים

 3חלק    995אישור ת"ר 

תנורי חימום ביתיים  
המופעלים בגפ"ם או בגז  
טבעי: תנורים עם הסעת  

מאולצת, בלא מפוח  אוויר 
לסיוע להובלת אוויר לבעירה  

או/וגם תוצרי בעירה, בעלי  
הספק חום נצרך שאינו גדול  

 קו"ט  70-מ

 4חלק    995אישור ת"ר 

תנורי חימום ביתיים  
המופעלים בגפ"ם או בגז  
טבעי: תנורי הסעה עצים, 

הכוללים מפוח לסיוע  
להובלת אוויר לבעירה  

או/וגם תוצרי בעירה, בעלי  
ק חום נצרך שאינו גדול  הספ

 קו"ט  20-מ

 5חלק    995אישור ת"ר 

תנורי חימום ביתיים  
המופעלים בגפ"ם או בגז  
טבעי: תנורים עם הסעת  

אוויר מאולצת לחימום חלל,  
עם מבערי מפוח, בעלי הספק  

  70- חום נצרך שאינו גדול מ
 קו"ט

 6חלק    995אישור ת"ר 



תנורי חימום ביתיים  
בגז  המופעלים בגפ"ן או 

טבעי: מכשירי גז  
דקורטיביים המדמים בעירה  

 של דלק מוצקי 

 2חלק    885אישור ת"ר 

  – צנרת ואבזרים לגפ"מ  74.11.2000
 מברזל או פלדה, נחושת

 2חלק    158אישור ת"ר 

  – צנרת ואבזרים לגפ"מ  74.12.2000
 מברזל או פלדה, נחושת

 2חלק    158אישור ת"ר 

ביתיים הצורכים גז  מכשירים  74.18.1010
וחשמל לאפייה, לבישול  

 ולצלייה 

 907ת"ר  1049אישור ת"ר 

 2חלק    365אישור ת"ר  מצמד לחץ במכלול כיבוי אש 76.09.0090
חיבור זרנוק ומצמד לחץ   76.13

 במכלול 
 3חלק    365אישור ת"ר 

 Twistהתקני חיבור סובב ( 83.01.4000
Lock ( –   התקני הצמדה

 ISO TANKER-למכולות ול

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב  מראות לכלי רכב * 83.06.3000
 מעבדה מוסמכת לרכב  לוחיות הזיהוי לכלי רכב  83.10.0020

 מעבדה מוסמכת לרכב  לוחות סימון אחורי בכלי רכב 
טובין המותקנים על גרורים   84פרק 

)Trailers  גרורים נתמכים ,(
)Semi-trailers  הנגררים על ,(

 ידי כלי רכב 

 תחבורה

נגררים שתוכננו ויוצרו בידי  
 היצרן לשימושים חקלאיים 

 מיכון וטכנולוגיה 

 1חלק  4280אישור ת"ר  דודי קיטור  84.02
 4295אישור ת"ר  מכלי לחץ במילוי חוזר  84.03

מנועי בוכנה בשריפה פנימית   84.07.3000
חשמלית מהסוג  בעלי הצתה 

המשמש לכלי רכב לרבות  
טרקטור משא, טרקטורון  

 ורכב שטח 

 תחבורה

מנועי בוכנה בשריפה פנימית   84.07.9000
בעלי הצתה חשמלית מהסוג  

המשמש לכלי רכב לרבות  
טרקטור משא, טרקטורון  

 ורכב שטח 

 תחבורה

מנועי בוכנה בשריפה פנימית   84.08.2000
המוצתים בדחיסה (דיזל)  

המשמש לכלי רכב  מהסוג 
לרבות טרקטור משא,  
 טרקטורון ורכב שטח 

 תחבורה

מנועי בוכנה בשריפה פנימית   84.08.9090
המוצתים בדחיסה (דיזל)  

מהסוג המשמש לכלי רכב  
לרבות טרקטור משא,  
 טרקטורון ורכב שטח 

 תחבורה

משאבות בלם, משאבות   84.13
בילום אופן ומשאבות הגה  

כוח מהסוג המשמש  
לטרקטורים המיועדים  

לחקלאות למעט:  
84.13.5019 ;84.13.5029  ;
84.13.5090 ;84.13.7099  ;

 מיכון וטכנולוגיה 



84.13.7030 ;84.13.8119  ;
84.13.8199 ;84.13.9190 

משאבות בלם, משאבות  
בילום אופן ומשאבות הגה  

 כוח בכלי רכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 4295אישור ת"ר  מכלי לחץ למילוי חוזר  84.14.4000
 4295אישור ת"ר  מכלי לחץ למילוי חוזר  84.14.8000

 1חלק    994אישור ת"ר  מזגן אוויר  84.15
 1חלק    579אישור ת"ר  דודי שמש  84.19.1000

 2חלק    579אישור ת"ר  דודי שמש 
 1148אישור ת"ר  דוד קיטור  84.19.2000
נתרן הידרוקסידי לטיפול במי   84.19.8100

