משרד החקלאות ופתוח הכפר
המרכז לסחר חוץ

נוהל עבודה – יבוא ירקות בשנת שמיטה למגזר שומרי
השמיטה כהלכתה :יבוא בפטור ממכס עד סוף שנת 5105
רקע כללי
 .1שנת השמיטה החלה בא' בתשרי תשע"ה ,אולם בפועל דיני השנה השביעית לשומרי שמיטה חלים
בשלב הראשון בעיקר על סוגי הירקות השונים .האיסור באכילת פירות נקבע ע"פ שלב החנטה של
הפרי ,כך שרוב הפירות יהיו אסורים רק בשנה הבאה.
 .2משרד החקלאות ופיתוח הכפר יאפשר יבוא בהטבת מכס לחלק מהמוצרים במכסה ,רק לאחר
מיצוי שאר מקורות האספקה המוכרים ע"י ציבור שומרי השמיטה ,דהיינו :תוצרת ערבה דרומית,
משקים לא יהודים במדינת ישראל ,איסום משנה שישית  ,חממות במצע מנותק ואוצר בית דין.
חלוקת רישיונות היבוא

המטרה אשר עומדת בבסיס ההסדר ליבוא ירקות ופירות בשנת השמיטה היא אספקה סדירה
של תוצרת חקלאית טרייה למשקי הבית במגזר החרדי ,אשר אינם יכולים לרכשם בשוק
המקומי בשנת השמיטה וזאת מבלי לפגוע ביצור המקומי המתנהל בהיתר המכירה .החלוקה
תתבצע על פי הכללים הבאים:
 .1הקצאת הכמויות המותרות ביבוא תבחן בהתאם לצרכי המגזר שאינו צורך ע"פ
היתר המכירה (הכוונה בעיקר למגזר החרדי) ובהתאם למקורות האספקה
המותרים ע"פ סעיף  .2ברקע הכללי.
 .2הכמויות לוועדות השמיטה הפועלות במגזר החרדי יקבעו עפ"י חלקם היחסי של
הועדות בפלח האוכלוסייה החרדית.
 .3בקשות היבוא יופנו ע"י ועדות השמיטה ,בצירוף שמות היבואנים שיבצעו עבורן את
היבוא .היבואנים יציגו את ייפוי הכוח מטעם ועדות השמיטה על פי הנוסח בנספח
א' לנוהל זה (ייפוי כוח וועדת השמיטה למבקש הבקשה).
 .4היבואן שיבצע את היבוא עבור ועדת השמיטה ,יחויב בכל דיני היבוא הרגילים
ובכלל זה עמידה בתנאי היבוא המופיעים בצו יבוא חופשי .בנוסף יצרף היבואן כתב
התחייבות הכולל :התחייבות לא להעביר את רישיון היבוא לכל גורם אחר
והתחייבות להעביר את התוצרת המיובאת ,ישירות לגופים הקמעונאים או
הסיטונאים של ועדת השמיטה שהוא פועל מטעמה (על פי הנוסח בנספח א' לנוהל
זה).
 .5על היבואן יחולו אותם כללים וסייגים החלים על שאר יבואני תוצרת חקלאית
טרייה על פי נוהל חלוקת מכסות יבוא המפורסם באתר משרד החקלאות.
 .6יבוא תוצרת חקלאית טרייה מחייב על פי צו יבוא חופשי :אישור פיטוסניטרי מטעם
השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ואישור מוקדם מטעם שרותי המזון
במשרד הבריאות.

משרד החקלאות ופתוח הכפר
המרכז לסחר חוץ
 .7ועדת שמיטה המעוניינת לייבא ממקורות אחרים (לא באמצעות מכס מופחת או
פטור) ,תחויב בתשלום מכס ע"פ צו תעריף המכס ,ללא צורך בהצגת רישיון יבוא
מהמרכז לסחר חוץ (למעט אישורי היבוא המצוינים בסעיף .)6
 .8כמויות היבוא יהיו מוגבלות לרמות צריכה חודשיות או רבעוניות (בהתאם לסוג
הגידול) ,ובכל חידוש רישיון יחויב היבואן לצרף אישור מטעם ועדת השמיטה ,כי כל
הכמות הקודמת שיובאה באמצעותו ,אכן הגיע לוועדת השמיטה אותה הוא מייצג,
(על פי הנוסח בנספח ב' לנוהל זה).
 .9החל מי' בטבת תשע"ה ( )01/01/2015ועד סוף  ,2015באם יידרש יבוא ,יהיה זה
בעיקר לירקות הבאים :עגבנייה ,מלפפון ,קישוא ,חציל ,כרוב ,חסה ,פלפל וירקות

