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צו יצוא חופשי )תיקון והוראת שעה מס' 3(, התש"ף-2020

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

בצו יצוא חופשי, התשס"ז- 22006 )להלן - הצו העיקרי(, בכל מקום -   .1
במקום "מינהל סביבה ופיתוח בר–קיימא" יבוא  "מינהל תעשיות"; ושינויי הצורה   )1(

הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי העניין;

הדקדוקיים  הצורה  ושינויי  הכלכלה";  "משרד  יבוא  התמ"ת"  "משרד  במקום   )2(
המחויבים ייעשו לפי העניין.

)בסעיף 1 לצו העיקרי, בהגדרה "משרד הכלכלה", במקום "משרד התעשייה המסחר   .2
והתעסוקה" יבוא "משרד הכלכלה והתעשייה". 

בתקופה שעד יום ו' באייר התש"ף )30 באפריל 2020(, יראו כאילו בתוספת הראשונה   .3
לצו העיקרי - 

)1( אחרי פרט מכס 14.04.2000 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

אלכוהול למעט משקאות "22.07
אלכוהוליים המיועדים 

לשתייה

מינהל תעשיות

אלכוהול למעט משקאות 22.08
אלכוהוליים המיועדים 

לשתייה

מינהל תעשיות";

)2( אחרי פרט מכס 27.10.9000 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

מינהל תעשיות";חמצן רפואי"28.04.40

)3( אחרי פרט מכס 29.33.32 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

מטושים מוספגים או "30.05
בלתי מוספגים

מינהל תעשיות";

החלפת מונח

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת 
 הראשונה -

הוראת שעה

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 26; התש"ע, עמ' 2; התש"ף, עמ' 2.  2
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)4( אחרי פרט מכס 52.01 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

בד לא ארוג המשמש "56.03
ליצור מסיכות מסוג 
Fiber size )micron(

מינהל תעשיות

בד לא ארוג המתאים 
ליצור מסיכות מסוג 

 Elongation at Break 
MD )%(

בד לא ארוג המתאים 
ליצור מסיכות מסוג

 Elongation at Break
CD )%(

חלוקים חסיני מים 62.10
המתאימים לשימוש 

רפואי

מינהל תעשיות

סרבלים חסיני מים 
בין דרגות הכנה 4-6 
או תואמי דופונט או 

מיקרומקס המתאימים 
לשימוש רפואי

מסכות כירורגיות לרבות 63.07.90
מסיכות כירורגיות 

תלת–שכבתיות ונשמיות 
התואמות לתקן FFP2 או 

N95 או FFP3

מינהל תעשיות";

)5( אחרי פרט מכס 81.12.22 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

משאבות עירוי "84.13
המתאימות לשימוש 

רפואי

מינהל תעשיות

משאבות יניקה לרבות 84.14
טורבו אייר

מינהל תעשיות";

חלקי חילוף למשאבות 
יניקה לרבות טורבו אייר
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)6( אחרי פרט מכס 84.48.10 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

84.81.80" PEEP שסתום מסוג
המתאים לשימוש רפואי

מינהל תעשיות

סוללות ליתיום 3 עד 4 85.06.50
וולט המתאימות לשימוש 

במכשור רפואי

מינהל תעשיות

מצברי ליתיום 3 עד 4 85.07.60
וולט המתאימים לשימוש 

במכשור רפואי

מינהל תעשיות

כרטיס זיכרון 85.23.50
 MICROSDHC

 UHS 16GB WITH
ADAPTER מהסוג 

המשמש למכשירי 
הנשמה מוניטור וסופרי 

טיפות

מינהל תעשיות";

)7( אחרי פרט מכס 87.05.1090 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

חיישני חמצן המתאימים "90.18
לשימוש רפואי

מינהל תעשיות";

חלקי חילוף לחיישני 
סטורציה

מוניטורים למעקב אחר 
מדדים רפואיים

חלקי חילוף למוניטורים 
למעקב אחר מדדים 

רפואיים
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)8( במקום פרט מכס 90.19.2000 בא:

טור א'
הפרט או הפרק בתעריף המכס

טור ב'
תיאור הטובין

טור ג'
גורם המנפיק רישיון יצוא

"מכשירים ומכונות "90.19.20
להנשמה מלאכותית 

לרבות מכשירים ומכונות 
מסוג Bi PAP או 

 מכשירים ומכונות מסוג
C PAP ולרבות ביצוא 

אישי

מינהל תעשיות

מחוללי חמצן

מעשירי חמצן

מסיכות כירורגיות לרבות 90.20
מסיכות כירורגיות 

תלת–שכבתיות ונשמיות 
התואמות לתקן FFP2 או 

N95 או FFP3

מינהל תעשיות".

י"ג בניסן התש"ף )7 באפריל 2020(
ן ה כ י  ל א )חמ 3-552-ת2(  

שר הכלכלה והתעשייה   
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