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ות, תעודות ואגרות)(תיקון), נ ו  תקנות הטלגרף האלחוטי(רשי
׳ח-ד199 ׳  התשנ

ו לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], 3 ־ תי לפי סעיפים 5 ו  בתוקף סמכו

דות התקציב, סו ן תקנה 2 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק י י י לענ , ו י ו 9 72 ־ ב  התשל״

י , אנ 3 ה נ י יםוד: משק המד ם של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־ עדת הכספי ו , ו 2 ו 9 8 5 ה-  התשמ״

ות אלה: נה תקנ  מתקי

4 ו 9 8 7 - ז ת ואגרות), התשמ״ ו ד טי (רשיונות, תעו ות הטלגרף האלחו ה 6ו לתקנ  תיקון תקנה 6ו 1. בתקנ

ות העיקריות), בסופה יבוא:  (להלן - התקנ

ם י מי נלאו ם בי דה אחרת בהתאם להסכמי הל רשאי לפטור חובב בעל תעו  ״(ג) המנ

בלבד שתוקפו של פטור כאמור ; ו בת רישוי לפי חלק ב ת ישראל צד להם מחו נ י  שמד

עלה על שלושה חודשים.״  לא י

ם ב׳ עד י׳ יבוא: ות העיקריות*, במקום חלקי  תיקון התוספת 2. בתוספת לתקנ

 "חלק ב' - תחנות עסק

 שיעור האגרה לשנה אחת #3זקלימ חדשים
 בעד הקצאת תדרים
 ברוחב פס של 12.5
 קילו-הדץ, לכל תדר

 בעד רשיון לכל תחנת
 קשר בעסק

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור

8,300 395 

 תחנה למתן שידות
 קשר אלחוטי לתחנות

 מנוי או לתחנותיו של
 בעל הרשי ון באמצעות

 קבוצה של ממסדים
 שפעולתם מתואמת

 על-ידי מערכת בקרה

 1.עסק בלישה

8,300 395 
 תחנה למתן שידות קשר
 אלחוטי להרחבת טווחי
 הקשר של תחנות מנוי
 או של תחנותיו של

 בעל הרשיון

 2.עסק ממסרים

8,300 395 
 תחנה למתן שידות קשר

 אלחוטי דו-כיווני
 לתחנות מנוי

 3. עסק שידות

 שיעורי האגרות שבתקנות אלה כוללים גם את עליית המדד של חודש אוקטובר 1997
 לעומת המדד של חודש אוקטובר 1996 בשיעור של 9.14%.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמי 506; התשנ״ג, עמי 42.

 2 סייח התשמ׳׳ה, עמ׳ 60; התשנ״א, עמי 130.

 ג ם״ח התשל״ה, עמ׳ 206; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ק״ת התשמ״ז, עמי 915; התשנ״ו, עמ׳ 1501.
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 שיעור האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
 תעד הקמת תדרים
 ברוחב 09 של 12.5
 קילו-הרץ, לכל תדר

 בעד רשיון לכל תחנת
 סוג הראיון הגדרה ותיאור קשד בעסק

8,300 
 לתדר
 שאינו
 משותף
 לתדר

 משותף 1,650

 תהגה עסקיה להשכרת
 תחנות מנוי

 4. עסק השכרה

 לתדר
 שאינו 8,300

 משותף
 לתדר

 משותף 1,650

395 

 תחנה למתן שידות
 מוקד מוגדר של אותות
- פיקוד ובקרה לתחנות

 מנוי

 5. עסק מוקד

8,300 395 
 תחנה למתן שירות קשר

 אלחוטי חד-ביווני
 לזימון, לתחנות מנוי

 6.עסק שירותי
 זימוין

 לתדר
 שאינו 8,300

 משותף
 לתדר

 משותף 1,650

395 
 תחנה למתן שידות
 מוגדר של אותות

 פיקוד ובקרה לאיכון
 ואיתור כלי רכב

 לתחנות מנוי, בתדר
 עד 959.99 מגה-הרץ

 7.עסק איכון
 ואיתור כלי

 רכב

 לכל 1
 מגה-

 395 הרץ 16,400

 זי

 תחנה למתן שירות
 מוגדר של אותות פיקוד
 ובקרה לאיכון ואיתור
 כלי רכב לתחנת מנוי,

 בתדר העולה על 959.99
 מגה-הרץ, על בסיס משנ

 8.עסק איכון
 ואיוזוד כלי

 רכב

8,300 

 ערוץ המשמש באופן
 בלעדי תחנות מנוי

 ניידות או נישאות של
 עסק בלישה, לטווחי
 קשר ׳קצרים, ושאינו
 פועל באמצעות ממסר

 9.ערוץ עזר
(TALK AROUND) 
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 חלק ג' - ומזנות עסק דס״ן

