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 נייר עמדה -קשיים ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי בהקשר של אישורי משרד התקשורת
על רקע תקופה ארוכה של עיכובים רבים והכבדות בירוקרטיות ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי,
ריכזנו מסמך הכולל את פירוט הקשיים וההמלצות לתיקון שהעלו גורמים מקצועיים הפעילים
בתחום.
הטענה העקרונית היא שצריך להפוך את הגישה המיושנת לפיה כולם שקרנים עד שיוכיחו אחרת.
מוצע ,בדומה לנהוג באירופה ולהחלטות הממשלה בנושא ,לקבל הצהרות על עמידה בדרישות
משרד התקשורת תוך ניהול סיכונים מסודר ואכיפה אקראית בשווקים כנגד מי שהצהיר באופן
שקרי.
ייתכן שבהליך ניהול הסיכונים יעלו קטגוריות ציוד רגישות במיוחד שבהן יש לנהוג אחרת ,אבל
להבנתנו זה צריך להיות הכלל.
במידה והמשרד אינו ערוך בהקשר של אכיפה בשווקים ,ניתן בינתיים להחיל מסלול זה כמסלול
ירוק ליבואנים שיעמדו בקריטריונים שיקבעו ,באופן שיקל על העומס הרב בו מצוי האגף וכך גם
ייעל את תהליך הפיקוח על היבואנים שלא ייכללו במסלול זה.
חשוב לזכור שהעיכובים והבירוקרטיה הרבה הנהוגה כיום במשרד התקשורת ביחס לציוד
אלחוטי ,מהווים חסם יבוא שמקשה במיוחד על העסקים הקטנים והבינוניים ,פוגע בתחרות ובכך
גם במאמצי הממשלה להתמודד עם יוקר המחיה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,להלן התייחסות פרטנית יותר:
תקשורת ונהלי עבודה
 .1יש לאפשר הגשת הבקשות במייל (במקום בפקס) לפחות ,ועדיף בפורטל מסודר כפי שנעשה
במשרדים אחרים.
 .2יש לאפשר קבלת חיווי במייל או בפורטל לגבי התקדמות התהליך ולקבל את האישור במייל
ולא בפקס.
 .3יש לאפשר שיחות טלפון בצורה יעילה יותר ולאלץ את המשרד לזמני מענה והתייחסות
טלפונית במגבלות זמנים כפי שנעשה עם נותני שירות אחרים.

טפסים
יש לבטל את הצורך (המיותר) להחתים את היבואן על התחייבות שנדרשת לכל בקשה שלא להעביר
את הציוד לרשות הפלסטינאית ולהחליפה בתצהיר חד פעמי ברמת היבואן (כפי שנעשה באגף
תקשורת קווית במשרד).
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משלוחים חד פעמיים  /ספורדיים
מסמך הקלות
.1
משרד התקשורת הוציא מסמך הקלות ,המפרט את המקרים בהם המשלוח משוחרר מדרישה
לקבלת אישור משרד תקשורת.
רצוי להרחיב את כמות המקרים בהם המשלוח פטור מפניה למשרד התקשורת ,הן מבחינת סוג
המוצר והן מבחינת כמות הציוד במשלוח  -למשל להגדיל את מספר המחשבים הניידים ,מחשבים
נייחים ,מחשבי כף יד ומחשבים נייחים  AIO /שמיובאים שלא למטרות סחר ,ללא צורך באישור
משהת"ק ל 3יחידות .להוסיף עכברים אלחוטיים שמיובאים שלא למטרות סחר בכמות של 5
יחידות (ז"א להגדיל הכמות ולהוריד מגבלת  BTבלבד ,שכן יש ציוד כזה שאינו .)BT
מקלדות אלחוטיות שמיובאות שלא למטרות סחר בכמות של  5יחידות (ז"א להגדיל הכמות
ולהוריד מגבלת  BTבלבד ,שכן יש ציוד כזה שאינו .)BT
משרד התקשורת שחווה כמויות בלתי נסבלות של בקשות חד פעמיות ,יודע טוב מכולם היכן
באמת נדרש פיקוח והיכן פחות ורצוי שייתן המלצות לשינוי בהקשר זה.
לוחות זמנים
.2
לוחות הזמנים לקבלת אישור חד פעמי למשלוח ספציפי ממשרד התקשורת חייבים להיות קצרים
יותר – לפני כחצי שנה ,הוגדל מספר ימי העבודה לקבלת תגובה ממשרת התקשורת מ 5 -ימי
עבודה ל 10 -ימי עבודה .בחלק מהבקשות ,הם אינם עומדים גם בלוחות זמנים אלו .יש לחזור ל5-
ימי עבודה כמספר מרבי שלא ניתן לחרוג ממנו ,ולהתכוונן ליעד של  3ימי עבודה להמשך.

אישורים ארוכי טווח:
 .1דרישות סימון
 1.1מוצע לבחון מחדש את הצורך בסימון המוצרים באישור משרד התקשורת .כמו שאין צורך
לסמן על מוצר שהוא קיבל את אישור מכון התקנים או משרד הבריאות ,לא ברור מה
הייחוד של אישור משרד התקשורת שיש חשיבות בסימונו בתווית על המוצר עצמו .לכל
הפחות ,נבקש שיוחרגו מוצרים כגון ציוד ה ,BT-מקלדות ועכברים.
 1.2מוצע להתייחס לאישורי תקשורת למכלולים פנימיים (כרטיסים ,מודולים וכיוצ"ב)
שלגביהם פורמט הדרישה (ככל שקיימת) חייב להיות שונה .אין תועלת בדרישה בתוך
אישור ליבוא כרטיס  WIFIשל מחשב שהמוצר (ז"א הכרטיס) יסומן עם תווית של משרד

התקשורת עם מספר האישור ועם הנחייה לא להחליף את האנטנה ,כשאי אפשר להגיע
לכרטיס ללא פירוט המוצר המארח (המחשב או המדפסת עצמם).

1.3

לגבי מוצרים  /מקרים שביחס אליהם לא ניתן יהיה לתת פטור מסימון זה ,מוצע לאפשר
מספר אישור משותף למוצר שמיובא ע"י מספר יבואנים ,על מנת לאפשר שהסימון יעשה
במפעל.

 .2לוחות זמנים
לוחות הזמנים לקבלת אישורי ההתאמה  /אישורי הסוג ממשרד התקשורת חייבים להיות קצרים
יותר – נכון להיום מספר ימי העבודה לקבלת תגובה ממשרד התקשורת הינו  35ימי עבודה.
המשרד אינו עומד גם בלוחות זמנים אלו וחורג אף מ 50 -ולעיתים אפילו  60ימי עבודה .יש להגדיר
לוחות זמנים שלא יעלו על  25ימי עבודה כמספר מרבי שלא ניתן לחרוג ממנו ,ולהתכוונן להמשך
ללוחות זמנים שיהיו קצרים יותר.

