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עו"ד ברית שלום רב,

הנדון :התייחסות לטיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי –
אישורי התאמה  +פטור מרישוי
ראשית נבקש לברך את המשרד על ההתקדמות ברגולציה ובשירות ליבואני ציוד תקשורת
אלחוטי שנעשתה בשנים האחרונות ועל קידום טיוטות התקנות שבנדון שמהוות גם הן
התקדמות חשובה.
להלן מספר התייחסויות שעלו מצד חברים בלשכה ונבקש את התייחסותכם אליהן:

טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה)
 .1סעיף (5ב) – צירוף מסמכים
אחת הדרישות היא שהבדיקה נערכה ב 5-השנים שלפני מועד הגשת הבקשה לאישור
התאמה .על מנת למנוע הכבדה מיותרת ,נבקש להוסיף אפשרות נוספת :באם בדיקת
המעבדה נעשתה יותר מ 5-שנים לפני הגשת הבקשה ,ניתן יהיה לצרף הצהרת יצרן על כך
שתכונות המוצר לא השתנו מתאריך הפקת הדוחות ועד להגשת בקשת אישור התאמה וכך
ניתן יהיה להשתמש באותה בדיקה.
 .2סעיף (7א)  -ייבוא מסחרי חד פעמי במסלול אישור התאמה
נבקש שיתאפשר לעשות שימוש צובר בחלופה זו כך שניתן יהיה להביא נניח במשלוח אחד
 25יחידות ובמשלוח נוסף  25יחידות עד מקסימום  50או כמות אחרת שתאושר על ידי
משרד התקשורת.
 .3סעיף  - 9חובת סימון מכשירים ויידוע הציבור
מספר אישור התאמה -
3.1
נבקש להסיר את הדרישה לסימון מספר אישור ההתאמה או להגדיר בצורה מפורשת שאם
התעדכן מספר אישור ההתאמה (לאחר חידוש תוקף) ניתן להמשיך לייבא ולשווק מוצרים
עם האישור החדש גם כשמספר ההתאמה הישן מסומן עליהם.
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הדרישה שלאחר חידוש אישור ההתאמה יהיה על היבואן לזרוק את כל המדבקות ו/או
האריזות שעל גביהן הסימון שכולל את מספר אישור ההתאמה הקודם לצורך סימון /
ייצור אריזות מחדש ולעדכן על גביהם את מספר אישור ההתאמה היא הכבדה רבה ולא
מידתית עם תועלת מעטה אם בכלל.
לא אמור להיות קושי למשרד התקשורת לקשר במערכות המחשוביות שלו בין אישור
התאמה קודם למוצר וליבואן ,מה גם שממילא לאור הטכנולוגיות המתקדמות מהר,
מכשירים מתעדכנים ומוחלפים בחדשים ולכן רוב האישורים לא צפויים להיות מוארכים
מעבר ל  6שנים.
לחילופין – שמספר אישור ההתאמה יישאר ללא שינוי לאחר חידוש האישור.

3.2

נוסח ההצהרה –
 נבקש לעדכן את הפסקה המתייחסת להחלפת אנטנות באופן הבא:

חל איסור לבצע פעולות במכשיר אשר יש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות
של המכשיר .ובכלל זה החלפת אנטנת שידור מקורית או הוספת אפשרות לחיבור של
אנטנת שידור חיצונית ללא קבלת אישור משרד התקשורת ,בשל חשש להפרעות
אלחוטיות.
הנמקה :מקלטים אינם משדרים אלא רק ברמה של אלפיות של המיליוואט – ואין
ביכולתם להוות הפרעה .משרד התקשורת יודע להבדיל במאות תחומים של ערוצי רדיו
ולא אמור להיות לאנשי המקצועי של המשרד קושי בבוא העת ,אם יתגלה מכשיר חורג,
לדעת להבדיל בין משדר ומקלט.
הופעות גדולות על במות אמפיתאטרון ,בפארקים ,באצטדיונים ובמגרשי מסדרים
בבסיסים צבאיים נדרשים לשימוש באנטנות חיצוניות שמתחברות למקלטים וממוקמות
באזור ובשטח הפתוח .כך נעשה באירועים לקהל הרחב בארץ ובעולם.
זה לא סביר ולא מעשי שבכל שימוש שכזה תעשה פניה בירוקרטית אל משרד התקשורת
לאישור ולכן נבקש לתקן את הנוסח כפי שמוצע.

 .4מיקרופונים אלחוטיים
לא מוצע בתקנות שינוי בהתייחס למיקרופונים אלחוטיים ,אבל אנו מבינים שזה על הפרק
ומבקשים להיות מזומנים לפגישה מקצועית של יבואני מיקרופונים אלחוטיים עם הצוות
המקצועי של משרד התקשורת על מנת לדון בשינויים המתוכננים ולבחון את תקופות
המעבר הנדרשות.

טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי)
עם ההתפתחות של הבית החכם וה IOT-יותר ויותר מוצרים ביתיים מחזיקים יכולות
תקשורת אלחוטיות ,ונדרשים אישורי תקשורת רבים המהווים נטל רגולטורי כבד.
מוצרי בית חכם ומולטימדיה ביתית משדרים בעוצמות מאוד נמוכות שכן מדובר על שידור
ביתי בין מכשירים באותו הבית.
זאת ועוד ,אין סיכון נוסף באופן השידור של מוצרים אלו על פני מוצרים אחרים אשר
מוצע לתת להם פטור.
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נבקש להוסיף לתקנות הפטור מוצרים נוספים מתחום הבית החכם ,ובכללן:
• נורות ומנורות אלחוטיות
• ציוד קולנוע ביתי (לרבות רמקולים אלחוטיים ,רסיברים ומגברים לקולנוע ביתי וכו')
• ציוד לבית חכם הפועל בשיטת תקשורת  ,Zigbeeאשר לה קווי דמיון רבים
לתקשורת Bluetoothופועלת בטווחים קצרים מאוד ולכן לטעמי אין חשש ששידוריה
יפריעו לתדרים ארציים.
• מזגנים ומוצרי חשמל לבנים.

בכבוד רב,

רז הילמן
סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה

3

