
ח"אסמ על הסכם "מו
עם סין ועבודה  

רגולטורית
אל-נטע בר

מנהלת המחלקה להסכמי סחר בילטראליים



י הסרת  "הסכם בין שתי מדינות או יותר אשר מטרתו הגדלת הסחר בין הצדדים ע

:חסמי סחר

מכסותהפחתת מכסים או / ביטול •

מקורקביעת כללי •

מכסייםהסרת חסמים לא •

60%-כ הסכמי סחר מכסים 

של מדינת ישראלמהסחר 

החדשמהדור הישן מול הדור הסכמים 

(ח"אס)הסכמי אזור סחר חופשי 
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(1985)ארצות הברית 

(  2017, 1992)א"אפט
סיום עדכון ההסכם החקלאי* 

(2015, 1997)קנדה 
עדיין לא אושרר-שודרג * 

(1997)טורקיה 

(1995, 1975)האיחוד האירופי

(1999)מקסיקו 

(2007)מרקוסור

(2013)קולומביה 
בתהליך אשרור בקולומביה* 

(2016)פנמה 
מ הסתיים"המו* 

ITA 2(2015)
7/2016-הפחתות מכסים החל מ•

הסכמי הסחר הקיימים

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
http://www.google.com/url?url=http://capreform.eu/tag/wto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCmcDEwaTJAhUGhQ8KHWeuBS0QwW4IHjAE&usg=AFQjCNEC1JxJV_C2aUNhUiMQEEkBZ-SY6g
http://www.google.com/url?url=http://capreform.eu/tag/wto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjCmcDEwaTJAhUGhQ8KHWeuBS0QwW4IHjAE&usg=AFQjCNEC1JxJV_C2aUNhUiMQEEkBZ-SY6g
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וייטנאם
במשא ומתן* 

, בלרוס, איחוד המכסים  של רוסיה

ארמניה, קירגיסטן, קזחסטן
במשא ומתן* 

סין
במשא ומתן* 

מקסיקו
בחינת האפשרות לשדרוג* 

דרום קוריאה
במשא ומתן* 

אוקראינה
במשא ומתן* 

בהתהוותח"אסהסכמי 



Market Access–גישה לשווקים 

Trade Remedies–היטלי סחר 

Rules of Origin–כללי מקור 

TBT-מחסומים טכניים לסחר 

SPS-ופיטוסניטרייםאמצעים סניטריים 

Trade in Services–סחר בשירותים 

Government Procurement–רכש ממשלתי 

Investments–השקעות 

Intellectual Property–קניין רוחני 

Trade and Environment–סחר וסביבה 

Trade and Labor-סחר ועבודה

ח"אספרקים בהסכם 



:לשווקיםגישה

תנאים•

מכסתעריפי•

מכסייםשאינםאמצעים•

תעשייתייםומוצריםחקלאייםמוצריםביןמבדילים

Market Access–בסחורות סחר 



, תקנות והליכים אדמיניסטרטיביים הקובעים את מדינת המקור של המוצר, חוקים•

.  על בסיס הכמות מן המוצר שיוצר במדינות השותפות להסכם

.  ח נקבעים כללי מקור נוחים וגמישים עבור הצדדים להסכם"במסגרת הסכמי אס•

. כל הסכם סחר חופשי קובע כללי מקור שונים

ההסכםאחריות היצואן לבחון את כללי המקור של 

.  הוא רוצה לייצאתחתיו 

Rules of Origin-כללי מקור 



Technicalלסחרטכנייםמחסומים Barriers to Trade -(TBT)

מדינותאשר יכולים לפגוע בסחר בין , בדיקות והליכי הסמכה, תקנים, תקנות.

ומנטרלכי לא ייווצרו מכשולים מיותרים מבטיח  TBTהסכם על

.האפשר את המכשולים הקיימיםבמידת 

Sanitary and Phytosanitary Measures(SPS)-ופיטוסניטרייםסניטריים אמצעים 

וצמחיםחייםבעליובריאותמזוןבטיחותעםלהתמודדותאמצעים

חייםובעליאדםבנילבריאות:סניטריים

צמחיםומוצרילצמחים:פיטוסניטריים

TBT & SPS



Intellectual Property-קניין רוחני קניין רוחני

:  הסדרת זכויות קניין רוחני באמצעות

oפטנטים

oסימני מסחר

oזכויות יוצרים

oציונים גיאוגרפיים



גידול בייצוא•

פתיחת שווקים חדשים•

יתרון ליצוא הישראלי  •

הקלות לאנשי עסקים•

סחרפלטפורמה לפתרון בעיות •

שיתופי פעולהוהגברת 

חשיבות אסטרטגית  •

הטבה לצרכנים•

ח"אסהסכמי מיתרונות 



השפעות שליליות פוטנציאליות  •

לישראל דרושה יצירתיות•

מטרות מדיניות מול מטרות כלכליות•

ליברליזציהביקורת על היכולת לעודד •

ח"אסמחסרונות הסכמי ח"אסמחסרונות הסכמי 



2016מרץ –מ "הכרזה על פתיחת מו•

2016ספטמבר –סבב ראשון •

2017יולי –סבב שני •

(צפוי)2017נובמבר –סבב שלישי •

12

מ עם סין"המו

קידום הייצוא  
של חברות 
ישראליות   והגנה על תעשייה  

מקומית בייבוא



עבודה סדירה מול מוסדות תקינה  •

קניין רוחני•

אישורי ייבוא לתוצרת חקלאית•

מעקב אחר הצעות חקיקה  •

טיפול בחסמי סחר•
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עבודה רגולטורית בסין



14

מדריכים רגולטוריים



מידע לגבי הסכמים קיימים•

מ להסכמי סחר"על האינטרסים של התעשייה הישראלית במסגרת מושמירה •

דרכי עבודה מול ממשלות שונות•

בחסמי סחרטיפול•
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?במה אנחנו יכולים לסייע



תודה

Netta.Bar-El@economy.gov.il

http://israel-trade.net/

mailto:Netta.Bar-El@economy.gov.il
http://israel-trade.net/