 שיעור אגרת רישוי והקצאת תדרים בשקלים חדשים
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה-הרץ

131,400 
262,800 
394,200 
525,500 
657,000 

 החל בשנת 1995 -
 בעד השנה הראשונה
 בעד השנה השניה

 בעד השנה השלישית
 בעד השנה הרביעית
 בעד השנה החמישית

 וכן בעד כל שנה שאחריה

 מערכה המשמשת למתן
 שירותי דט״ן בשיטה

 התאית והפועלת בתחום
 התדרים עד 1 גיגה-הרץ

 1 . עסק דט״ן
 (דדיו טלפון

 נייד)

 חלק די - תחנות חד-פגמיות (סיפפלקס)

 שיעוד אגרת רישוי והמגאת תדרים
 ברוחב פס של 12.5 קילו-הרץ

 בשקלים חדשים לשנתיים
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור

180 
 תחנה הפועלת בהדר יחיד לקיים קשר

 אלחוטי ממקום קבוע
 1.תחנה קבועה

180 
 תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר
 אלחוטי בעת תנועה והמותקנת בתוך

 כלי רכב
 2.תחנה ניידת

180 
 תחנה הפועלת בהדר יחיד לקיום קשר
 אלחוטי בעת תנועה והנישאת בידי

 אדם
 3.תחנה נישאת

180 
 לכל
 תחנה
 ברשת

 4.דשת תחנות כמוגדר בתקנה 1

16,400 
 לתדר
 שאינו
 משותף

3,250 
 לתדר
 משותף

 תחנה למתן קשר אלחוטי חד-כיווני
 לזימון, לתחנותיו של בעל הרשיון

 5.דשת זימון
 פרטית
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 חלק הי - תחנות ים, אויר וחומים

 שיעור אברת רישוי וזמןצאת
 תדרים בשקלים חדשים ?שנתיים

 סוג הז־שיון הגדרה ותיאור

370 
 א. 560

 ב.

 תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי-ימי
 המותקנת בכלי שיט -

 א. שתפוסתו ברוטו עד 100 טונות
 ב. שתפוסתו ברוטו עולה על 100

 טונות

 1.תחנו: כלי
 שיט *

370 
 תחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי

 עם כלי שיט
 2.תחנת חוף

370 
 תחנה נישאת, הפועלת בתחום התדרים
 של השירות הימי, לקיום קשר אלחוטי

 עם כלי שיט
 3.תחנה ימית

370 
560 

 תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי-אוירי
 המותקנת בכלי טיס -

 א. שמשקלו המורשה להמראה עד 5,700
 קילוגרם

 ב. שמשקלו המורשה להמראה עולה
 על 5,700 קילוגרם

 4.תחנת כלי
 טיס *

370 

370 

 5.תחנת קרקע 1 תחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי
 עם כלי טיס

 תחנה נישאת לקיום קשר אלחוטי
 הפועלת בתחום התדרים של השירות

 האוירי
 6.תחנה

 אוירית

 7.תחנת כמוגדר בתקנה 10 180
 חובבים

370 
 תחנה קבועה לניווט תחנות ניידות,

 ימיות או אויריות, באמצעות משואות
 דדיו

 8.תחנת
 משואות

 רדיו וניווט

370 

370 

 תחנה קבועה לקביעת מיקום באמצעות
 גלי דדיו

 9.תחנת
 מכ״ם

 תחנה קבועה לניווט כלי טיס נוחתים,
 הכוללת משדר אחד או יותר

 10.תזזנת עדר
 לנחיתה
 באמצעות
 מכשירים

 * דותקנה בכלי השיט או בכלי הסיס מערכת לפי פרט 3 בחלק ח' שבתוספת, ישלב בעל
 דרשי ון אגרה לפי חלק זה בלבד.
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 חלק ו' - קווי נל״ן (נקודה לנקודה)