עליים – מקור היבוא לירקות אלו יהיה מכסה פטורה מירדן .במקרים מיוחדים
בהם היבוא למוצרים אלו מירדן לא יתאפשר ,יונפקו למוצרים אלה
רישיונות במכס מופחת או בפטור ממכס ממקורות אחרים במסגרת מכסה
ייעודית לשנת השמיטה שהוקצתה ע"י רשות המיסים ,בכדי להבטיח
אספקה סדירה למגזר שומרי השמיטה.
 .10במהלך שנת  2015יונפקו רישיונות ליבוא גזר ותפו"א מכל העולם במסגרת מכסה
ייעודית לשנת השמיטה שהוקצתה ע"י רשות המיסים ,בעיתוי שייקבע
בהתאם לתנאי הגידול המקומי ,ובכמויות שיהיו מוגבלות לרמות הצריכה
החודשיות במגזר החרדי על פי חלקה היחסי של כל וועדת שמיטה.
 .11בעבור תוצרת חקלאית המיועדת לתעשייה ,יידרשו וועדות השמיטה להמציא
חשבוניות עסקה עם המפעל לצורך קבלת המכסה ,ואישור מהמפעל שהכמות
סופקה במלואה למפעל ותשמש כולה כחומר גלם לתעשייה .ללא האישורים
האמורים לא יינתנו רישיונות נוספים מאותו מוצר לוועדת השמיטה.
 .12ועדת השמיטה תחויב לחלק את כמות היבוא לה היא זכאית ,בין מספר יבואנים ,כך
שסך הכמות המיובאת לא תעלה על  40%ליבואן בודד לכל מוצר**.
 .13מחירי היבוא הממוצעים של מכסות היבוא לשנת שמיטה לפי מוצר ,יפורסמו מעת
לעת במהלך שנת השמיטה באתר משרד החקלאות.

** במקרים חריגים רשאית וועדת השמיטה לפנות בכתב לקבל הקלות מוועדת שמיטה לענייני יבוא במשרד
החקלאות ,תוך נימוק הסיבות להקלה המבוקשת.
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שמיטה

לכבוד:
המרכז לסחר חוץ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נספח א'  -כתב התחייבות
תאריך_______________:

 .0ידוע לנו כי הרישיון שניתן לנו ע"י משרד החקלאות הנו לצורך יבוא
בלבד) המיועד אך ורק למחסני השמיטה ולמערכי השיווק של המגזר החרדי.

__________________(ירק אחד

 .5אנו מתחייבים לא להעביר או למכור את הרישיון שניתן לנו ע"י משרד החקלאות לשום גורם אחר.
 .3אנו מתחייבים כי כל הכמות שנייבא באמצעות הרישיון של משרד החקלאות תופנה אך ורק למחסני
ועדת
של
החרדי
המגזר
של
השיווק
ולמערכי
השמיטה
__________________________________________________ ממנה התקבל ייפוי הכוח*.

השמיטה

 .4ידוע לנו כי במידה ויתברר למשרד החקלאות ,כי הכמות המיובאת ע"פ הרישיון לא סופקה במלואה
כנאמר לעיל בלבד ,יהיה רשאי משרד החקלאות לבטל לאלתר את רישיון היבוא ,ולא נהיה זכאים
לקבלת רישיונות יבוא נוספים ,הנוגעים לשנת השמיטה תשע"ה.
 .5אנו מודעים כי על מנת לקבל רישיון יבוא נוסף ע"פ נוהל השמיטה המצורף ,יהיה עלינו לצרף אישור
מועדת השמיטה שאנו פועלים בשמה ,שאכן כל הטובין שיובאו נמכרו בחנויות/רשתות שתחת
ההשגחה של ועדת השמיטה.

על החתום:
תאריך __________________________

שם היבואן ________________________

ת.ז מורשה חתימה_________________

מספר עוסק מורשה/ח.פ _______________

חתימה וחותמת החברה ____________________________

*מצ"ב ייפוי הכוח של וועדת השמיטה
-----------------------------------------------------------------------------------------
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ייפוי כוח וועדת השמיטה למבקש הבקשה
תאריך_______________:

וועדת השמיטה__________________ ,ממנה ומייפה את כוחו של_________________
ת.ז/.ח.פ/.ע.מ ,________________.להיות בא כוחה ,להופיע ולפעול עבורה בפני משרד
החקלאות ופיתוח הכפר לצורך קבלת רישיונות למכסת יבוא של_______________(ירק אחד
בלבד) בכמות של _______________ (ק"ג) ,לתקופה _________________ ,ומקבל את כל
התנאים המופיעים בכתב ההתחייבות בנספח א'.

ולראיה באתי על החתום ____________ המוסמך לחתום בשם וועדת השמיטה_____________

ביום ___________________לחודש ___________________בשנת _______________

חתימה וחותמת__________________ :
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המרכז לסחר חוץ
שמיטה

לכבוד:
המרכז לסחר חוץ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נספח ב' – התחייבות וועדת השמיטה
תאריך_______________:

וועדת השמיטה_____________________ ,מתחייבת בזאת כי_____________________
ת.ז/.ח.פ/.ע.מ ,________________.הפנה את כל הכמות שניתנה לו ברישיונות קודמים של
משרד החקלאות באמצעות וועדת השמיטה ,אך ורק למחסני השמיטה ו/או למערכי השיווק של
המגזר החרדי של ועדת השמיטה.

ולראיה באתי על החתום ____________ המוסמך לחתום בשם וועדת השמיטה__________

ביום ___________________לחודש ___________________בשנת _______________

חתימה וחותמת__________________ :