 שתייה
 6חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

 14חלק  5438אישור ת"ר 

פוליאקריל לטיפול במי  
 שתייה

 15חלק  5438אישור ת"ר 

ממירים קטליטיים וחלקיהם   * 84.21.3911
מהסוג המשמש בכלי רכב  

ולרבות ציוד מכני הנדסי  
 מלגזות הרמה 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

 66אישור ת"ר  מטף קצה 84.24.1000
 318אישור ת"ר  חמצני -מטף פחמן דו

 463אישור ת"ר  מטף אבקה יבשה
 1חלק    570אישור ת"ר  מטפה אבקה וגז סניקה 

 2חלק    570אישור ת"ר  מטפה אבקה יבשה וגז סניקה 
 987אישור ת"ר  מטפה הלון 

 1153אישור ת"ר  פעמי -מטפה לשימוש חד
 1300אישור ת"ר  אבקה יבשהמטף 

 2חלק  1139אישור ת"ר  פיגומים 84.28
מגבה מטלטל לרכב והמיועד   * 84.25.4000

לאחסון או שימוש ברכב  
לרבות טרקטור משא  
 טרקטורון ורכב שטח 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 תחבורה משומשים  84.26.1900
 תחבורה   84.26.2000
 מעבדה מוסמכת לרכב  להעמסה עצמית לרכב משא  84.26.3090
 מעבדה מוסמכת לרכב  להעמסה עצמית לרכב משא  84.26.4900
 מעבדה מוסמכת לרכב  להעמסה עצמית לרכב משא  84.26.9100
 מעבדה מוסמכת לרכב  להעמסה עצמית לרכב משא  84.26.9990
 תחבורה מלגזות חשמליות משומשות  84.27.1010
 תחבורה משומשות מלגזות חשמליות  84.27.1090

 2חלק  2252אישור ת"ר  מעליות  84.28
 0חלק  2481אישור ת"ר 
 1חלק  2481אישור ת"ר 
 2חלק  2481אישור ת"ר 
 5697אישור ת"ר 

 מעבדה מוסמכת לרכב  סרנים לציוד צמ"ה  84.31
חלקים לעגורני צריח, עגורני   84.31.4900

ניידים, עגורני שער או גשר  
 ועגורנים להעמסה עצמית

 תחבורה

 הגנת הצומח  מיכון וטכנולוגיה  משומש 84.32
 מיכון וטכנולוגיה  אחר

 הגנת הצומח  מיכון וטכנולוגיה  משומש 84.33



 מיכון וטכנולוגיה  אחר
 הגנת הצומח  מיכון וטכנולוגיה  משומש 84.36

 מיכון וטכנולוגיה  אחר
 הגנת הצומח  משומשים  84.37

 4295אישור ת"ר  מכלי לחץ למילוי חוזר  84.51.3000
המכילות פונקציות תקשורת   84.71

אלחוטית כגון  
או   Wi-Fi טכנולוגיית

המכילות ציוד קצה קווי  
המיועד להתחבר לרשת  
תקשורת ארצית, למעט  

פונקציות משדרות או  
קולטות בגלי אינפרא אדום,  

ולמעט מחשב לוח (טאבלט),  
נייד,  מחשב כף יד, מחשב 

מחשב נישא, מחשב שולחן  
)desktop  צג מחשב, עכבר ,(

אלחוטי, מקלדת אלחוטית,  
 gamingקונסולת משחק (

console  מטען חשמלי ,(
אלחוטי, מדפסת, סורק  
 מסמכים, מכונת צילום 

 תקשורת

המכילים פונקציות תקשורת   84.73
אלחוטית כגון  

 Wi-Fi טכנולוגיית

 תקשורת

תומים  ברזים וסתים ושס * 84.81
מהסוג המשמש לכלי רכב,  
לציוד מכני הנדסי ולמגזות  

 הרמה

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 1חלק    637אישור ת"ר  מכלי לחץ  84.81
 2.1חלק    637אישור ת"ר  שסתומים ידניים למכלי גפ"מ 

שסתומים הנסגרים מעצמם  
 למכלי גפ"מ 

 2.2חלק    637אישור ת"ר 

שסתומים למכלי גפ"מ חיבור  
 מוצא

 3חלק    637אישור ת"ר 

 1607אישור ת"ר  שסתומים לגפ"מ וגז טבעי 
כיווני (שכ"א)  -שסתום חד 84.81.3000

למחממי מים חשמליים,  
 סולריים וכאלה המוסקים בגז 

 1964אישור ת"ר 

טובין המותקנים על גרורים   85פרק 
)Trailers  גרורים נתמכים ,(
)Semi-trailers  הנגררים על ,(

רכב נגררים שתוכננו  ידי כלי  
 ויוצרו בידי היצרן 

 מיכון וטכנולוגיה  תחבורה

 מיכון וטכנולוגיה  לשימושים חקלאיים 
המיועדים להנעת אופניים עם   85.01

 מנוע עזר 
 מעבדה מוסמכת לרכב 

המיועדים להנעת קורקינט  
 חשמלי 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

