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שטר מטען  )הכולל את תאריך העמסה בצרוף   13:00החל מהשעה   16/12/2018 -החל מ  תאריך הגשה (1

– Shipped on board) שטרי מטען  למוצר עבורו מוגשת הבקשה בסטטוס "הותר" או הצהרת יבוא(

, שטרם סיימו תהליך שחרור, דהיינו נמצאים עדיין בים 01/12/2018-שתאריך העמסתם החל מה 

)אלא אם צוין אחרת לגבי מוצר  01/01/2019החל מ    בסטטוס "הותר" במכס מלאות יבוא  והצהר

השעה הקובעת היא שעת רישום הבקשה כפי שרשומה במערכת בהקשר זה יש להבהיר, כי  ספציפי(.

לא יתקבלו בקשות . עוד יובהר, כי מסלול. ניתן לגשת לרשומה במערכת מסלול באמצעות כרטיס חכם

 .13:00שיוגשו לפני השעה 

 )אלא אם צוין אחרת לגבי מוצר ספציפי(. 01/01/2019 -החל מ יונות תוקף הריש (2

 הב  בסטטוס "הותר" בוא במכס מלאהצהרת יהרישיון הפטור ממכס יינתן כנגד הצגת שטר מטען או  (3

 .יחס מכס/פטורמצוינת כמות הסחורה. הכמות ברישיון תהיה על פי היחס המציין  בעמודה 

בוא למספר רישיונות )רישיונות נוספים יחולקו בהתאם לזכאות י והצהרות ניתן לפצל שטרי מטען  (4

 וליתרה במכסה(.

 .הנפקתוחודשים מיום חמישה תוקף הרישיון הינו ל (5

ג( יידרשו הצגת חשבונית עסקה "ק 1.5 עד שמשקלן במכסות היבוא לדבש באריזות קטנות )באריזות (6

שה. כנגד חשבונית העסקה יינתן מגובה העסקה מול ספק בארץ הרכי 20%והוכחת העברת תשלום של 

 רישיון 

יום. עד תום תקופת הרישיון יידרש היבואן להציג שטר מטען )הכולל את תאריך העמסה  90-בתוקף ל

– Shipped on boardימים נוספים. 60-(, וכנגדו יוארך הרישיון ב 

 לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום. (7

יש לציין האם היבואן הינו "יבואן ערות  היבואן לאגף המאשר" המקוון  בסעיף" ה טופס הבקשה ב (8

 חדש" או "יבואן ותיק".

יחזרו למאגר הכללי ויחולקו  02/06/2019מכסות שיוקצו ליבואנים חדשים ולא ינוצלו עד לתאריך  (9

 לכלל היבואנים.

 20/11/2018-30/11/2018ניתן להגיש בין התאריכים מהאיחוד האירופי למכסות תפוחים, אגסים ובצל  (10

 מכסות אלו יחולקו באופן הבא )ולפי סדר הקדימויות המתואר לעיל(: ,13:00החל מהשעה 

 ו"יבואן וותיק" כהגדרתם בנוהל. "חדש היבואן יסווג ליבואן .א

במידה ומכפלת מספר המבקשים בכמות המקסימלית לרישיון בטבלה להלן תהיה קטנה שווה  .ב

ו"יבואן וותיק"(, יקבל כל  "חדש ריה של  "יבואןמסך הכמות בטון בטבלה להלן )לפי קטגו

 יבואן לפחות רישיון אחד.

הבקשות ע"י הרשת. בנוסף לכל   כל קבלת לאחר תקבעהשיווק  לרשתות שתוקצה הכמותסך  .ג
 ,המסמכים הנדרשים בנוהל זה, על רשת השיווק להגיש מסמך חתום ע"י רו"ח

בחלוקה על  04/09/2018-30/09/2018 יםהמציין את סך כמות שנמכרה ע"י הרשת בין התאריכ 
החלוקה ליבואן  במסגרת נוסף רישיוןרשת השיווק  תקבל לאפי זנים )לא ממוצע לזן(. 

