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בהתאם לפרסום תקנות הטלגרף תחילה על היבואן לבדוק כי הפריט עומד בדרישות

.2020-א"התשפ, (אישורי התאמה)האלחוטי 

 באישורועומד בתנאים של מכשירים אלחוטיים החייבים.

https://www.nevo.co.il/law_html/law11/291220-3.htm


"  להגשת בקשה"בלחיצה על הלשונית ✓

נגיע למערכת אישורים ונוכל להגיש את 

.הבקשה עבור הפריט

מומלץ לעבור על רשימת הפריטים  ✓

עוד  לא קיבלו את אישור המשרד /שקיבלו

לפני שמזמינים את הפריט בכדי לדעת  

.האם הפריט מאושר ליבוא



זהות  להזדהות על ידי מספר תעודת נדרש -פרטייבואן ✓

.בלבד

אדם פרטי או חברה המבקשים  –אישור ליבוא חד פעמי✓

.  לייבא מכשיר אלחוטי בייבוא לשימוש עצמי



.המערכת בודקת את התאימות של תעודת הזהות✓

.חובה להכניס כתובת מייל לשם גם נשלח האישור✓

במידה ומגיש הבקשה הינו מיופה כוח נדרש לצרף טופס  ✓

את הטופס ניתן למצוא באתר משרד , ייפוי כוח חתום

.התקשורת



בייבוא אישי של פריטים המגיעים דרך הדואר או  -פרט המכס✓

:הבלדרים

במידה ועלות הפריט הינו בין  9802000000/0:ניתן להזין פרט מכס•

0-75$

במידה ועלות הפריט הינו בין  9803300000/5:מכסניתן להזין פרט •

75-500$

במידה ועלות הפריט הינו בין  9804990000/8:מכסניתן להזין פרט •

500-1000$

ספרות ראשונות של פרט  4אחרת יש להזין פרט מכס מלא או •

.המכס

נא להזין את שם היצרן בהתאם לשם שמופיע במפרט  -שם היצרן ✓

.שהיבואן מצרף לבקשההטכני ובמסמכים 

נא להזין את שם הדגם בהתאם לשם שמופיע במפרט  -שם הדגם ✓

.שהיבואן מצרף לבקשההטכני ובמסמכים 

.שימושוהפריט עושה ומה מה , הטוביןנדרש לתאר את –פרטי ציוד✓

תחום התדר של הפריט מופיע במפרט הטכני של –תחום תדר✓

.הפריט



שניתן ללמוד ממנו על מאפייניו הטכניים  מסמך -מפרט טכני✓

של המכשיר כגון מסמך יצרן נלווה או מפרט מקובל 

(.סטנדרטי)

האלחוטיהמכשיר קנייה של שטר מטען או חשבונית ✓

המבקש לייבא מכשיר אלחוטי בייבוא לשימוש עצמי יצרף  

המפרטים את שם  , קנייהלבקשתו שטר מטען או חשבונית 

שם היבואן וכמות  , שם היצרן, דגם המכשיר האלחוטי

אין צורך בהעתק  , אם צורפה חשבונית. המיובאותהיחידות 

שטר מטען

במידה ומגיש הבקשה הוא מיופה כוח יצרף  -כוח-ייפוי✓

טופס ייפוי  , בלשונית זו ייפוי כוח בפורמט משרד התקשורת

".מסמכים"כוח נמצא באתר המשרד בלשונית 

מכשירים אלחוטיים  לשימוש עצמי של פעמי חד ליבוא אישור •

.יחידות5יאושר רק בכמות יחידות שלא תעלה על 

אם ישנם מסמכים נוספים ברשות היבואן ניתן לצרפם  •

בשדות הריקים עם סימון הסיכה או בכתובת המייל  

requests@moc.gov.il.

mailto:requests@moc.gov.il


תחום התדרים של הפריט
הספק השידור של הפריט

שם הדגם של הפריט
של הפריטהיצרן שם 





.התחייבות כלשהילאדם פרטי אין חובה לסמן✓



תעביר את הטופס לבדיקה " שליחה"לחיצה על ✓

במידה ולא התקבלה הודעה על אישור  , וטיפול

יש  -שליחת הטופס בכתובת המייל שצורפה לבקשה

.להגיש את הבקשה מחדש

במשבצת זו ניתן לתאר את המוצר : הערות היבואן✓

.ואת שימושו

בכך היבואן מצהיר , נדרש לסמן את כל המשבצות✓

שהוא ממלא , שיעמוד בהגבלות פקודת הטלגרף

.טופס הבקשה והפרטים שהוכנסו נכונים



.נא לשים לב לרשום את התדרים התואמים למפרט הטכני-מילוי נתוני השידור בטבלת התדרים•

הדגם והיצרן צריכים להופיע בכל המסמכים המצורפים ולהתאים לשם הדגם והיצרן שנרשמו בטופס  שם-למפרטדגם לא תואם שם •
.הבקשה

המפרט הטכני צריך להכיל את כל היכולות האלחוטיות של המוצר או לפחות את פסי התדרים  -השידורהטכני אינו מכיל את נתוני מפרט •
.בו המוצר פועל

.אם מגיש הבקשה הינו מיופה כוח נדרש לצרף ייפוי כוח בפורמט של משרד התקשורת-כוחחסר ייפוי •

שם היבואן למלא טופס ייפוי כוח בנוסח משרד התקשורת ובו יופיע שמו של מיופה הכוח נדרש -בבקשהייפוי כוח אינו תואם לפרטים •
.החברהושם עמיל המכס כלל חתימתו וחתימת אחראי 

 הבקשה צריכה לכלול מפרט טכני או -טכנימפרט חסרDATASHEET פועלהמכשיר התדרים שבהם את כל תחומי המפרט.

לפני הגשת הבקשה על היבואן לבדוק ולוודא שהציוד עומד בדרישות פקודת הטלגרף  -תקנות התאמההציוד אינו עומד בדרישות של •
.פקודת הטלגרף האלחוטי מפורסם באתר משרד התקשורת-האלחוטי



:  בפטור ליבוא אישי או מסחרי דרך הקישור הבאלהתעדכן יש

 2020-א"התשפ, (פטור מרישוי)תקנות הטלגרף האלחוטי

:באתר האינטרנט שלנואישור משרד התקשורת לא קיבלו /פריטים שקיבלו אישוררשימת 

לא קיבלו את אישור משרד התקשורת/פריטים ביבוא אישי שקיבלו

https://www.nevo.co.il/law_html/law11/291220-4.htm
https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported


ההסברים , כל היחידות
:והקיצורים מופיעים ב

,  (אישורי התאמה)תקנות הטלגרף האלחוטי 
2021–התשפ״א

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99_(%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94)


תודה על ההקשבה ושיתוף הפעולה

כל המידע מופיע באתר משרד התקשורת  

www.moc.gov.il
www.moc.gov.il/ishurim: שליחת בקשה לציוד אלחוט

http://www.moc.gov.il/