 שיעור האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

 בעד רשיון לכל בעד הקצאת תדרים
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור תחנת קשר

 לכל פס תדרים ברוחב
 12.5 קילו-הרץ:

 א. קו שאורכו אינו
 עולה על 60 ק״מ -
6,500 
 ב. קו באורך העולה על
 60 ק״מ - 8,300

395 

 א. תדרים עד 1 גיגה-הרץ
 קו אלחוטי בי4 שתי

 תחנות קבועות
 1 .קר נל״ן
 אלחוטי

 הפועל בתחום
 התדרים עד
 1 גיגה-

 הרץ

 לכל פס תדרים ברוחב 1
 מגה-הרץ בבל קו נ ל״ ן:

 א. קו שאורכו אינו
 עולה על 10 ק״מ -

3,500 
 ב. קו באורד העולה על
 10 ק״מ עד 30 ק״מ -
7,000 
 ג. קו באורך העולה על
 30 ק״מ - 10,500

395 

 קו אלחוטי בין שתי
 תחנות קבועות

 ב. מיקרוגל
 2.קו בליין
 אלחוטי

 הפועל בתחום
 התדרים

 העולה על
 1 גיגה-הרץ

 עד
 3 גיגה-הדץ

 לכל פס תדרים ברוחב 1
 מגה-הרץ בכל קו בליין:

 א. קו שאורכו אינו
 עולה על 10 ק״מ -

1,150 
 ב. קו באורך העולה על
 10 ק״מ עד 30 ק״מ -
2,350 
 ג. קו באורך העולה על
 30 ק״מ - 3,500

395 

 קו אלחוטי בין שתי
 תחנות קבועות

 3.קו בליין
 אלחוטי

 הפועל בתחום
 התדרים

 העולה על 3
 גיגה-הרץ
 עד 8 גיגה

-הרץ

 * לענין פרט זה - אורך הקו הינו סך כל המרחקים האויריים של קוי הנל״ן האלחוטי
 הפועלים באותו פס תדרים.
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 שיעוד האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

 בעד רשיון לכל בעד הקצאת מדדים
 סוג הדיזיון הגדרה ותיאור תחנת קשו־

 לכל פס תדרים ברוחב 1
 מגה-הדץ בכל קו בליין:

 א. קו שאורכו אינו
 עולה על 10 ק״מ -
860 
 ב. קו באורך העולה על
 10 ק״מ עד 30 ק״מ -
1,750 
 ג. קו באורך העולה על
 30 ק״מ - 2,600

395 

 קו אלחוטי בין שתי
 תחנות קבועות

 .קו בליין
 אלחוטי

 הפועל בתחום
 התדרים

 העולה על 8
 גי גד-הרץ

 עד 11
 גיגד-הרץ

 לכל פס תדרים ברוחב 1
 מגה-הרץ בכל קו נל״ן:

 א. קו שאורכו אינו עולה
 על 10 ק״מ - 580
 ב. קו באורך העולה על
 10 ק״מ עד 30 ק״מ -
1,150 
 ג. קו באורך העולה על
 30 ק״מ - 1,750

395 

 קו אלחוטי בין שתי
 תחנות קבועות

 5.קו ו.ל"ן
 אלחוטי

 הפועל בתחום
 התדרים

 העולה על
 11 ,:יגה-הדץ

 עד ;;1
 גיגה-הרץ

 לכל פס תדרים ברוחב 1
 מגה-הרץ בכל קו נל״ן:
 395 לכל קו - 290

 קו אלחוטי בין שתי
 תחנות קבועות

 6.קו נל״ן
 אלחוטי

 הפועל בתחום
 התדרים
 שמעל 15
 גיגה-הדץ

 ג. שי פוש חוזר בקווי נל״ן
 הקצאת תדרים בתחום העולה על 1
 גיגה-הרץ לקווי נל״ן שנעשה בהם