תכן מכונות חשמל עם מנוע  
 חשמלי 

 1חלק    60034אישור ת"ר 

 21.03חלק    900אישור ת"ר  מנוע לשער חשמלי 
 1חלק    61347אישור ת"ר  אבזרי הפעלה לנורות  85.04.1000

 2.1חלק    61347אישור ת"ר  אבזרי הפעלה לנורות 
 2.2חלק    61347אישור ת"ר  ממירים לנורות להט 



אבזרי הפעלה לנורות  
 פלואורסצנטיות 

 2.3חלק    61347אישור ת"ר 

אבזרי הפעלה לנורות  
פלואורסצנטיות לתאורת  

 חירום 

 2.7חלק    61347אישור ת"ר 

נטלים המיועדים לנורות  
 פלואורסצנטיות 

 2.8חלק    61347אישור ת"ר 
 60921אישור ת"ר 

 2.9חלק    61347אישור ת"ר  אבזרי הפעלה לנורות פריקה 
 60923אישור ת"ר  נטלים לנורות פריקה 

 1חלק    50464אישור ת"ר  פאזי -שנאים תלת 85.04.2000
 1חלק    50541אישור ת"ר  פאזי -שנאים תלת 85.04.3000

 1חלק    61347אישור ת"ר  אבזרי הפעלה לנורות 
 2.1חלק    61347אישור ת"ר 

 2.2חלק    61347אישור ת"ר  ממירים לנורות להט 
אבזרי הפעלה לנורות  

 פלואורסצנטיות 
 2.3חלק    61347אישור ת"ר 

אבזרי הפעלה לנורות  
פלואורסצנטיות לתאורת  

 חירום 

 2.7חלק    61347אישור ת"ר 

נטלים המיועדים לנורות  
 פלואורסצנטיות 

 2.8חלק    61347אישור ת"ר 

 2.9חלק    61347אישור ת"ר  אבזרי הפעלה לנורות פריקה 
 1חלק    61558אישור ת"ר  שנאים ביתיים

  1,100שנאים מבדדים עד  
 וולט 

 2.4חלק    61558אישור ת"ר 

 2.5חלק    61558אישור ת"ר  שנאים בעבור מכונות גילוח 
שנאי בטיחות מבדדים עד  

 וולט  1,100
 2.6חלק    61558אישור ת"ר 

 2.7חלק    61558אישור ת"ר  ספקי כוח (שנאים) לצעצועים 
 1חלק    61558אישור ת"ר  ביתייםשנאים  85.04.5000

  1,100שנאים מבדדים עד  
 וולט 

 2.4חלק    61558אישור ת"ר 

 2.5חלק    61558אישור ת"ר  שנאים בעבור מכונות גילוח 
שנאי בטיחות מבדדים עד  

דרישות    –וולט  1,100
בטיחות לשנאי בטיחות  

 מבדדים 

 2.6חלק    61558אישור ת"ר 

 2.7חלק    61558אישור ת"ר  לצעצועים ספקי כוח (שנאים) 
מהסוג המשמש לכלי רכב,   * 85.07.1000

 בייבוא אישי
 60095אישור ת"ר 

מהסוג המשמש לכלי רכב   * 85.07.5030
 וולט   60במתח שמעל 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מהסוג המשמש לכלי רכב   * 85.07.6030
 וולט   60במתח שמעל 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מהסוג המשמש לכלי רכב   * 85.07.8030
 וולט   60במתח שמעל 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

פנסים מהבהבים, פנסי איתות   * 85.12
להתראה ברכב הסעת  

תלמידים, גלאי רדאר, גלאי  
מצלמות, פנסי חזית לרכב  

בתקינה אמריקאית (פדרלית),  
מערכות מיגון ומזעירי פרצה  

 למניעת גנבות כלי רכב

 מוסמכת לרכב מעבדה 

פנסים המשמשים בכלי רכב   85.12
למעט פנסי חזית לרכב  

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 



בתקינה אמריקאית (פדרלית),  
 צופרים

ציוד תאורה והתראה, פנסים  
מהבהבים, פנסים המשמשים 

בכלי רכב, פנסי איתות  
להתראה ברכבת הסעת  

תלמידים, למעט אופניים  
צופרים, מערכות מיגון,  

מזעירי פרצה למניעת גנבות  
גלגלי  -כלי רכב, רכב דו

גלגלי לרבות צמ"ה  -ותלת
ומלגזות הרמה, טרקטור  

משא, טרקטורון ורכב שטח  
לטרקטורים  מהסוג המשמש 

וציוד חקלאי. למעט גלאי  
 רדאר וגלאי מצלמות 

 מיכון וטכנולוגיה 

 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  85.13.1000
 2.25חלק  20אישור ת"ר  מנורות לשימוש רפואי 

