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 בעלי אישור פטור ציוד קצה רט"ן של משרד התקשורתאל: 

 הפועל בשיטה התאית )רט"ן( ציוד קצהלעניין יבוא דיווח חצי שנתי  הנדון:

  .מרישיון סחר לעניין ציוד קצה הפועל בשיטה התאית )רט"ן(אישור פטור  ברשותכם .1

התקשורת )בזק  לצוא 8 סעיף להוראותמן הצורך הריני להזכירכם כי בהתאם  למעלה .2

, "(הצו)" 2012-ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית )רט"ן((, תשע"ב

 שקיבל אישור פטור כל שני רבעונים, דהיינו במהלך החודשים ינואר ויולי, על היבואן בתום

להעביר למשרד התקשורת דיווח אודות הדגמים שיובאו במהלך שני הרבעונים שקדמו למועד 

 הדיווח.

)קובץ אקסל ניתן להוריד בדף השירות באתר  באמצעות טופס דיווח חצי שנתידיווח זה יועבר  .3

רת( ועליו לכלול את רשימת ציוד הקצה שבעל האישור ייבא מכוח אישור הפטור משרד התקשו

במהלך שני הרבעונים שקדמו למועד הדיווח, לרבות דגם, שם יצרן, הטכנולוגיה ותחומי 

 .ודפי נתונים של היצרן עבור כל דגם התדרים שבהם פועל הציוד האמור

ועליו לכלול את פירוט הדגמים שיובאו  2019הדיווח החצי שנתי הראשון נקבע לחודש יולי  .4

  .2019ביוני  30ועד לתאריך  2019לינואר  1מתאריך 

 .ptor@moc.gov.ilלכתובת המייל  אקסלאת טופס הדיווח החצי שנתי יש לשלוח בפורמט  .5

לתוספת הראשונה לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, בהתאם לתשומת לבך, כי  .6

ש"ח.  20,240בגין אי דיווח כנדרש ניתן להטיל עיצום כספי בסכום מרבי של  1972-תשל"ב

 )ה( לצו. 5כמו כן, אי דיווח עלול לעלות כדי עילה לביטול אישור הפטור לפי סעיף 

 -להלן קישור לדף השירות בנושא הנדון באתר משרד התקשורת  .7

https://www.gov.il/he/service/importers_of_cellular_equipment_exemption_re

quest 

ה, מרישיון סחר לעניין יבוא ציוד קצה רט"ן אשר לא דיווחו עד כבעלי אישור פטור מבקש מ .8

 לדווח בהקדם האפשרי.

 .הודעה זו אינה מיועדת לבעלי אישור אשר דיווחו 

                                                              .בברכה .9
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