 .זעיר/גדול

יהיה גדול מסך הכמות בטון ל הכמות המקסימלית לרישיון במידה ומספר המבקשים כפו .ד

היבואן רישיון אחד בשיטת   ו"יבואן וותיק( יקבל "חדש בטבלה להלן )לפי קטגוריה של  "יבואן

 הקודם זוכה כל 

 רישיון(.תהיה קדימות בקבלת יבואן שבקשתו התקבלה ראשונה במערכת ל) 
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מדינת המקור "יבואן זעיר" ו"יבואן גדול" על פי  -"יבואן וותיק" יסווג לשתי קטגוריות גודל  .ה

ייחשבו למדינת )לצורך העניין האיחוד אירופי ייחשב כמדינת מקור אחת ומדינות מרקוסור 

 מקור אחת(. 

 היקף הביקוש למכסה זו כמפורט להלן:

האירופי: יבואן ותיק שייבא מעל כ ___ טון במצטבר בין  תפוח מהאיחוד – 8085מכסה  (1

מהאיחוד האירופי ייחשב "יבואן גדול" לצורך  01/01/2017-30/09/2018התאריכים 

 מכסה זו. אחרת יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו.*

האירופי:  יבואן ותיק שייבא מעל כ ___ טון במצטבר בין  בצל מהאיחוד – 7039מכסה  (2

מהאיחוד האירופי ייחשב "יבואן גדול" לצורך  01/01/2017-30/09/2018התאריכים 

 צורך מכסה זו.*למכסה זו. אחרת יחשב "יבואן זעיר" 

_טון במצטבר בין האירופי: יבואן ותיק  שייבא מעל כ __ אגס מהאיחוד  – 8087מכסה  (3

מהאיחוד האירופי ייחשב "יבואן גדול" לצורך  01/01/2017-30/09/2018התאריכים 

 מכסה זו. אחרת יחשב "יבואן זעיר" לצורך מכסה זו.*

 תפוח ארה"ב:   - 819מכסה  (11

 .20/11/2018-30/11/2018תאריכי הגשה  .א

ה בהתאם לביקוש חלוקה הראשונה יינתן רישיון אחד או שניים לכל מגיש הזכאי למכסב .ב

 חודשים.  5תוקף הרישיונות עד   –ולהיצע 

אל מול שטר מטען  –המכסה תחולק בשיטת "כל הקודם זוכה" יתרת    17/02/2019 -החל מ .ג

 חודשים.  5תוקף הרישיונות עד   –17/02/2019 -החל מ (Shipped on boardשתאריך העמסתו )

  .בשיטת "כל הקודם זוכה" מכסת האגסים מארה"ב תחולק כנגד הצגת שטר מטען (12

* הרף הסופי לחלוקה לקטגוריות בין "יבואן זעיר" ל"יבואן גדול" והכמות שתחולק לכל מוצר מאותו 

מקור ייקבעו בהתאם לביקוש למוצר ולקבוצת המכסה.
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 רתיאו מדינה
 המוצר

מספר 
 המכסה

סה"כ 
כמות 
 )טון(

כמות 
מקסימלית 

לרישיון 
 )טון(

שיטת  מגישים
 חלוקה

יחס 
 כס/פטורמ

 הערות

סך כמות בטון )כמויות 
 מקסימליות(

יבואן 
 ותיק

 יבואן חדש

איחוד 
 אירופאי

סוחרים בינ"ל  16 180 4095 דבש
 בענף המזון

הצגת שטר 
 מטען

~80:20~ 

מכסה זו לא תחולק 
למשווקי דבש מורשים. 
יבואן בודד יהיה זכאי 

 48לכמות שלא תעלה על 
טון ממכסה זו בסה"כ. 

תוסר  02/06/2019ר ה לאח
מגבלה כמותית זו במידה 

ולא תנוצל המכסה 
 במלואה.

180 

איחוד 
 2300 7039 בצל אירופאי

בהתאם 
 לביקוש

יבואני ירקות 
 ופירות טריים

  100% 
 פטור

שיונות יחולקו כמפורט יהר
 . 10בסעיף 

החל שיונות ירהתוקף 
 . 07/04/2019מתאריך 

1,000 140 

  100% 
 פטור

החל שיונות ירהתוקף 
. 01/05/2019מתאריך 

תאריך ותנאי החלוקה 
 יפורסמו בהמשך.