מכשירי חימום מידיים   85.16.1000
 חשמליים 

 2.35חלק    900אישור ת"ר 

לחימום  מכשירי "אטמור"   85.16.1090
 מים

 69אישור ת"ר 

גוף חימום בעל מטה לא   85.16.8000
 מתכתי 

 1חלק    383אישור ת"ר 

 2חלק    383אישור ת"ר  גוף חימום בעל מטה מתכתי 
גוף חימום בעל מטה לא   85.16.8090

 מתכתי 
 1חלק    383אישור ת"ר 

 2חלק    383אישור ת"ר  גוף חימום בעל מטה מתכתי 
אופטי וציוד  למעט ציוד  85.17

לרשת תקשורת מקומית  
קווית שאינו מיועד להתחבר  

לרשת בזק ציבורית, למעט  
-ו  85.17.6000פרטי מכס  

ולמעט טלפון   85.17.7000
 נייד וחלקיו 

 תקשורת

מתאם תקשורת לרשת (ציוד   85.17.6000
המעביר מידע על קווי רשת  

החשמל), למעט ציוד  
,  Blue tooth טכנולוגי מסוג

חכם, נתב (ראוטר)  שעון יד  
ביתי, נקודת  -לשימוש תוך

ביתי  -כישה לשימוש תוך
ומגדיל טווח  
לשימוש   Wifi בטכנולוגיית

 ביתי-תוך

 תקשורת

חלקים לציוד תקשורת   85.17.7000
אלחוטית הנושאים רכיבים  
אלקטרוניים למעט חלקים  

 לטלפון נייד 

 תקשורת

למעט מצלמות טלוויזיה   85.25
 ומסרטות וידאו 

 תקשורת

למעט מכשירי עזר לניווט   85.26
ברדיו המסווגים בפרט מכס  

85.26.9100 

 תקשורת
 מעבדה מוסמכת לרכב 

מכשירים בטווח תדרים של   85.27
מה"ץ כולל,   108עד   87.5

 תקשורת



למעט מכשירי  
בתחומי   broadcast קליטה

תדר המוגדרים לשידורים  
לציבור במדינת ישראל,  

- לרבות תחום תדרי ה
FM  שבו פועלת  למעט ציוד

 Blue טכנולוגיה מסוג 
tooth   ולמעט מערכת שמע

ביתית ומקלט רדיו, ולמעט  
 מגבר שמע לשימוש ביתי

 21.03חלק    900אישור ת"ר  מנוע לשער חשמלי  85.30.8000
אישור   מערכת גילוי אש  85.31.1000

  1220ת"ר 
 1חלק 

אישור ת"ר  
חלק   1220

2 

אישור ת"ר  
חלק   1220

3 

אישור  
  1220ת"ר 
 4חלק 

התראה ידנית במערכת לגילוי  
אש למעט מערכות  
 המופעלות חשמלית 

 6חלק  1220אישור ת"ר 

התקני התראה בשמע  
 למערכות גילוי אש 

 10חלק  1220אישור ת"ר 

 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  85.31.2000
ציוד לצורך גילוי קליטה   85.31.8090

 אלקטרו מגנטית 
 תקשורת

התראה ידנית במערכת לגילוי   85.31.9000
אש למעט מערכות  
 המופעלות חשמלית 

 6חלק  1220אישור ת"ר 

התקני התראה בשמע  
 למערכות גילוי אש 

 10חלק  1220אישור ת"ר 

אישור   מערכת גילוי אש  85.31.9010
  1220ת"ר 
 1חלק 

אישור ת"ר  
חלק   1220

2 

אישור ת"ר  
חלק   1220

3 

אישור  
  1220ת"ר 
 4חלק 

 21.03חלק    900אישור ת"ר  מנוע לשער חשמלי 
מפסקי מגן הפועלים בזרם   85.36

שיורי (זרם דלף) בשילוב  
יתר (מפסקי  -הגנה מפני זרם

מגן משולבים), המיועדים  
לשימוש ביתי ולשימושים  

 דומים 

 1חלק    61009אישור ת"ר 

 1חלק    60898ת"ר אישור  מפסקים להגנה מפני זרם יתר  85.36.2000
 2חלק    60898אישור ת"ר  מפסקים להגנה מפני זרם יתר 

 2.1חלק    832אישור ת"ר  מפסק מגן ללוח חשמל  85.36.2010
 2.1חלק  1038אישור ת"ר 

 1חלק    61008אישור ת"ר  מפסק מגן לחשמל 
 1חלק    61009אישור ת"ר  מפסק מגן לחשמל 

 2.1חלק    832אישור ת"ר  חשמל מפסק מגן ללוח  85.36.2020
 2.1חלק  1038אישור ת"ר 

 1חלק    61008אישור ת"ר  מפסקי מגן לחשמל 
 1חלק    61009אישור ת"ר  מפסקי מגן לחשמל 

 2.1חלק    832אישור ת"ר  מפסק מגן ללוח חשמל  85.36.2090
 2.1חלק  1038אישור ת"ר 

 1חלק    61008אישור ת"ר  מפסקי מגן לחשמל 
 1חלק    61009אישור ת"ר  מפסקי מגן לחשמל 

 1חלק    60898אישור ת"ר  מפסקים להגנה מפני זרם יתר  85.36.3000
 2חלק    60898אישור ת"ר  מפסקים להגנה מפני זרם יתר 