 שימוע חוזר באותו תדר

 80% משיעור האגדה לכל
 קו בליין, בהתאם לאורכו

 1. מכפר קווי בליין העולה על 5
 קווים עד 9 קווים

 65% משיעור האגדה לכל
 קו בליין , בהתאם לאורכו

 2. מכפר קווי בליין העולה על 9
 קווים עד 19 קווים

 50% משיעור האגרה לכל
 קו בליין, בהתאם לאורכו

 3. מנופר קווי נל״ן העולה על 19
 קו וים
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 שיעוד האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
 בעד רשיון לכל בעד הקצאת תדרים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור תחנת קשו־

 לכל פס תדרים ברוחב 1
 מגה-הרץ:

 (א) ברשת הפועלת
 ברדיוס שאינו עולה על
 5 ק־׳מ - 8,300

 (ב) ברשת הפועלת
 ברדיוס העולה על 5 ק״מ
 עד 10 ק״מ - 12,300

 (ג) ברשת הפועלת
 ברדיוס העולה על

 10 ק״מ - 16,500

 רשת קווי נל״ן
 מנקודה אחה

 לריבוי נקודות,
 המשמשח לטלפוניה

 ד. רדיו כפרי (.1.1*1)
 מערכה דדיו
(1̂  כפרי (.1

 הפועלת בתחום
 התדרים העולה
 על 1 גיגה-הרץ

' - שידורים לציבור  חלק ז

 שיעוד האגדה לכל שנה בשקלים חדשים
 בעד הקצאת תדרים

 לכל אפיק *
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור בעד רשיון לכל משדר

1,064,400 
2,128,600 

395 

 א. תחנות םלויזיה
 לכל אפיק טלויזיה:

 א. תדר גבוה מאוד
 (תג׳ימ-^ד)

 ב. תדר אולטרה גבוה
 (תא"ג-ק₪)

 1.תחנת
 טלויזיה
 בהספק**
 העולה
 על 10

 קילוואט

 א. 851,300
 ב. 1,064,400

395 
 לכל אפיק טלויזיה:

 תדר גבוה מאוד
 (תג״מ-^ד)

 תדר אולטרה גבוה
 ב. (תא״ג-^ש)

 .תחנת
 טלו י ז יה
 בהספק**
 שבין 1

 קילוואט
 לבין 10
 קילוואט
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 שיעור האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
 בעד הקצאת הדרים

 לבל אפיק *
 0וג הרשיון הגדרה ותיאור מנד רשיון לכל משדד

 א. 567,700
 ב. 709,400

395 
 לכל אפיק טלויזיה:

 א. תדר גבוה מאוד
 (תג״מ-^

 ב. תדר אולטרה גבוה
 (תא׳'ג-ק₪)

 3.תחנת
 םלוייויה
 בהספק**
 שבין 0.1
 קילוואט
 לבין 1

 קילוואט
 4.תחנת לכל אפיק טלו י ז יה 395 354,800

 טלויזיה
 בהספק**

0.01 
 קילוואט
 לבין 0.1
 קילוואט

 5.תחנה, לכל אפיק טלו י ז יה 395 70,900
 טלו י ז יה
 בהספק**

 שבין 1 וואט
 לבין 10 וואט

 * האגרה בעד הקצאה למשרדים נפרדים של בעל רשיון הפועלים באפיק זהה, לא תעלה על
 ש׳יעור האגדה שבפרט 1.

 ** ה«פק המשדר נמדד על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר.

 שיעור האגרה לכל שגה בשג [לים חדשים
 סוג הו־שיון הגדרה ותיאור בעד רשיון לכל תחנה בעד הקצאת תדרים *

5,900 395 
 משדר אפנון תנופה

 (את״ן ברוחב פס
 של 9 קילו-הדץ

 ב. תחנות דדיו
 1.תחנז דדיו

98,600 395 
 משדר אפנון תדר

 (את״ד-^לכל אפיק
 רדיו ובהספק**

 של 5 קילוואט ומעלה

 2.תחנת רדיו
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 שיעוד האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור בעד רשיון לכל תחנה בעד הקצאת תדרים *

78,800 395 
 משדר אפנון הדר

 : (אה״ד-אק) לכל אפיק
 דדיו ובהספק**

 העולה על 0.5 קילוואט
 עד 4.99 קילוואט

 3. תחנת דדיו

49,200 395 
 משדר אפנון תדר

 (את"ד-1י1ק) לכל אפיק
 רדיו ובהספק**
 עד 0.5 קילוואט

 4.תחנת דדיו

 * למשדרים נפרדים של בעל רשיון, הפועלים באפיק זהה, תגבה אגדה בעד משדר אחד בלבד
 לפי השיעור הגבוה מביניהם.