1,160 

איחוד 
יבואני ירקות  20 380 8086 חבושים אירופאי

 ופירות טריים
הצגת שטר 

 מטען
100% 
 פטור

תאריך לתחילת חלוקת 
מכסת החבושים יפורסם 

 בנפרד
342 38 

סוחרים בינ"ל  20 100 4098 דבש פרגוואי
 בענף המזון

הצגת שטר 
 מטען

100% 
 פטור

לא תחולק  מכסה זו
 100 למשווקי דבש מורשים

יבואני ירקות  44 1,364 821 אגס ארה"ב
 ופירות טריים

הצגת שטר 
 מטען

100% 
 פטור

שיונות יחולקו כמפורט יהר
 12בסעיף 

1,224 140 

איחוד 
 2,140 8087 אגס אירופאי

בהתאם 
 לביקוש

יבואני ירקות 
   ופירות טריים

100% 
 פטור

שיונות יחולקו כמפורט יהר
 214 1,926 12סעיף ב

 44 284 1202 אגוזי אדמה ארה"ב
סוחרים בינ"ל 

 בענף המזון
הצגת שטר 

 מטען
100% 
 30 254  פטור
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בהתאם  4,000 819 תפוח עץ ארה"ב
 לביקוש

יבואן ירקות 
 ופירות טריים

  100% 
 פטור

שיונות יחולקו כמפורט יהר
 11בסעיף 

3,600 400 

איחוד 
 3,280 8085 תפוח עץ אירופאי

בהתאם 
 לביקוש

יבואני ירקות 
   ופירות טריים

100% 
 פטור

שיונות יחולקו כמפורט יהר
 328 2,952 10בסעיף 

בהתאם  500 8088 תפוח עץ מרקוסור
 לביקוש

יבואני ירקות 
 ופירות טריים

  100% 
 פטור

שיונות יחולקו כמפורט יהר
 10בסעיף 

450 50 

איחוד 
 16 230 7040 שום אירופאי

יבואני ירקות 
 פירות טרייםו

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

1:1 

ללא קשר למדינת המקור 
במכס מלא. יבואן בודד 
יהיה זכאי לכמות שלא 

טון ממכסה זו.  48תעלה על 
תוסר  03/06/2019לאחר ה 

מגבלה כמותית זו במידה 
ולא תנוצל המכסה 

 במלואה.

200 30 

איחוד 
 אירופאי

פטריות 
טריות 

 להוציא אלה
שישוחררו 
בחודשים 
מאי עד 
חודש 

 ספטמבר

7095 200 20 
סוחרים בינ"ל 

 בענף המזון
הצגת שטר 

 מטען
100% 
 פטור

שיונות בין יתוקף הר
  1.1.19-30.4.19התאריכים 

-01.10.19ובין התאריכים 
31.12.19 

180 20 

סוחרים בינ"ל  20 211 725 חמצה ארה"ב
 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא
וס בסטט

 "הותר"

בהצהרת ארץ המקור  1:1
 ארה"ב - שתוגש היבוא 

191 20 

 20 300 7133 חמצה מקסיקו
סוחרים בינ"ל 

 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

1:1 
בהצהרת ארץ המקור 

 מקסיקו - שתוגש היבוא 
260 40 
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סוחרים בינ"ל  20 100 7134 חמצה קנדה
 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