 2.1חלק    832אישור ת"ר  מפסק מגן ללוח חשמל  85.36.3030
 2.1חלק  1038אישור ת"ר 



 1חלק    61008ת"ר אישור  מפסקי מגן לחשמל 
 1חלק    61009אישור ת"ר  מפסקי מגן לחשמל 

 1חלק  33אישור ת"ר  מפסקי תאורה חשמליים  85.36.5030
 1חלק  33אישור ת"ר  מפסקי תאורה חשמליים  85.36.5090
 61095אישור ת"ר  מכניים -קונקטורים חשמליים 85.36.6000
 60238אישור ת"ר  בתי נורה  85.36.6100

 60400אישור ת"ר  נורה בתי 
 1.1חלק  32אישור ת"ר  תקעים ובתי תקע 85.36.6900
 2.1חלק    60998אישור ת"ר  מהדקים לכבלים עם בורג 85.36.9040

 2.2חלק    60998אישור ת"ר  מהדקים לכבלים עם בורג
מהדקים לכבלים עם הידוק  

 חודר בידוד 
 2.3חלק    60998אישור ת"ר 

סטרטר למנורות   85.36.9050
 פלאורסנטיות 

 60155אישור ת"ר 

לוחות מיתג ובקרה למתח   * 85.37.1000
 נמוך 

אישור  
ת"ר  

61439  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  

61439  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

61439  
 3חלק  

אישור  
ת"ר  

61439  
 4חלק  

אישור  
ת"ר  

61439  
 5חלק  

לוחות מיתוג ובקרה למתח  
נמוך: מערכת סינוף של פסים  

 מוליכים (פסי צבירה) 

 6חלק    61439אישור ת"ר 

 1.1חלק  32אישור ת"ר  תקעים ובתי תקע 85.37.1090
 1חלק  33אישור ת"ר  מפסקי תאורה חשמליים 

 1חלק  62אישור ת"ר  מהדקים לחוטי חשמל  85.38.9000
התקני חיבור למעגלי מתח  

נמוך לשימוש ביתי  
ולשימושים דומים, עם  

 מתוברגות יחידות  

 2.1חלק    60998אישור ת"ר 

התקני חיבור למעגלי מתח  
נמוך לשימוש ביתי  

ולשימושים דומים עם יחידות  
 הידוק לא מתוברגות 

 2.2חלק    60998אישור ת"ר 

התקני חיבור למעגלי מתח  
נמוך לשימוש ביתי  

ולשימושים דומים עם יחידות  
 הידוק חודרות בידוד 

 2.3חלק    60998אישור ת"ר 

מפסקי מגן הפועלים בזרם  
שיורי (זרם דלף) בשילוב  

יתר (מפסקי  -הגנה מפני זרם
מגן משולבים), המיועדים  
לשימוש ביתי ולשימושים  

 דומים 

 1חלק    61009אישור ת"ר 

 1חלק    61347אישור ת"ר  לאבזרי הפעלה לנורות 
 2.1חלק    16347אישור ת"ר  אבזרי הפעלה לנורות 

 2.2חלק    61347אישור ת"ר  להט לממירים לנורות 
אבזרי הפעלה לנורות  

 פלאורוסנטיות 
 2.3חלק    61347אישור ת"ר 

אבזרי הפעלה לנורות  
פלאורוסנטיות לתאורת  

 חירום 

 2.7חלק    61347אישור ת"ר 

נטלים המיועדים לנורות  
 פלאורוסנטיות 

 2.8חלק    61347אישור ת"ר 

 2.9חלק    61347ת"ר אישור  אבזרי הפעלה לנורות פריקה 
 1חלק  60999אישור ת"י   כבלי חשמל (מוליכים) 

 60238אישור ת"ר  בתי נורה  85.38.9060



 60400אישור ת"ר  בתי נורה 
נורות מהסוג המשמש   * 85.39

לפנסים ראשיים לרכב למעט  
85.39.2000 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

נורות מהסוג המשמש   * 85.39.2000
 ראשיים לרכב לפנסים 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

מנורות לתאורת כבישים   85.39.5000
 ורחובות 

 2.3חלק  20אישור ת"ר 

 2.18חלק  20אישור ת"ר  מנורות לבריכות שחייה 
 2.19חלק  20אישור ת"ר  מנורות למובלי אוויר 

 2.23חלק  20אישור ת"ר  מערכות תאורה לנורות להט 
 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  85.41.4000

