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 הודעהטיוטת 
 

 שם הצו המוצע .א

תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, 

 .2014 - או המגבילות יבוא טובין מישראל לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד

 

 

 מטרת הצו המוצע והצורך בו .ב

את ההודעה  לתקןבעקבות כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, יש 

בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או 

 אינו כולל את איחוד האמירויות ובחריין.  התיקוןלאחר המגבילות יבוא טובין מישראל; נוסח ההודעה 

 

 

 : ההודעה המוצעתלהלן נוסח טיוטת  .ג

  



 : הכלכלה והתעשייה מטעם משרד הודעהטיוטת 

תיקון הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה 

 מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל

 2014-, התשע"דיבוא חופשיצו לפי 

בדבר , אני מתקן את ההודעה  20141–()ב( לצו יבוא חופשי, התשע"ד3)6סעיף בתוקף סמכותי לפי 

ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או 

  ההודעה(, כלהלן: –)להלן  2המגבילות יבוא טובין מישראל

 יימחקו; –( להודעה, המילים "איחוד נסיכויות ערב" ו"בחריין"  1בפסקה ) (1)

 יימחקו. –()א( להודעה, המילים "איחוד נסיכויות ערב" ו"בחריין" 4בפסקה ) (2)
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 עמיר פרץ 

 שר הכלכלה והתעשייה         
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 דברי הסבר 

את ההודעה  לתקןבעקבות כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין, יש 

בדבר הארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או 

 רויות ובחריין. אינו כולל את איחוד האמי לאחר התיקון; נוסח ההודעה המגבילות יבוא טובין מישראל

 