בהצהרת ארץ המקור  1:1
 20 80 קנדה - שתוגש היבוא 

 20 400 7144 חמצה מרקוסור
סוחרים בינ"ל 

 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

1:1 
בהצהרת ארץ המקור 

מדינות  - שתוגש היבוא 
 מרקוסור

360 40 

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית
יפורט  7138 חמצה

 בהמשך
 סוחרים בינ"ל 60

 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

יפורט  יפורט בהמשך 1:1
 בהמשך

 יפורט בהמשך

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית

שקדים 
 מקולפים

יפורט  8021
 בהמשך

סוחרים בינ"ל  40
 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

1:1 
שיונות יחולקו לארץ יהר

שבהצהרת היבוא המקור 
 שתוגש

יפורט 
 בהמשך

 יפורט בהמשך

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית

שקדים 
יפורט  8022 בקליפה

סוחרים בינ"ל  40 בהמשך
 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

1:1 
שיונות יחולקו לארץ יהר

שבהצהרת היבוא המקור 
 שתוגש

יפורט 
 יפורט בהמשך בהמשך

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית
סוחרים בינ"ל  20 200 1203 מהאגוזי אד

 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

יפורט  יפורט בהמשך 1:1
 בהמשך

 יפורט בהמשך
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WTO - 
מכסה 

 וולונטרית
 15 15 3074 דיונונים

סוחרים בענף 
 הדגים

הצגת שטר 
 מטען

100% 
 15  פטור

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית

חסילונים 
 ופירואנים

סוחרים בענף  15 15 3061
 הדגים

הצגת שטר 
 מטען

100% 
  פטור

15 

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית
 40 750 8031 פקאן

סוחרים בינ"ל 
 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

2:1 
שיונות יחולקו לארץ יהר

שבהצהרת היבוא המקור 
 שתוגש

750 

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית
בינ"ל סוחרים  44 700 9619 צימוקים

 בענף המזון

הצגת 
הצהרת 

יבוא במכס 
 מלא

בסטטוס 
 "הותר"

הרשיונות יחולקו ללא קשר  3:1
 700 למדינת המקור.
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השעה הקובעת היא שעת רישום הבקשה כפי שרשומה במערכת  . יובהר כי13:00בשעה  20/11/2018 -החל מ  : תאריך הגשה (1

שעה כי לא יתקבלו בקשות שיוגשו לפני ה, יובהרעוד יס חכם. מסלול. ניתן לגשת לרשומה במערכת מסלול באמצעות כרט

יחשבו כאילו הגיעו באותה עת. בתאריכים אלה באם במכסה  30/11/2018)כל הרישיונות שיוגשו עד לתאריך . 13:00

 מסוימת הביקוש יעלה על ההיצע יתכן ותפחת הכמות לרישיון(. 

 .01/01/2019 -החל מ תוקף הרישיונות  (2

)למעט רישיונות לגרעיני חמניות וצימוקים בהם תוקף הרישיונות יהיה לשלושה  חודשים חמישהתוקף הרישיון הינו ל (3

 .חודשים(

 .לנוהל( 6)למעט מקרים חריגים כמפורט בסעיף  לכל יבואן יינתן לכל היותר רישיון אחד ליום (4