 ** הספק המשדר נמדד על פי נהו נ י היצרן במי פרט המשדר.

 שיעוד האגדה לכל שנה בשק ־לים חדשים
 מוג הרשיון הגדרה ותיאור בעד רשיון לכל תחנה בעד הקצאת תדרים * מוג הרשיון הגדרה ותיאור

 לפי חלק משנה ב' בחלק
 ו י לתוספת ועל פי

 השיעור הקבוע בפסקה ג י
 של פרטים 2 עד 5

395 
 ״וד

 תחנת טלויזיה
 המוחקנה בכלי רבב

 והמשמשת להעברת שידור
 בין שתי נקודות

 ג. ניידות שיז
 1. ניידת
 שידוד

 טלויזיה

 א. לפי חלק משנה א'
 בחלק ו י לתוספת
 ועל פי השיעור
 הקבוע בפסקה ב'

 של פרט 1
 ב. 50% משיעור האגדה
 לפי חלק משנה אי
 בחלק ו י לתוספת
 ועל פי השיעור
 הקבוע בפסקה ב'

 של פרט 1

395 

395 

 תחנת רדיו המותקנת
 בכלי רכב והמשמשת

 להעברת שידור בין שתי
 נקודות:

 א. אפנון תדר (את"ד

 ב. בכל אפנון אחר

 2. ניידת
 שידור
 דדיו

 הפעיל בעל רשיון באותו אפיק יוחד מני י דת שידור אחת, או ניידת שידור ותחנת רדיו,
 תיגבה אגרה בעד אחד מהם בלבד, לפי השיעור הגבוה מביניהם.
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 חלק זז' - תחנות לוויין

 שיעור האגרה. לכל שנה בשקלים חדשים
 בעד רשיון לכל תחנה ]בעד הקצאת תדרים

 הגדרה, היאור
 ורכיבי המערכת

 סוג הרשיון

200 

 מערכת לקליטה בלבד, באמצעות
 לווין, של אותות חוזי וקול
 לתכניות טלו י ז יה, המיועדות

 לקליטה ישירה על ידי הציבור,
 לשימוש עצמי בלבד;

 רכיבים: משושה (אנטנה)
 פרבוליה בקוטר העולה על 244
 סנטימטר, זן למשושזז, מגבר דל
̂_1/₪.1) ומקלט לוויני.  רחש (

 מערכת
 לקליטה
 איעיית

.1 

 למערכת
 הקליטה 3,950

 לכל משושה
 באותם חצרים

 מלבד
 המשושה

 הראשונה 395

 מערבה לקליטה בלבד, באמצעות
 לווין, של אותוה חוזי, קול

 או נתונים, שאינה נכללת
 בהגדרה של פרט 1;

 רכיבים: משושה (אנטנה)
 פרבולית בכל קוטר, זן למשושה,
 מגבר דל רחש3^1) , מקלט

 לוויני וציוד קצה נלווה
 בהתאם לסיגי השירות.

 הי תה המערכת החנה מנוי כמוגדר
 בפרט 7 לחלק זה, יחולו על

 המערכה הודאות פרט 7 האמור.

 מערכת
 לקליטה
 מסחרית

200 

 מערכת לתקשורת אוידית,
 יבשתית או ימית, לשידוד או

 לקליטה של תמסורת נתונים, קול
 או מקסימילה על-פי סטנדרט

 ^ 8, 0 או מ, באמצעות לוויני
 ארגון אינמרסט;

 רכיבים: משושה (אנטנה)
 פרבולית או שטוחה, מקלט ומשדר

 לוויני וציוד נלווה בהתאם
 לסוג ההמסודה.

 מערכת
 ני ידת
 מייל

 לו וין
 ינמ־סט

3,950 

 ה לשידור או לקליטה
 חוזי וקול, באמצעות

 מערכת ני י
 של אותות
 לווין ;

 רכיבים: משושה (אנטנה)
 פרבוליה, זן לאנטנה, מעדכה
 שידור וקליטה לווינית וציוד
 נלווה לתמסורת חוזי וקול.

