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קצר בין משרד התקשורת
לרשות המסים גרם לעיכוב
משלוחים של טאבלטים
שהוזמנו באופן פרטי על ידי
צרכנים † הרוכשים נדרשו
למלא טפסים מסובכים
ולשלם מאות שקלים

מי תקע את הטאבלטים במכס?
מאת שגיא כהן

ישראלים שהזמינו לארץ טא־
בלטים מחנויות בחו"ל ,נתקלו
בעיכובים ונאלצו למלא טפסים מסו־
בכים ולשלם מאות שקלים — בעק־
בות דרישה מוזרה שקיבלו המזמינים
בשבוע שעבר.
צרכנים רבים מישראל בוחרים
להזמין מחו"ל טאבלטים פופולריים
— הן משום שמחירם בחו"ל נמוך
יותר והן משום שחלקם לא זמינים
בארץ .למשל :אייפד ,קינדל פייר
ונקסוס  7של גוגל לצד קוראים אל־
קטרוניים כמו הנוק .חלק מהצרכנים
מזמינים את הטאבלט באמצעות
משלוח ישיר ואילו אחרים עושים
זאת באמצעות חברות קניות והובלה
מחו"ל שמבצעות את המשלוח לארץ
עבור הלקוח.

לפי הנחיות משרד התקשורת,
מי שמזמין מכשיר אלקטרוני בודד
מחו"ל לא נתקל בדרישות מיוחדות.
בחוזר שהפיץ המשרד ב־ 2008נכתב
כי אפשר לשחרר ציוד אלחוטי כמו
מכשירים סלולריים ,מחשבים נייחים,
מחשבים ניידים ומחשבי כף יד ,ללא
אישור פרטני של משרד התקשורת
— כל זאת בתנאי שמדובר במכשיר
אחד.
עם זאת ,לקוחות שהזמינו טאב־
לט באמצעות חברת קניות והובלה
מחו"ל קיבלו במהלך השבוע שעבר
הודעה לפיה "המכס שינה את נהליו
לגבי שחרור חבילות המכילות טא־
בלטים ,ודורש אישור ממשרד התק־
שורת לשחרור החבילה".
בעקבות זאת נאלצו הרוכשים
לקבל אישור מיוחד ממשרד התקשו־
רת עבור הטאבלט שהזמינו .הוצאת

אישור כזה כרוכה במילוי טפסים
מקצועיים ארוכים ,וללקוח פרטי אין
שום דרך לדעת כיצד למלא טופס
כזה" .זה סינית גם למהנדסים שייצרו
את המכשיר" ,כתב אחד הרוכשים
הזועמים בפורום ברשת .הרוכשים
תהו כיצד ייתכן שחל שינוי פתאומי
בצורך להוציא אישור מיוחד לגבי
טאבלטים — בעוד שמחשבים ניידים,
שמשתמשים בטכנולוגייה אלחוטית
דומה ,מוכנסים לארץ ללא צורך
באישור.
אבל מסלול המכשולים לשחרור
הטאבלט לא הסתיים במילוי הטפ־
סים .מאחר שהחבילות עברו למסלול
שחרור פרטני ,נוספו לכך הוצאות
נוספות שהוטלו על הרוכשים ,הכו־
ללות עלויות שחרור של המוצר לצד
עלויות ימי אחסון .תוספת התש־
לום הגיעה במקרים מסוימים ל־200

שקל.
בעקבות ההחלטה ,חלק מחברות
הקניות וההובלה מחו"ל הקפיאו בש־
בוע שעבר את משלוחי הטאבלטים
"עד שהמצב יתבהר".
רק לאחר פניית "ממון" לגורמים
המעורבים בוטלו כל הדרישות והפ־
ריטים שוחררו ללא עיכובים נוספים.
במשרד התקשורת אמרים כי מדו־
בר באי הבנה" .משרד התקשורת
מתייחס לטאבלט כאל מחשב אישי,
שאינו זקוק לאישור סוג ביבוא אישי
של מכשיר אחד .בעקבות תשובה
במייל ששלח עובד באגף הספקטרום
ליבואן ,בחודש פברואר השנה ,שא־
ליה היה מכותב נציג המכס ,המכס
גזר שישנה הנחיה חדשה ,מבלי שקי־
בל מאיתנו הודעה על כך ,ומבלי שפ־
נה אלינו לאמת זאת .בעקבות הפנייה
ומשהבנו שכך אכן אירע בשבוע שח־

לף ,חידדנו למכס את ההנחיה העו־
מדת בעינה ,ולפיה ,טאבלט כמוהו
כמחשב נייד ,כפי שהיה קיים מאז
ומעולם ,ואין צורך בקבלת אישור
למכשיר בודד ביבוא אישי".
מרשות המסים נמסר" :המכס לא
עיכב משלוחים של טאבלטים .ככל
הנראה ,בשל חוסר הבהירות הנובעת
מהנחיה שהוציא עובד משרד התק־
שורת ליבואן ,משלחים בינלאומיים
עיכבו משלוחים מאחר שסברו כי
חל שינוי במדיניות משרד התקשו־
רת .משהובא הדבר לידיעת המכס
בעקבות פניית 'ידיעות אחרונות',
ערך מינהל המכס בירור מקיף מול
משרד התקשורת ובעקבותיו הוציא
משרד התקשורת הבהרה לעוסקים
בדבר ,ממנה עולה כי ההנחיה אותה
הוציא פקיד התקשורת בפברואר
הינה שגויה".