 ותיק".על טופס הבקשה יש לציין האם היבואן הינו "יבואן חדש" או "יבואן  (5

 אין אישור פיטוסניטרי. *

מספר  תאור המוצר מדינה
 המכסה

סה"כ 
כמות 
 )טון(

כמות 
מקסימלית 
 לרישיון )טון(

 מגישים

 סוחרים בענף הדגים 25 50 306 חסילונים קפואים ארה"ב

 סוחרים בינ"ל בענף המזון 20 180 1024 תירס לפופקורן ארה"ב

דיונונים תמנונים טריים וקפואים ו  ארה"ב
 מעובדים 

 סוחרים בענף הדגים 20 40 307

 סוחרים בענף הדגים 22 368 303 דגים קפואים מים מתוקים ארה"ב

 סוחרים בענף הדגים 60 6,435 3031 דגים קפואים אחרים ארה"ב

 סוחרים בענף הדגים 20 85 3046 פילה קרפיון קפוא ארה"ב

רות טרייםיבואני ירקות ופי 60 775 820 חבושים ארה"ב  

 יבואני ירקות ופירות טריים 40 200 7024 עגבניות טריות ארה"ב

 יבואני ירקות ופירות טריים 40 200 707 בצל טרי ארה"ב

 יבואני ירקות ופירות טריים 60 1,363 824 שזיף יבש למאכל ארה"ב

 יבואני ירקות ופירות טריים 40 143 708 שום ארה"ב

איחוד 
 אירופאי

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

1051 
2,060,000 

 יחידות
יחידות 200,000  

אישורים בהתאם לצו יבוא 
 חופשי

איחוד 
 יבואני ירקות ופירות טריים 20 100 7092 אספרגוס לבן טרי אירופאי

איחוד 
 סוחרים בינ"ל בענף המזון 60 730 8135 שזיף יבש אירופאי

ד איחו
 אירופאי

 סוחרים בינ"ל בענף המזון 60 560 1213 זרעי אבטיח

איחוד 
 אירופאי

אישורים בהתאם לצו יבוא  60 1,150 2314 תוספי מזון לכלבים וחתולים
 חופשי

איחוד 
 אירופאי

אישורים בהתאם לצו יבוא  60 1,610 2313 תוספי מזון לבעלי חיים אחרים
 חופשי

איחוד 
 אירופאי

 סוחרים בינ"ל בענף המזון  10 120 8065 צימוקים

איחוד 
 אירופאי

אישורים בהתאם לצו יבוא  15,000 50,000 4082 ביצי רבייה הודים
 חופשי

 סוחרים בינ"ל בענף המזון 40 300 1215 גרעיני חמניות מרקוסור

 סוחרים בינ"ל בענף המזון 60 300 7099 תירס טרי מרקוסור



 מכסות בשיטת כל הקודם זוכה - נספח א'    

   
 

 

מאי -נוארגויאבה ומנגו בתאריכים י מרקוסור  יבואני ירקות ופירות טריים 60 300 8045 

 מרקוסור

מאי -אבטיח: בתאריכים אוקטובר  
 לפי התקופות הבאות:

2019מאי  –. ינואר 1  
2019דצמבר  –. אוקטובר 2  

 כל תקופה תינתן בנפרד.

 יבואני ירקות ופירות טריים 40 300 8073

טרייםיבואני ירקות ופירות  40 100 8074 פפאיה מרקוסור  

WTO  סוחרים בינ"ל בענף המזון 60 1,500 8133 שזיף יבש למאכל 

WTO  1.5.19-30.6.19סברס בין התאריכים  סוחרים בינ"ל בענף המזון 20 100 9618 

 סוחרים בינ"ל בענף המזון 25 50 1007 תירס לפופקורן קנדה

 סוחרים בינ"ל בענף המזון 60 1,277 818 צימוקים ארה"ב

יני חמניותגרע ארה"ב  סוחרים בינ"ל בענף המזון 60 3,000 1206 

 - - 3,998 703 זרעי תפוח אדמה לזריעה* ארה"ב

 - - 1,689 806 תפוזים* ארה"ב

 - - 506 8053 לימונים* ארה"ב

 - - 1,689 808 אשכוליות ופומלות* ארה"ב

 - - 1,689 813 פרי הדר אחר )לא קליפים(* ארה"ב

 - - 775 817 ענבים טריים* ארה"ב

 - - 499 823 שזיפים טריים* ארה"ב

 - - 735 822 אפרסקים ונקטרינות טריים* ארה"ב

 4,697,184 422 ביצים לתעשייה וביצי רבייה הודים ארה"ב
 יחידות

- - 

 - - 1,424 7041 כרובית,ברוקולי עם ראש*  ארה"ב

איחוד 
*תפוזים אירופאי  8051 1,000 - - 

איחוד 
*ניםלימו אירופאי  8055 500 - - 

איחוד 
*ענבים טריים  אירופאי  8061 500 - - 

איחוד 
 יבואני ירקות ופירות טריים 40 750 8071 אבטיחים טריים* אירופאי

איחוד 
 אירופאי

מלונים* שישוחררו מחודש אוקטובר 
 עד מאי 

 יבואני ירקות ופירות טריים 40 300 8072

איחוד 
 אירופאי

 - - 300 8093 משמש*

יחוד א
 אירופאי

 - - 100 8099 דובדבנים*

איחוד 
 אירופאי

 - - 300 8097 אפרסק ונקטרינה*

איחוד 
 - - 500 8098 שזיף ושזיפי בר טריים* אירופאי

איחוד 
 - - 200 8105 קיווי טרי* אירופאי
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 .דרתן בצו תעריף המכסובתקופות החגים כהג ככלל מיועדות מכסות לתקופות בהן קיים צפי למחסור משמעותי בשוק המקומי

