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 של מכשיר  מהמכס חד פעמי  לשחרור בקשה - נספח ו'
 
  __________________:/ת.ז.תאגידמס'_______________________:/אדם פרטייבואןה שם .1

 ____מס' רשיון סחר )אם יש( ______   
 ______ישוב : _____________מספר: ________          : _____________________ רחוב

 _____________:נייד   _____________:פקס'    _______________:טלפון 
 

 ____________ פקס' __________ נייד __________ טלפון_____________   עמיל מכסשם  .2
 _____________  טלפון ____________ פקס' __________ נייד __________טכני איש קשר 

 
 הבא : ציודלייבא את ה מבקש .3

 היבוא מטרת הציוד כמות מספר פרט מכס  ודהצי דגם יצרן/ספק שם ציודה תאור מס'

       

       

       
 
 העתק( ב)רצ" ______________  מתאריך_______ מס' חשבון ___________ :המשלוח פרטי.      4

 )רצ"ב העתק ( מתאריך ___________________   שטר מטען _________________ 
 
 סמן או להוסיף ( : ) סעיף זה חובה למתחייב כי הנני .5

 (מחק את המיותר, או הוסף אחרות – לדוגמאהם  הערותה)
 יודגם וינוסה במעבדות החברה בלבד. הציוד .א
 .תסלולאריאלחוטית או  רשתמיועד לצורכי פיתוח ולא יופעל בשום  הציוד .ב
 בתא מסוכך. -יופעל בשידור, רק  הציוד .ג
 , אני מתחייב על יצואלהמכלול לחו" וייצואאחר מייבא את הציוד לשם הרכבתו במכלול  אני .ד

 המכלול עד לתאריך _____________
 אישור מתאים על כך. ב/משטרה ורצ"ל"צההציוד הינה עבור שימוש של  הזמנת .ה
 שיווק ) מכירה ( .ו

 אחר :  _________________ .ז
 

 מצרף בזאת :  אני .6
 הספקים ,MHz-ב , המכיל את נתוני השידור)תדריםשל הציוד פרוספקט .א

  .(dB,הגברי אנטנה ב Watt -ב 
 עבור גורם זה(. שהייבואלי/משטרתי מוסמך )במקרה "גורם צה אישור .ב
 2)עמוד  תקשורת במנהל האזרחי איו"שהצהרה בדבר החובה לקבל אישור קמ"ט  .ג

 (בקשה זה לטופס
 

, וכי ישמש בלעדית ואסור לנו להעבירו לאחר לחברתימצהיר כי ידוע לי שהאישור יינתן לי או  אני .7
 .5רק למטרות שסומנו בסעיף 

    ______________   ____________________        _____________________ 
  חתימה וחותמת החברה                            המבקש ותפקידו שם        תאריך הגשת הבקשה 

 
 .ם כדי לקבל אישור, מהווה עברה פלילית  על פי החוקידוע לי כי מסירת פרטים כוזבי

 אין לעשות שינויים בטופס זה . למעט מילוי הטופס בפרטים החסרים 
  בידי משרד התקשורת.המצוי  נוסחההוא בטופס זה  הנוסח הקובע

   אישור השחרור לקבלתנות נא לפ. א:  המבקש לידיעת
        הציוד ארצה.והגעת מהמכס בשלבי התכנון, לפני הזמנת  
   תשובת בינייםאו  פניה תינתן תשובה עניינית לכל.  ב 

 .ימי עבודה 11תוך         
 יטופל.מלא ו/או לא ברור לא  טופס בקשה לאג.  
  .91.90.7914ד.  הטופס מעודכן לתאריך  
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 התקשורת            משרד
 ספקטרום             אגף         

        

 

לצורך במנהל האזרחי איו"ש ט תקשורת "קממקבל אישור הצהרה בדבר החובה ל

 ת לגורמים בשטחי הרשות הפלסטיניתהעברת ציוד תקשור

 

 

 

 
הנני מצהיר בזאת שידוע לי שחל איסור להכניס לתחומי הרשות הפלסטינית כל ציוד תקשורת ע"י גורם 

וכי אי קיום  ,איו"שאזרחי ט תקשורת במנהל ה"כלשהו בדרך ישירה או עקיפה ללא אישור מפורש בכתב מקמ

 הוראות אלה יגרום לביטול אישור זה ע"י משרד התקשורת ולסנקציות נוספות בהתאם לדין.

 

 

 

 

 חברה:במצהיר הפרטי 

 

 

 
 

 

 

 שם: ________________________________    ת. ז. : ______________________

 

 

 _____________________תפקיד )מנכ"ל / מורשה חתימה(: _____________________

 

 

 שם החברה: ________________________________________________________

 

 

_______________________                              __________________________ 

 חתימה וחותמת      תאריך       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .20-7799299או לפקס  20-7799999יש לפנות לטל' איו"ש   ט תקשורת במנהל האזרחי"הערה: לקבלת אישור מקמ
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