 מערכת
 ניידת
FLYAWAY 

.4 
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 שיעוד האגדה לכל שנה בשקלים חדשים
 בעד רשיון לכל תחנה )בעד הקצאת תדרים

 הגדרה, תיאור
 ורכיבי המערכת

 סוג הרשיון

 לפי פרטים 2 עד 6
 לחלק ו 1 לתוספת

 על פי יחידת התדר
.  כלבד של פסקה א י

 לתחנת
 קרקע

 ראשית 3,950
 לכל משושה

 באותם חצרים
 מלבד

 המשושה
 הראשונה 395

 תחנת קרקע לתמסורת (שידור,
 קליטה או שידור וקליטה) של
 אותות אנלוגיים או סיפרתייס

 באמצעות לווין ;
 רכיבים: משושה (אנטנה)

 פרבולית, ציוד שידוד וקליטה,
 זן למשישה וציוד נלווה בהתאם

 לסוגי השידות.

 תחנה
 קבועה
 לקליטה
 ולשידור

 מול
 לווין

UPLINK) 
AND 
(DOWNLINK 

.5 

 לפי פרטים 2 עד 6
 לחלק וי לתוספת, על
 פי יחידת התדר בלבד

 של פסקה א'.
3,950 

 לתחנת

 ראשית

 לכל משושה
 אותם חצר י ם

 מלבד
 המשושה

 הראשונה 395

 תחנת קרקע לתמסורת (שידור,
 קליטה או שידור וקליטה)
 של העברת נתונים ואותות

 סיפר־ניים באמצעות לווין ורשת
 תחנות קרקע זעירות בתדרים

 שונים;
 רכיבים: לתחנת קרקע ראשית

 (HUB) - משושה (אנטנה)
 פרבולית וציוד שידור וקליטה
 נלווה בהתאם לסוג השידות;
 לתחנות מנוי קליטה-שידור
 זעירות - משושה (אנטנה)

 פרבולית וציוד נלווה בהתאם
 לסוג השירות.

 רשת
 זעירה

 לתמסורת
 לווינים
(VERY 
SMALL 
APPERTURE 
TERMINAL) 

 ס.

 לתחנת
 קרקע

 ראשית 3,950

 לכל משושה
 באותם הצרים

 מלבד
 המשושה

 הראשונה 395

 תחנת קרקע לקליטה בלבד
 מלווין של אותות אנלוגיים או
 ספרתיים והפצתו לתחנות מנוי
 רכיבים: לתחנת קרקע •- משושה
 (אנטנה) פרבולית, ציוד קליטה
 וציוד קצה נלווה בהתאם לסוג
 השירית; לתחנת המנוי - כאמור

 בפרט 2 לחלק זה.

 מערכת
 לווינית
 להפצת
 מידע

 226 קובץ התקנות 5869, ב׳ בטבת התשנ״ח, 2.1997ו.51



 חלק ם' - רשיונות זמניים

 שיעור האגדה בשקלים חדשים מנד
 סוג הרשיון הגדרה ותיאור רשיון והקצאת תדרים

 רשיון לתקופה שאינה עולה על 3 92
 חודשים מיום נתינתו, לתחנה

 המנויה בחלק ד'
 !.תחנות חד-

 מגמיות

 א. רשיון לתקופה שאינה עולה על 92
 3 חודשים מיום נתינתו, לתחנה

 המנויה בחלק ה'
 ב. רשיון כאמור בפרט א' למבקש

 ממדינה הקשורה עם ישראל
 בהסכם הדדיות לרישוי חובבי

 רדיו

 2.תחנות
 חובבים,
 ואויר

 רשיון להדגמת פעולתה הטכנית של 92
 תחנת קשר אלחוטי או לקיום ניסוי

 קשר אלחוטי, לתקופה שאינה
 עולה על 3 חודשים מיום נתינתו

 3.הדגמה או
 ניסוי

 חלק יי - רשיונות מיוחדים

 שיעוד האגדה בשקלים חדשים
 םדג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה בעד רשיון

 רשיון להחזקת תחנת קשר אלחוטי אגרה חד פעמית, כאמור בתקנה 19
 שהפעלתה הופסקה, כאמור בתקנה 19