 .בהתאם לתנאי השוק המקומי זוכה הקודם כל בשיטת תחולק המכסה (1

 .טריים ופירות ירקות של ל"בינ בסחר העוסקים לסוחרים תחולק המכסה (2

 .WTO ממכסת עסקים ימי 10עד ו, מירדן עסקים ימי לשלושה יהיה הרישיונות תוקף (3

 .הקודם הרישיון ניצול לאחר יחולק נוסף רישיון (4

 תנאי על הראשונית המכסה פתיחת השפעת בחינת לאחר המוסמכת הרשות ידי על יקבע המכסה לחלוקת היומי ההיקף (5

 *.השוק

 .ליום אחד רישיון יחולק יבואן לכל (6

 יחולקו רישיונות כנגד הצגת שטר מטען.  WTOממדינות  (7

 .המוסמכת ותהרש של דעתה שיקול פי על השוק לתנאי בהתאם תתבצע אלה רישיונות תוקף הארכת (8

 הרישיונות יחולקו כאשר המחיר הסיטונאי יעלה על הרף המוצג בטבלה להלן*.  (9

 של הסיטונאים המחירים מבין הנמוך יהיה הייחוס מחיר,  השונים הפלפל סוגי בין המכס בפרט אבחנה שאין כיוון, בפלפל (10

 השונים. הפלפל סוגי

 .בעגבניות יקבע הרף על פי מחיר עגבניות חממה )מובחר( (11

 ובנוסף( )בהתאם לטבלה להלןבאם המחיר הסיטונאי לירק מסוים נמצא במגמת עליה במשך שני ימי עסקים ברציפות  (12

יום מש"ח מהרף לפתיחת מכסה לאותו ירק למשך שני ימי עסקים ברציפות, תפתח המכסה כבר  1מ  ביותרהמחיר גבוה 

 העסקים השלישי.

 1מ  בפחותהמחיר גבוה  ובנוסףירידה במשך שני ימי עסקים ברציפות  באם המחיר הסיטונאי לירק מסוים נמצא במגמת

ש"ח מהרף לפתיחת מכסה לאותו ירק למשך שני ימי עסקים ברציפות, לא תחולק המכסה החל מהיום השלישי, כל עוד 

 נמשכת מגמת הירידה במחיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המחיר רף את ולשנות היבוא לפתיחת המינימאלי הזמן משך את להאריך/לקצר המוסמכת הרשות תהה חריגים במקרים (13

 .בכתב שירשמו נימוקים תוך(, המקומי הגידול לתנאי בהתאם) בשוק הצפה/קיצוני מחסור למנוע מנת על היבוא לפתיחת

 
 
 

 רף לפתיחת המכסה מספר המכסה תיאור הירק

 7012/7026 עגבניות חממה )מובחר(
ש"ח/ק"ג  xעל  עולההמחיר הסיטונאי המובחר 

 ימי עסקים ברציפות** 4למשך 

 7012/7026 מלפפונים )סוג א'(
ימי  4ש"ח/ק"ג למשך  xעל  עולההמחיר הסיטונאי 

 עסקים ברציפות**

 7012/7026 פלפל )סוג א'(
ש"ח/ק"ג למשך  xעל  עולההמחיר הסיטונאי סוג א' 

 ימי עסקים ברציפות** 4

 7012/7025 ן )סוג א'(כרוב לב
ימי  4ש"ח/ק"ג למשך  xעל  עולה המחיר הסיטונאי

 עסקים ברציפות**

 7012 כרובית )סוג א'(
ימי  4ש"ח/ק"ג למשך  xעל  עולההמחיר הסיטונאי 

 עסקים ברציפות**

 7025/7012/7026 סניטריות-שאר הירקות העומדים בדרישות הפיטו
השיווק  בחינת נתוני המזרעים והכמויות ברשתות
 תצביע על מחסור משמעותי צפוי

