
רשומות

התקנות קובץ
22 בדצמבר 2005 6446 התשס"ו בכסלו כ"א

204 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), התעבורה תקנות

205 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון התעבורה תקנות

207 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(3 מס' (תיקון התעבורה תקנות

209   . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 מרדכי), אשקלון-יד הברזל (מסילת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

210 התשס"ו-2005 . . . . .   מזרח), הברזל-חיפה מסילת ופיתוח) (הרחבת תוואי (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

210   . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 ראשל"צ-פלשת), הברזל (מסילת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

212 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . .   חיפה-כרמיאל), הברזל (מסילת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

214 התשס"ו-2005 . . . . . . . . .   שאן), חיפה-בית בקטע העמק (מסילת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

217 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . .   לפסח), כשר חיטה קמח של מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

218   . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 לפסח), כשר חיטה קמח על החוק (החלת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

218 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   פיקוח), רמת (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

218 התשס"ו-2005 . .   כהונתן), ותקופת ועדות אחרות (מינוי שעה) שבהסדר (הוראת הבנקאיות המניות הוראות

סכומים), (עדכון ודיור) כלכלה (דמי לאומי) בשירות למתנדב שירות (תנאי לאומי שירות הודעת
219   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005

220   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 (אגרות), האלחוטי הטלגרף הודעת

233 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מיוחד), רישיון מתן בעד (אגרה ושידורים) (בזק התקשורת הודעת

234   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 מיוחדת), אגרה (התאמת לפועל ההוצאה הודעת

234 התשס"ו-2005 . . . .   עסק), לבתי השכירות דמי של מרבי שיעור (העלאת משולב] [נוסח הדייר הגנת הודעת

טעות תיקון

 

עמוד



22.12.2005 התשס"ו, בכסלו כ"א ,6446 התקנות קובץ 204

התשס"ו-2005 (תיקון), התעבורה תקנות

ועדת  ובאישור הפקודה), - (להלן התעבורה1  לפקודת  70 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הממשלה2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת  של  הכלכלה

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

אחרי  העיקריות), התקנות - התשכ"א-41961 (להלן התעבורה, לתקנות 173(א) בתקנה .1
יבוא: (5) פסקה

חדש נוהג היה הוא שבה התקופה תום לאחר לראשונה מחודש שרישיונו (6)"
שנים." חמש שעד לתקופה יחודש ורישיונו לפקודה, 12א בסעיף כמשמעותו

יבוא: בסופה העיקריות, לתקנות 174א בתקנה .2

רישיון בעל או (1 בינואר 2006) התשס"ו בטבת יום א' לאחר רישיון נהיגה מבקש "(ג)
לצורך הפקת יצטלם האמור, המועד שלאחר הראשון במועד מחודש נהיגה שרישיונו

התחבורה." משרד במחשב מצויה כבר תמונתו אם אף תקנה זו, פי על הנהיגה רישיון

- העיקריות לתקנות 188 בתקנה .3

176 או 177"; יבוא "לפי תקנות "176 תקנה "לפי במקום (א), משנה בתקנת (1)

- בטלה. (ב) תקנת משנה (2)

מוסמך". "ומורה יבוא ו–190" אחרי "תקנות 84(ה) 196 לתקנות העיקריות, בתקנה .4

 - העיקריות 201 לתקנות בתקנה .5

בהתאמה; ו–(ב), (א) יסומנו ו–(2) (1) פסקאות (1)

"198(ב)(1)"; יבוא (2) בתקנת משנה (א), במקום "198(1)"

"198(ב)(2)". יבוא (3) בתקנת משנה (ב), במקום "198(2)"

 - העיקריות 213 לתקנות בתקנה .6

(א) - משנה (1) בתקנת

שנים"; "חמש יבוא שנים" "שלוש במקום (א)

בסופו"; במבחן בהצלחה "ויעמוד יבוא מטעמה" "מי אחרי (ב)

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום (2)

או שנכשל  "(ב) משתתף בהשתלמותבנהיגה שנעדר מעל20% משעות הלימודשבה,
את ההשתלמות." עבר שלא כמי אותו יראו שבסופה, פעמים במבחן שלוש

יבוא: (ב), משנה פסקת אחרי העיקריות, לתקנות 216(א)(1) בתקנה .7

שהייה אשרת ברשותו שהיתה בעת בקשתו את הגיש הוא - חוץ מדינת תושב "(ג)
לפי אלא נהיגה רישיון לו תיתן שרשות הרישוי לא ובלבד בת–תוקף, שהיא בישראל