 החזקה

920 
 440 ״

 סחר כמוגדר בתקנה 1
 מיתקן עזר לחיבור תחנת קשר לרשת מגשר ידני

 טלפון ציבורית באמצעות יד אדם

נואר 1998). תחילה ם ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בי ו י ות אלה ב לתן של תקנ  3. תחי

ו התשנ״ח (22 בדצמבר 997 ו)  כ״ג בכסל

 (חמ 3-411)

ת נ ב ר ל ו מ י  ל

 שרת התקשורת
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 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק -
ן), התשג״ח~997ו  שירותים בארץ)(תיקו

, בהסכמת שר האוצר תי לפי סעיף 5ו(אץ1) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982'  בתוקף סמכו

ות אלה: נה תקנ י מתקי עדת הכספים של הכנסת, אנ  ובאישור ו

ות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת נה לתקנ  תיקון התוספת ו. בתוספת הראשו

״ח( ו3 בדצמבר , בסעיף 2(ב), במקום ״ב׳ בטבת התשנ 2 -997 ו ז ״ רותים בארץ), התשנ  הראשונה לחוק - שי

י 998ו)״. נ ו ז התשנ״ח (30 בי בוא ״ו׳ בתמו  1997)״ י

 כ״ד בכסלו התשנ״ח (23 בדצמבר 1997)

 (חמ 3-2726) ל י מ ו ר ל ב נ ת

 שרת התקשורת

 סיידו התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ז, עמי 214.
 ק״ת התשנ״ז, עמי 732.

ו 9 9 7 ח- ״  תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(תיקון), התשג

״א- 1951י, באישור שר האוצר לפי תי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי  בתוקף סמכו

סת לפי נ ם של הכ עדת הכספי / ובאישור ו ו 9 8 5 - ה ב, התשמ״ ת התקצי דו סו  סעיף 39ב לחוק י

נה תקנות אלה: , אני מתקי 3 ה נ י  סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המד

, 4 ו 9 7 4 אר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה- ות בנק הדו  תיקון תקנה 44א ו. במקום תקנה 44א(ג) לתקנ

 יבוא:

ר בתקנת משנה (א), ה כאמו לה על 10 שקלים חדשים שהשתנ ם אגרה העו  ״(ג) סכו

ם ב־0.05 י א מכפלה של ו.0 שקלים חדשים, וסכום המסתי ם הקרוב שהו גל לסכו  יעו

גל כלפי מטה.״ עו ם, י  שקלים חדשי

 י״ב בכסלו התשנ״ח (11 בדצמבר 997ו)

 (דומ 47-ג)

ת נ ב ר ל ו מ י  ל

 שרת התקשורת
 י סייח התשי״א, עמי 219; התשמ״ו, עמי 99.

 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ה, עמי 196; חיית התשנ״ו, עמי 4.

 3 סייח התשל״ה, עמי 207; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ק״ת התשל״ה, עמי 157; התשנ״ז, עמי 899.

ת מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) ראו (הו מי  תקנות הביטוח הלאו
1997 ״ח-  (הוראת שעה), התשנ

מי [נוסח משולב], ח הלאו טו 400 לחוק הבי ־ תי לפי סעיפים 78, 371 ו  בתוקף סמכו

ן תקנות אלה: י מתקי , אנ י ו 9 9 5 - ה ״  התשנ

 סייח התשנ״ה, עמי 206.
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ום ב״ב בטבת התש״ס הוראת שעה עד לי ואר 1998) ו נ ם ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בי ו  1. ל.:בי התקופה שמי

ת בדבר חדו ו ת מי או ר ו ה ) י מ או ח הל טו ות הבי  (31 בדצמבר 1999) תיקרא תקנה 24(א) לתקנ

לו אחרי פסקה (3) נאמר: , כאי 2 ו 9 71 ם דמי ביטוח), התשל״א-  תשלו

ם דמי ביטוח לא תפחת, לגבי כל אחד ן תשלו י י ן לענ בא בחשבו סה שתו נ  ״(4) שההכ

, בפרט 1 ן י י ם האמורה, לפי הענ מו י נ ן ולשנה - מהכנסת המי י הזוג, לחודש, לרבעו  מבנ

ו מהשכר הממוצע.״ 5 % ־ ה ל ו א מחושבת בסכום השו ח י״א לחוק, כשהי  שבלו

 י״ח בכסלו התשנ״ח (17 בדצמבר 1997)

