
מדריך לרישום יבואן חדש 
במאגר היבואנים

לפתיחת הטופסכאןלחץ 

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=STDImporterReg@moital.gov.il


פרטי היבואן

סמן  ביבוא אישי 1

מספר זהות

סמן  ביבוא מסחרי 

פ.ח

ומלא את השדות  

הפתוחים

אין צורך למלא3

מלא את כל  2

הנתונים



פרטי היבואן

אין צורך למלא2

"  לא"במידה וסימנת 1

יש למלא את  

הפרטים למשלוח  

דואר

מלא את כל הפרטים3



פרטי היבואן

סמן את האפשרויות  2

הנכונות עבורך

סמן  ביבוא אישי 1

מספר זהות

סמן  ביבוא מסחרי 

פ.ח

ומלא את השדות  

הפתוחים

בסיום לחץ על הכפתור  

למעבר לשלב הבא

3



פרטי מיופי כוח

מלא את הפרטים 3

מופיעים כאןשכפי 

"כן"יש לסמן 1

"  פ.ח"יש לסמן 2

ולמלא את  

הפרטים כפי  

שמופיעים כאן

51191989607814

איי.אס.פי.או

1נמל תעופה בן גוריוןנמל תעופה בן גוריון

17010000

אין צורך למלא תא  4

דואר ומיקוד תא  

דואר

5
"כן"יש לסמן 



פרטי מיופי כוח

למלא את מספר 1

הפלאפון של הנציג  

המטפל

1700506004

למלא את כתובת  2

המייל של הנציג  

המטפל

פרטי הנציג  3

המטפל

טופס  יש למלא 4

ולהעלותו  כוחיפוי

.לכאן סרוק

לטופס ריק *

כאןלמילוי לחץ 

הסבר כיצד יש  **

למלא את הטופס  

בשקף הבא

לאחר העלאת  , בסיום

, (4שלב )כוח יפויטופס 

לחץ על הכפתור למעבר  

לשלב הבא

3

http://www.economy.gov.il/Services/ServiceForms/POA_Import_Tkina.pdf


כוחו של היבואןיפויטופס 

אין  במידה ומדובר ביבוא אישי 3

למלא את שם ומספר החברהצורך

1
יש למלא את תאריך  

מילוי הטופס

יש למלא פרטי מורשה חתימה2

יש להשאיר ריק-אין צורך למלא5

ואת הפרטים הבאים" V"יש לסמן 6

4
יש למלא כתובת של 

מורשה החתימה

איי.אס.פי.או

511919896
ג"נתב, 1סייפן 

בסעיפים הבאים" V"יש לסמן 7



כוחו של היבואןיפויטופס 

1
"V"יש לסמן 

יש לכתוב את  2

תאריך מילוי הטופס

יש למלא את פרטי  3

מורשה החתימה  

שממלא את הטופס  

ולחתום

( במצגת6שקף )לאחר מילוי הטופס יש להעלותו סרוק לטופס המכוון לרישום יבואן במאגר היבואנים 4



הצהרות למילוי

סמן את האפשרויות  2

הנכונות עבורך

סמן את האפשרויות  3

הנכונות עבורך

"  V"יש לסמן 1

בסעיפים הבאים



הצהרות למילוי

"  V"יש לסמן 1

2
יש למלא את  

הפרטים הן ביבוא  

אישי והן במסחרי

בסיום לחץ על הכפתור  

למעבר לשלב הבא

3



צירוף מסמכים

להעלות אישור  חובה1

כי ממלא הטופס הינו  

מורשה חתימה

להעלות במידה  2

ורלוונטי

לחץ על שליחה בכדי  

לסיים את מילוי הטופס

3



!תודה