בין
—
בירושלים
דוד
המלך
מלון
 500המלונות הטובים בעולם ביקורת חריפה של בג"צ על התנהלות
מינהל מקרקעי ישראל בקרקעות המדינה
מאת דני שדה

מאת תלם יהב
בג"צ מתח אתמול ביקורת
יוצאת דופן בחריפותה על מי־
נהל מקרקעי ישראל" .כל ההתנהלות
במינהל מקרקעי ישראל הקשורה
בקרקעות המדינה עוברת זה שנים לא
מעטות ניסוי ותעיה .או שמא בסדר
ההפוך ,תעיה וניסוי" .כתב השופט
אליקים רובינשטיין בפסק דין שניתן
אתמול.
את הדברים כתב רובינשטיין על
העתירה של האגודה לצדק חלוקתי נגד
המינהל בגין הקצאת קרקעות למתק־
נים סולאריים על קרקע חקלאית ללא

השופט אליקים רובינשטיין

צילום :חיים צח

מלון המלך דוד בירושלים נכנס
לרשימת  500המלונות הטובים
בעולם של מגזין התיירות טראוול אנד
לז'ר .רשימת המלונות מתפרסמת בגי־
ליון אוגוסט של המגזין ,המציג מדי שנה
את בחירת הקוראים ,המחלקים ציונים
לבתי מלון על פי הפריטים שיש בחד־
רים ,שירות ,מזון ומשקאות ועוד.
הרשימה של בתי המלון הטובים
בעולם נחלקת לפי אזורים גיאוגרפיים.
מלון המלך דוד נמצא באזור אפריקה
והמזרח התיכון .אמנם המגזין אינו נותן
את המיקום של כל מלון ברשימה הכ־
ללית או האזורית ,אבל כל מלון מק־
בל ניקוד לאחר שקלול התוצאות .לפי
ניקוד זה ,נמצא מלון המלך דוד במקום

ה־ 37ברשימת המלונות הטובים ביותר
במזרח התיכון ואפריקה ובמקום ה־368
ברשימת  500המלונות הטובים בעולם.
הוא גם המלון היחיד מישראל שנמצא
ברשימה ,והוא קיבל ניקוד גבוה יותר
ממלונות כמו פארק היאט בציריך ,מלון
קמפינסקי בריסטול בברלין ,צ'סטרפי־
לד מייפר בלונדון וריג'נסי בניו־יורק.
טראוול אנד לז'ר הוא מגזין תיירות
מוביל הרואה אור בניו־יורק  12פעמים
בשנה עם תפוצה של  4.8מיליון קוראים.
השנה חגג המגזין את המהדורה העשי־
רית של רשימת בתי המלון שנבחרת על
ידי קוראי המגזין בעולם.
רפי בארי ,סמנכ"ל השיווק ברשת
מלונות דן" :אנו גאים על ההישג המר־
שים של מלון המלך דוד ,שנבחר לרשי־
מה המכובדת".

מכרז .האגודה טענה כי המינהל נותן
ליישובים החקלאיים פטורים והטבות
על חשבון הקופה הציבורית .בג"צ
דחה את העתירה בטענה כי החלטת
המינהל נמצאת במתחם הסבירות ,וכי
ההחלטה שנגדה עתרה האגודה דווקא

מנסה "לאזן" החלטות קודמות שה־
תקבלו במינהל והעניקו ,כנראה ,הט־
בות .למרות ההחלטה ,בג"צ לא חסך
ביקורת מהמינהל" .המינהל ,כנאמן
הציבור על מקרקעי המדינה ,מחויב
להגן על האינטרס הציבורי ולשמור
על המקרקעין לתועלת הציבור כולו",
כתב השופט פוגלמן.
השופט רובינשטיין כתב" :המ־
דינה ביקשה ליתן מקורות פרנסה
לחקלאים ,אך הרחיקה לכת לטעמה,
והיא פוסעת אחור ,אלא שבפועל בר־
חו הסוסים מהאורווה ,והוראת המעבר
מכסה יותר ממה שהמדינה הייתה רו־
צה כי ייכלל בה".