 (חמ2ו0-9

י ש ו י ה י ל  א

וחה דה והרו ו  2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1458: התשנ״ז, עמי 340. שר העב

1997 ״ח-  תקנות שירותי תיירות (בתי מלון)(תיקון), התשנ

24 לחוק שירותי תיירות, ־ XK0, 12, 2 ו 0 ) תי לפי סעיפים 1(3)ץב, 4  בתוקף סמכו

ות אלה: י מתקין תקנ עדת הכלכלה של הכנסת, אנ , ובאישור ו  התשל״ו--1977י

, יבוא: החלפת תקנה 17 2 ו 9 92 ״ב- רות (בתי מלון), התשנ י  1. במקום תקנה 17 לתקנות שירותי תי

י 1998).״ נ ו ז התשנ״ח (30 בי ם ר בתמו ו  ״תוקף 17. תוקפן של תקנות אלה עד י

 ט״ו בכסלו התשנ״ח (14 בדצמבר 1997)

1-1180C) חמ 

ב צ ה ק ש  מ

רות י  שר התי

 1 סייח התשל״ו, עמי 228; התשמ״ז, עמי 151.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 954; ק״ת התשנ״ז, עמי ג57.

 הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
ן סכומי אגרות), התשג״ח-1997 ת ואגרות)(עדכו נות, התמחו  לרשיון, בחי

ל תיקי השקעות הו י בנ ת ו עוץ השקעו י ות הסדרת העיסוק בי ה 28 לתקנ  בהתאם לתקנ

דיעה י מו ' (להלן - התקנות), אנ ו 997 - ז ״ ת ואגרות), התשנ ות, התמחו נ  (בקשה לרשיון, בחי

 לאמור:

הם עדכון סכומים ות ו 27 לתקנ ־ ת 24, 25, 26 ו ו ם המפורטים בתקנ מי ו הסכו נ דכ ד עו י המד ו נ  1. עקב שי

נואר 1998), כלהלן: ם ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בי ו י ל ב ד ו ה הי  י

 ק״ת התשנ״ז, עמי 356.

 קובץ התקנות 5869, ב׳ בטבת התשנ״ח, 31.12.1997 229



 סכום האגרה השנתית
 (בשקלים חדשים)

ד 216 חי  תקנה 24(א) - בקשת רשיון - י

 תקנה 24(ב) - בקשת רשיון - שותפות 325

 תקנה 24(ג) - בקשת רשיון - חברה 433

ה 325 נ  תקנה 25(א) - אגרת בחי

 תקנה 25(ב) - אגרה על הגשת ערעור 325

ות 325 נ  תקנה 25(ג) - פטור מבחי

נה אחת 216  תקנה 25(ג) - פטור מבחי

 תקנה 26(א) - אגרת רישום מתמחה 216

חיד 541 ת לי  תקנה 27(א) - אגרה שנתי

ת לשותפות 081,ו  תקנה 27(ב) - אגרה שנתי

ת לחברה 3,245 תי  תקנה 27(ג) - אגרה שנ

 י״ח בכסלו התשנ״ח (7 ו בדצמבר 1997)

ץ י כ ר י  (חמ 5-2766) מ

רות ערך י י  יושב ראש רשות נ

יירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),  הודעת נ
 התשנ״ח--1997

תר לפרסום תשקיף), ירות ערך (אגרת בקשה למתן הי י ת נ ו ה 2(ד) לתקנ  בהתאם לתקנ

עה לאמור: די י מו ן - התקנות), אנ הל ל ) 995 ו י ״ה-  התשנ

ם ג׳ ו א מי הו תו בתקנה 2(א) לתקנות, ו ם הקבוע כמשמעו דכן הסכו ד עו י המד ו נ  עדכון הסכום 1. עקב שי

ואר 1998), 2,905 שקלים חדשים. נ ה בטבת התשנ״ח (ו בי ר ג א ע ^ ה ו ב ק  ה

 י״ח בכסלו התשנ״ח (17 בדצמבר 1997)

ץ י כ ר י  (חמ 926-ג) מ

רות ערך י י  יושב ראש רשות נ

 ק״ת התשנ״ה, עמי 702; התשנ״ז, עמי 891.
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