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צו הטלגרף האלחוטי )אי–תחולת הפקודה( )מס' 2( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4יט לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

הצו   - )להלן  התשמ"ב-21982   ,)2 )מס'  הפקודה(  )אי–תחולת  האלחוטי  הטלגרף  בצו   .1
העיקרי(, בסעיף 1א -

במקום כותרת השוליים יבוא "מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי";  )1(

ברישה, במקום "הוראות הפקודה לא יחולו לעניין מכשירי טלגרף אלחוטי" יבוא   )2(
"הוראות פרק ג' לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה' לפקודה לעניין הועדת תדרים 

והקצאת תדרים לא יחולו על מכשירים אלחוטיים".

אחרי סעיף 1א לצו העיקרי יבוא:  .2

"פטור למכשיר 
 אלחוטי בייבוא

אישי או משפחתי 

ה'  פרק  והוראות  רישיון  לעניין  לפקודה  ג'  פרק  הוראות  1ב. 
לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על 
מכשיר אלחוטי, מהסוגים המפורטים להלן, שיובא בייבוא 
אישי או משפחתי לשימוש עצמי בהתאם להוראות לעניין 
ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא 
]נוסח חדש[, התשל"ט-31979, ובלבד שייבוא כאמור יוגבל 

לחמישה מכשירים לכל היותר:

ציוד היקפי למחשב )עכבר, מקלדת או רמקול(;  )1(

צג מחשב;  )2(

מדפסת;  )3(

סורק מסמכים;  )4(

מכונת צילום;  )5(

;)Projector( מקרן וידאו ביתי או משרדי  )6(

;)Streamer( מזרים וידאו  )7(

;)Gaming console( קונסולת משחק  )8(

;)e-book( קורא ספרים אלקטרוני  )9(

;)Tablet( מחשב לוח  )10(

מחשב כף יד;  )11(

מחשב נייד או מחשב נישא;  )12(

;)Desktop( מחשב שולחן  )13(

 TV receiver( ממיר לקליטת שידורי טלוויזיה לציבור  )14(
;)set-top box

מקלט טלוויזיה;  )15(

מקלט רדיו;  )16(

תיקון סעיף 1א

 הוספת סעיפים
1ב ו–1ג

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח, עמ' 459.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 525; התשע"ו, עמ' 14.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  3
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חלפים למכשיר טלפון סלולרי )ציוד קצה רט"ן כהגדרתו   )17(
בצו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישוי לציוד קצה 

הפועל בשיטה התאית )רט"ן((, התשע"ב-42012(;

שעון יד, שאינו ציוד קצה רט"ן כהגדרתו בצו התקשורת   )18(
בשיטה  הפועל  קצה  לציוד  מרישוי  )פטור  ושידורים(  )בזק 

התאית )רט"ן((, התשע"ב-2012;

דיבורית לרכב;  )19(

מצלמה, למעט מצלמת אבטחה;  )20(

שואב אבק;  )21(

מטען חשמלי אלחוטי;  )22(

מערכת שמע ביתית;  )23(

מגבר שמע לשימוש תוך–ביתי;  )24(

נתב )Router( או נקודת גישה לשימוש תוך–ביתי;  )25(

מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך–ביתי.  )26(

המפורטיםשונות  מהסוגים  אלחוטי  למכשיר  פטור  )א(   1ג. 
בסעיף 1א או 1ב או למכשיר שתכונותיו הטכניות תואמות 
שמי  בכך  מותנה  האמורים,  הסעיפים  הוראות  את 
שברשותו מכשיר כאמור יפעילו באופן שלא יגרום לשיבוש 
או הפרעה לפעולתו של מכשיר אלחוטי שהוקצה לו תדר 

לפי פרק ה' לפקודה.

פטור שניתן לפי סעיף 1א או 1ב אין בו כדי להבטיח  )ב( 
הגנה מפני הפרעות אלחוט מצד מכשיר אלחוטי אחר."

לשימוש  טווח,  מגדיל  או  גישה  נקודת   ,)Router( נתב  מסוג  למכשיר  הפטור  תחילת   .3
כ"ד  ביום  זה,  לצו   2 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לצו  ו–)26(  1ב)25(  סעיף  לפי  תוך–ביתי, 

בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.

י"ט בחשוון התשע"ט )28 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1504(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תחילה

ק"ת התשע"ב, עמ' 1651.  4
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