176 עד 179". תקנות

173 תיקון תקנה

174א תיקון תקנה

188 תיקון תקנה

196 תיקון תקנה

201 תיקון תקנה

213 תיקון תקנה

216 תיקון תקנה

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.999 עמ' התשס"ה, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;
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יבוא"198(ב)(2)". במקום "198(2)" העיקריות, 247(א)(4) לתקנות בתקנה .8

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי העיקריות, לתקנות 551 בתקנה .9

20% משעות  מעל (ב) ונעדר או 549(א) לפי תקנה תיקון אמצעי עליו נהג שהוטל "(א1)
את ביצע שלא שבסופו, יראו אותו כמי במבחן או נכשל שלוש פעמים בקורס, הלימוד

התיקון." אמצעי

יום  - (להלן אלה תקנות של פרסומן מיום ימים  30  -  7 תקנה של  (א) תחילתה .10
הפרסום).

הפרסום. מיום ימים של תקנה 3 - 60 (ב) תחילתה  

(1 בינואר 2006). התשס"ו בטבת א' ביום - ו–(2), ו–9 6(1)(א) ,2 תקנות 1, של תחילתן (ג)  

(1 ביולי 2006). התשס"ו ה' בתמוז ביום - ו–6(1)(ב) תקנות 4 של תחילתן (ד)  

בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), כ"ב יום 6, בתקופה שעד האמור בתקנה נוסף על .11
עליהם שחלה  נהיגה  רישיון בעלי גם בנהיגה השתלמות לביצוע הרישוי רשות   תזמין 

תקנה 6. של תחילתה ערב כנוסחה העיקריות 213 לתקנות תקנה

(27 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון כ"ה
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

התשס"ו-2005 ,(2 מס' (תיקון התעבורה תקנות

אני מתקין  הפקודה), לפקודת התעבורה1 (להלן - לפי סעיפים 14יח ו–71 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות

יבוא: 495א תקנה אחרי התשכ"א-21961, התעבורה, בתקנות .1
בלא "רישיונות

תחרותי הליך
יינתן - 14ח לפקודה כאמור בסעיף למוניות שירות לקו (א) רישיון 495ב.

המנויות כל המוניות שסך לגבי קו שהגיש בקשה מבקש לכל (1)
המוניות של המרבי המספר על עולה  אינו לגביו הבקשות בכל
רישיונות3  למוניות ומספר שירות קווי קו ברשימת לאותו שנקבע

השירות); - רשימת קווי אלה (בתקנות

אלה: בו כל למבקש שהתקיימו (2)

הגיש את שלגביו רישיון שירות לאותו קו בעל (א) היה
לפקודה 14ז כהגדרתו בסעיף הקובע המועד בקשתו, לפני

קודם); רישיון - (להלן

מספר עולה על אינו בבקשתו שפורט מספר המוניות (ב)
מן נמוך ואינו הקודם ברישיון מנויות שהיו המוניות
ברשימת קו לאותו שנקבע המוניות של המזערי המספר

השירות; קווי

247 תיקון תקנה

551 תיקון תקנה

תחילה

מעבר הוראות

תקנות הוספת
495ו עד 495ב

__________
.430 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.204 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;

3 י"פ התשס"ה, עמ' 3440.
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רישיון לו  היה  שלא קו לגבי בקשה הגיש לא  הוא  (ג)
המוניות מספר או אם נוספת), בקשה (להלן - לגביו קודם
המוניות ממספר נמוך (ב) משנה פסקת לפי בבקשתו שפורט
נוספת שבה בקשה הגיש הוא הקודם, ברישיון שהיו מנויות
הקודם ברישיון מנויות שהיו  המוניות  יתרת רק פורטה

ו–(ב). משנה (א) פסקאות לפי פורטו בבקשה ושלא

הרישיון ניתן שמו שעל התאגיד - "מבקש" (א)(2), קטן סעיף לענין (ב)
כאמור. בתאגיד שליטה בעל שהוא מי ולרבות הקודם

הליך החלת
תחרותי

עליהן יחול 495ב(א), (א) בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ג.
הליך תחרותי כאמור בתקנות אלה.