מנורות לתאורת כבישים  
 ורחובות 

 2.3חלק  20אישור ת"ר 

מנורות בעלות שנאי מובנה  
 לנורות עם נימת להט 

 2.6חלק  20אישור ת"ר 

מנורות לברכות שחייה  
 ולשימושים דומים 

 2.18חלק  20אישור ת"ר 

 2.19חלק  20ת"ר אישור  מנורות למובלי אוויר 
מערכות תאורה לנורות להט  

 למתח נמוך מאוד 
 2.23חלק  20אישור ת"ר 

מנורות לשימוש באתרים  
רפואיים של בתי חולים  

 ומוסדות רפואיים 

 2.25חלק  20אישור ת"ר 

 אמ"ר  ליישומים רפואיים  85.43.1000
 הממונה על הקרינה  ליישומים לא רפואיים 

שמע וחוזי ומכשור  מכשור  85.43.7030
אלקטרוני דומה המשמש  
ברכב מנועי למעט קורא  

 ) E-Bookספרים דיגיטלי (

 60065אישור ת"ר 

למעט קורא ספרים דיגיטלי   85.43.7040
)E-Book ( 

 תקשורת

למעט מכשירים ביתיים   85.43.7051
הפועלים קווית ולמעט קורא  

 ) E-Bookספרים דיגיטלי (

 תקשורת

המכילים פונקציות תקשורת   85.43.7054
אלחוטית כגון  

למעט   Wi-Fi טכנולוגיית
-Eקורא ספרים דיגיטלי ( 

Book ( 

 תקשורת

המכילים פונקציות תקשורת   85.43.7056
אלחוטית כגון  

למעט   Wi-Fi טכנולוגיית
-Eקורא ספרים דיגיטלי ( 

Book ( 

 תקשורת

למעט קורא ספרים דיגיטלי   85.43.7057
)E-Book ( 

 תקשורת

מכשירים לבקרה מרחוק   85.43.7090
הפועלים באמצעות תקשורת  

אלחוטית למעט אלה  
הפועלים בגלי אינפרא אדום  
ולמעט קורא ספרים דיגיטלי  

)E-Book  ולמעט מזרים (
 ) streamerוידאו (

 תקשורת

 473אישור ת"ר  כבלים לחשמל  85.44.1000



 12חלק    473אישור ת"ר 
אישור   כבלים לחשמל  * 85.44.2000

 473ת"ר  
אישור  

ת"ר  
473  

חלק  
12 

אישור  
ת"ר  
1516  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  
1516  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 4חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 5חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 6חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 3חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 3חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 4חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 5חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 6חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 7חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 8חלק  

אישור   כבלים לחשמל  * 85.44.4000
 473ת"ר  

אישור  
ת"ר  
473  

חלק  
12 

אישור  
ת"ר  
1516  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  
1516  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 3חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 4חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 5חלק  

אישור  
ת"ר  

60227  
 6חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 3חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 4חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 5חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 6חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 7חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 8חלק  

 50214אישור ת"ר  כבלים   
 1חלק    60320אישור ת"ר    85.44.4200
 50214אישור ת"ר  כבלים  85.44.5000
אישור ת"ר   כבלים לחשמל  85.44.6000

חלק   1516
1 

אישור  
ת"ר  
1516  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 1חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 2חלק  

אישור  
ת"ר  

60245  
 3חלק  

 1חלק  62אישור ת"ר  מהדקים לחוטי חשמל  85.47.2000
 1חלק  60999אישור ת"י   כבלים חשמל (מוליכים) 

 21.03חלק    900אישור ת"ר  מנוע לשער חשמלי  86.08
 211אישור ת"ר  מכולות להובלת גז  86.09

 מעבדה מוסמכת לרכב  קלנועית  87.03.1010
מרכבים ותאי נהג לכלי רכב   87.07

 לרבות 
 מעבדה מוסמכת לרכב 

שלדה וכידון המיועדים   87.08
לשימוש בקלנועית כהגדרתה  

 בתקנות התעבורה

 מעבדה מוסמכת לרכב 

למעט המיועדים לטרקטורים   87.08.1000
 לחקלאות 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

לטרקטורים  המיועדים  
 לחקלאות 

 מיכון וטכנולוגיה 

87.08.2000 
87.08.2100 

מכסה מנוע, כנפיים, דלתות  
לרכב, חגורות בטיחות  

ומערכות עזר ללימוד נהיגה  
ומערכות עזר לנהגים  

 מוגבלים 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב    87.08.2900
מצמידי בלימה (קליפרים),   87.08.3000

בלימה, דיסקיות בלם,  תופי 
רפידות בלימה, כבלי בלימה  
במערכות הבלימה וחלקיהן,  

רפידות בלימה מורכבות  
 ABS ומערכות 

 מעבדה מוסמכת לרכב 



גלגלי כביש, חלקיהם   * 87.08.7000
ואבזריהם לרבות אופניים  

 (ג'אנטים) 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

מערכות מתלה וחלקיהם   87.08.8000
בולמי זעזועים)  (כולל 

ולרבות כריות אוויר  
 במערכות שיכוך 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב  עמעמי פליטה לרכב מנועי  * 87.08.9200
גלגלי הגה לכלי רכב למעט   87.08.9400

המיועדים לטרקטורים  
 לחקלאות 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב    87.08.9500
87.08.9920 
87.08.9950 