הקובעים המחירים   .2018רף יפורסם בהמשך. עד לפרסום רף המחירים נשאר כפי שפורסם בנוהל ב* מחיר ה
 שיפורסם. הסופיאשר יפורסמו במסגרת הנוהל יהיו אלה 

 ** רף המחירים יקבע על פי סקר המחירים של משרד החקלאות המופיע בקישור הבא:

 . מחירון משרד החקלאות
 

 

https://www.israeli-market.gov.il/Prices
https://www.israeli-market.gov.il/Prices
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  : תאריך הגשה (1

 מטעם בתוקף מפעל אישורלאחר הצגת  . רישיונות יחולקו 15/01/2019 - 01/01/2019בין התאריכים  למפעלי תעשייה:  .א

 .הבריאות משרד

 .01/01/2019החל מתאריך למשווקי ביצים ודבש:  .ב

ייתכן ויקבל כמות מופחתת או לא יקבל כלל כמות מהמכסה מפעל שלא יגיש בזמן את כל האישורים המבוקשים,  (2

 המבוקשת.

, לבצע עבורו את היבוא למכסה הזכאי יבואןמפעל העומד בכל הקריטריונים המצוינים לעיל, יוכל להיעזר בשירותיו של   (3

 בהתאם לתנאים להלן:

 שורים הנדרשים.על היבואן לעמוד בתנאים המפורטים בנוהל זה ולהגיש לרשות המוסמכת את כל האי .א

חתומה ע"י מנכ"ל  על המפעל להגיש ייפוי כוח, בו הוא מייפה את כוחו של היבואן לבצע עבורו את היבוא, והתחייבות .ב

 כי הוא מתעתד לקלוט ולעבד במפעל את כל הטובין  בהתאם לכמות ברישיון. החברה

ו במסגרת המכסה הם אך ורק לצרכי המפעל כי כל הטובין שיובא חתומה ע"י מנכ"ל החברה על היבואן להגיש התחייבות (4

 ויועברו ישירות לעיבוד.

תאור  מדינה
 מספר המכסה המוצר

סה"כ 
כמות 
 )טון(

כמות 
מקסימלית 
 לרישיון )טון(

 הערות מגישים

איחוד 
 אירופאי

דבש 
באריזות 

 50מעל 
 ק"ג

שיטת החלוקה  - - 300 4096
 תפורסם בהמשך

איחוד 
 אירופאי

תפוח 
אדמה 

 עשייהלת
מפעלים לעיבוד  - 6,380 7020

 תפו"א
על פי חלקה היחסי של 

 כל תעשייה

WTO 

חלמוני 
ביצים 

לתעשיית 
 הגלידה

 תעשיות הגלידה 10 30 4083
מכסה זאת תחולק 
בשיטת כל הקודם 

 זוכה

איחוד 
 אירופאי

ביצי עופות 
טריים 

 בקליפה
4078 

1,000,000 
 - יחידות

מפעלים לעיבוד 
 ביצים

ולק מכסה זאת תח
בשיטת כל הקודם 

מכולות  2זוכה. עד 
 למפעל

 מרקוסור

דבש 
באריזות 

 50מעל 
 ק"ג

4097 200 - - 
שיטת החלוקה 

 תפורסם בהמשך

איחוד 
 אירופאי

ביצי עופות 
טריים 

 בקליפה
4078 7,004,800 

 יחידות
 משווקי ביצים יחידות 1,000,000

על פי חלקו היחסי של 
כל משווק. משווק 
, שלא ניצל מכסה זו

לא יהיה זכאי למכסת 
 WTOביצים ממדינות 

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית

אגוזי 
 -   1203 אדמה

מפעלים לעיבוד 
 אגוזי אדמה

שיטת החלוקה 
והכמות יפורסמו 

 בהמשך

WTO - 
מכסה 

 וולונטרית

זיתים 
 משומרים

שיטת החלוקה    - 6,000 2073
 תפורסם בהמשך

 