צלחת רתימה, ווי גרירה, פיני  
גרירה וחלקיהם לרבות  

טרקטור משא, טרקטורון  
ורכב שטח, תאי בילום  

)Booster  ובלמי חירום (
)Maxi  המשולבים במערכות (

הבלימה, ציריות הנעה ופיני  
), מחזירי  King Pinיד הסרן (

אור לכלי רכב, מכלל כדור  
 הנעה הגה, למעט ציריות 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 מעבדה מוסמכת לרכב    87.08.9980
ערכות הסבת רכב להנעה   87.08.9990

 בגפ"מ וחלקיהן, מכלי דלק 
 מעבדה מוסמכת לרכב 

 תחבורה   87.09
 מעבדה מוסמכת לרכב  גלגינוע  87.11

 מעבדה מוסמכת לרכב  רכינוע 
 מעבדה מוסמכת לרכב  קורקינט חשמלי 

אישור מעבדה מוסמכת לרכב על עמידת הטובין   מנוע עזר אופניים עם 
בתנאים הקבועים בהגדרת "אופניים עם מנוע עזר"  

בתקנות התעבורה, ובכלל זה אישור מעבדה מאושרת  
-) לחוק התקנים, התשי"ג1(א)( 12כמשמעותה בסעיף 

 15194, על עמידה בת"ר 1953
חלקי אופנועים אלה:   87.14

  מסגרות (שלדות), מזלגות,
נעלי בלמים, רפידות בלימה,  
דיסקאות בלימה, תופי בלם,  

, דודי הפלטה  ABS מערכות
(עממים), כבלי מעצור; מכלי  

-גלגלי ותלת-דלק לרכב דו
גלגלי, חגורות בטיחות לרכב  

 גלגלי -גלגלי ותלת-דו

 מעבדה מוסמכת לרכב 

שלדה, סוללה, בקר וכידון  
המיועדים לשימוש באופניים  

 עם מנוע עזר 

אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים  
למאפייני האופניים עם מנוע עזר הקבועים בהגדרה  

 "אופניים עם מנוע עזר" בתקנות התעבורה
שלדה, סוללה, בקר וכידון  

 המיועדים לשימוש בגלגינוע 
אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים  

"גלגינוע"  למאפייני הגלגינוע הקבועים בהגדרת 
 בתקנות התעבורה

שלדה, סוללה, בקר וכידון  
המיועדים לשימוש בקורקינט  

 חשמלי 

אישור מעבדה מוסמכת לרכב על התאמת החלקים  
למאפייני הקורקינט הקבועים בהגדרת "קורקינט  

חשמלי" בצו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי  
 2004- מהוראות הפקודה), התשס"ד

גלגלי  -לרכב דומכלי דלק  87.14.1000
גלגלי, חגורות בטיחות  -ותלת

 גלגלי -גלגלי ותלת-לרכב דו

 מעבדה מוסמכת לרכב 



מוצרי תעבורה לגרורים   87.16
ונתמכים השייכים למערכות  

בלימה, מערכות מתלה,  
בולמי זעזועים כריות אוויר  

לשיכוך, קפיצי אוויר ושיכוך,  
ווי גרירה, אופנים (ג'נטים)  

היגוי, מוצרי  סרנים ומערכות 
תעבורה המיועדים לבנייה  

לייצור נגררים במפעלי ייצור  
מאושרים למעט, פרט מכס  

87.16.9000 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

חלקים ואבזרים למערכת עזר   87.16.9000
 מובילית –לגרר

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מראות לכלי רכב, לציוד מכני   * 90.01.9000
הנדסי ולמגזות הרמה למעט  

 אופניים המיועדות ל

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

מראות לכלי רכב, לציוד מכני   * 90.01.9010
הנדסי ולמגזות הרמה למעט  

 המיועדות לאופניים 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

מראות לכלי רכב, לציוד מכני   * 90.02
הנדסי ולמגזות הרמה למעט  

 המיועדות לאופניים 

 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  90.13.8020
 2.25חלק  20אישור ת"ר  מנורות לשימוש רפואי  90.18

 אמ"ר  מוזנים מרשת חשמל  90.18.1000
מכשירים לאבחון רפואי  

 אחרים 
 אמ"ר 

 מכשירי קרינה  MRI מערכת
 אמ"ר    90.18.3900
 אמ"ר    90.18.4000

 אמ"ר 
 אמ"ר    90.18.5000

 אמ"ר 
דפיברילטור עם או בלי   90.18.9090

 מוניטור 
 אמ"ר 

מכשיר אלקטרוני לשיכוך  
כאבים שמשקלו אינו עולה  

 ק"ג  2על 

 אמ"ר 

 אמ"ר  אחרים 
מערכת רובוטית לביצוע 

 ניתוחים בשלט רחוק
 מכשירי קרינה 

מוזנים ממתח נקוב העולה   90.19.2000
וולט או מוזנים ממתח    9על 

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

 אמ"ר 

 אמ"ר  אחרים 
 מכשירי קרינה  תא לחץ 

פרקים מלאכותיים והתקנים   90.21.1000
 אחרים 

 אמ"ר 

פרקים מלאכותיים והתקנים   90.21.3100
 אחרים 

 אמ"ר 

 אמ"ר    90.21.4000
 אמ"ר    90.21.5000
 אמ"ר    90.21.9010



),  IMPLANTSמשתלים ( 90.21.9090
),  STENTSתומכונים (
 INTRAעיניות ( -עדשות תוך

OCCULAR LENSES ,(
 שתלי שיניים 

 אמ"ר 

הפולטים קרינה מייננת   90.22
 ליישומים רפואיים 

 מכשירי קרינה 

הפולטים קרינה מייננת  
 ליישומים לא רפואיים 

 הממונה על הקרינה 

מערכות לניטור והתראת לחץ   90.26.2020
רכב וחלקיהן  בצמיגי כלי  

)TPMS( 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

 1116אישור ת"ר  מוני גז  90.28.1000
90.29.1020 
90.29.2010 

טכוגרפים מהסוג המשמש  
לכלי רכב לרבות מחווני  

מהירות (מדי אוץ) מהסוג  
 המשמש ברכב מנועי 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מכשירים וכלים למדידה או   90.30
לגילוי של קרינות אלפא,  

או קרינות   X ביתא, גאמא,
יינון אחרות (בתנאי  

שהמכשיר מכיל מקורות  
 רדיואקטיביים לכיול) 

 הממונה על הקרינה 

תרמוסטטים לדודי שמש   90.32.1000
 (דוד חשמלי) 

 808אישור ת"ר 

90.32.8900 
90.32.1011 
90.32.8912 

 מעבדה מוסמכת לרכב  יחידת בקרת שיוט לרכב 

 1חלק  33אישור ת"ר  חשמליים מפסקי תאורה  90.17
התקני ריסון לילדים מהסוג   * 94.01

 המשמש ברכב מנועי 
 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

מושבים וחלקיהם, משענות  
ראש וחלקיהן מהסוג  

המשמש לכלי רכב, לטרקטור  
 משא, טרקטורון ורכב שטח 

 מעבדה מוסמכת לרכב 

מושבים וחלקיהם, משענות  
מהסוג  ראש וחלקיהן 

 המשמש לטרקטור לחקלאות 

 מיכון וטכנולוגיה 

 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  94.03
 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  94.05

מנורות לתאורת כבישים  
 ורחובות 

 2.3חלק  20אישור ת"ר 

 2.6חלק  20אישור ת"ר  מנורות עם נימת להט 
 2.18חלק  20אישור ת"ר  מנורות לבריכות שחייה 

 2.19חלק  20אישור ת"ר  מנורות למובלי אוויר 
 2.23חלק  20אישור ת"ר  מערכות תאורה לנורות להט 

בטיחות של שנאי הספק, 
ספקי כוח, מגובים ומוצרים  

 דומים 

 1חלק    61558אישור ת"ר 

בטיחות של שנאים, מגובים,  
ספקי כוח ומוצרים דומים  

  1,100למתחי הספקה עד  
וולט: דרישות ובדיקות  

מיוחדות לשנאים מבדדים  

 2.4חלק    61558אישור ת"ר 



ולספקי כוח הכוללים שנאים  
 מבדדים 

בטיחות של שנאים, מגובים,  
ספקי כוח ושילוביהם:  

דרישות ובדיקות מיוחדות  
לשנאים בעבור מכונות גילוח  

ולספקי כוח המשולבים  
 במכונות גילוח 

 2.5חלק    61558אישור ת"ר 

בטיחות של שנאים, מגובים,  
ספקי כוח ומוצרים דומים  

  1,100למתחי הספקה עד  
וולט: דרישות ובדיקות  

מיוחדות לשנאי בטיחות  
מבדדים ולספקי כוח  

הכוללים שנאי בטיחות  
 מבדדים 

 2.6חלק    61558אישור ת"ר 

 2.25חלק  20אישור ת"ר  מנורות לשימוש רפואי   
המשמש  נורות מהסוג  * 94.05.4041

 לפנסים ראשיים לרכב 
 תחבורה מעבדה מוסמכת לרכב 

 2.2חלק  20אישור ת"ר  מנורות גומחה  95.05
מנורות לבריכות שחייה  

 ולשימושים דומים 
 2.18חלק  20אישור ת"ר 

מנורות לשימוש באתרים  
רפואיים של בתי חולים  

 ומוסדות רפואיים 

 2.25חלק  20אישור ת"ר 

 1חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים  95.06.9000
 2חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 3חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 4חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 5חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 6חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 7חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 8חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 

 1חלק  1604אישור ת"ר  מיתקני לונה פארק  95.08
 1חלק  1605אישור ת"ר  מגלשות מים 

 5378אישור ת"ר  מיתקני משחקים מתנפחים
 1חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 2חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 3חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 4חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 5חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 
 6חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 

 7חלק  1498אישור ת"ר  לילדים מיתקני משחקים  
 8חלק  1498אישור ת"ר  מיתקני משחקים לילדים 

 רשות העתיקות  עתיקה  97.05.0090
                      רשות העתיקות  עתיקה  97.06.0090

  