התשס"ו בשבט י"ב  יום עד יודיע  התעבורה  על המפקח  (ב)  
מי לכל למוניות שירות לקו  תחרותי  הליך החלת על (2006 בפברואר   10)
לפי רשום בדואר למבקשים תישלח כאמור הודעה קו; לאותו בקשה שהגיש

הכתובת שצוינה בבקשה.

אלה: כל יפורטו משנה (ב) כאמור בתקנת בהודעה (ג)

 14 בין שיהיה התחרותי, ההליך ייערך שבו והמועד המקום (1)
ההודעה; ממשלוח יום ל–45

המוניות ומספר קו אותו לגבי שהוגשו הבקשות מספר (2)
מהן. אחת בכל שפורט

התחרותי מחשבההליך עמדות באמצעות במקוון יתבצע  התחרותי ההליך (א) 495ד.
זה. לצורך התחבורה משרד שיעמיד

ברשימת  הקווים פורטו שבו בסדר ייערכו התחרותיים ההליכים (ב)  
השירות. קווי

שלו  באמצעות מורשה חתימה התחרותי מבקש ישתתף בהליך (ג)  
אלקטרונית וחתימה זהות תעודת באמצעות יזוהה אשר בבקשתו, המצוין

התשס"א-42001. אלקטרונית, חתימה בחוק כהגדרתה מאושרת

כלהלן: ייערך התחרותי ההליך (ד)

הצעה המחשב עמדת באמצעות  יזין בהליך  משתתף כל (1)
שתימנה מונית כל בעד  המדינה לאוצר שישלם  שנתי לסכום

שביקש; למוניות השירות קו ברישיון

שהוגשו; ההצעות כל דירוג את במקוון יראה משתתף כל (2)

הזנת ידי על הצעתו את לשנות רשאי יהיה משתתף כל (3)
יהיה שהשינוי ובלבד ,(1) בפסקה בדרך האמורה חדשה הצעה
מונית לכל חדשים  שקלים מאה של בכפולות שהוא  בסכום

כאמור;

הוזנו  לא שבהן דקות  3 בתום יסתיים התחרותי ההליך (4)
בהן; שינויים או הצעות

__________
4 ס"ח התשס"א, עמ' 210.
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התשלום את שהציע מי ייקבע התחרותי, ההליך בתום (5)
זכה מבקש קו; אותו בהליך התחרותי לגבי כזוכה הגבוה ביותר
שנקבע המרבי המספר מן קטן במספר מוניות פורטו שבבקשתו
גובה סדר לפי נוספים זוכים ייקבעו  השירות, קווי ברשימת
שפירטו בהצעתם המוניות שמספר זוכים שייקבעו ההצעות, עד

האמור. הכל למספר המרבי בסך יגיע

ריכוזיות  מניעת
יתר

מ–350  יותר  יינתנו לא 495ד(ד)(5),  בתקנה האמור  אף  (א) על 495ה.
תאגיד אחד" - "גוף זו, תקנה לענין אחד; לגוף שירות לנסיעת רישיונות 
כאמור. בקשות בתאגידים שהגישו שליטה, שהוא בעל או בקשות שהגיש

לנסיעת  רישיונות יינתנו לא (א), משנה בתקנת האמור על נוסף (ב)  
על העולה במספר להלן המפורטים המחוזות  בתחומי אחד לגוף שירות

לצדם: המצוין

;100 - ירושלים והדרום (1)

;220 - אביב והמרכז תל (2)

.200 - והצפון חיפה (3)

שירות,  רישיונות לקווי לקבלת תחרותיים בהליכים גוף אחד זכה (ג)  
לפי המרביים המספרים על העולה כולל במספר מוניות פורטו שבבקשותיו
מהבקשה החל שביקש זכייתו ברישיונות תבוטל  (ב), או (א) משנה תקנת
שמספר המוניות עד אלה, בבקשות שפורטו מוניות שיופחתו האחרונה, או
שווה יהיה התחרותיים,  בהליכים זכה  שבהם הרישיונות בכל  שיימנו
המוניות מספר על הענין; לפי (ב), או (א) משנה בתקנת הקבועים למספרים

המחויבים. בשינויים 495ד(ד)(5), המופחת כאמור תחול הסיפה לתקנה

להעברת  בקשות על גם יחול ו–(ב) (א) משנה בתקנות האמור (ד)  
לנסיעת שירות. ורישיון למוניות שירות רישיון לקו

רישיונות  מתן
 לאחר הליך

תחרותי

לקו ייתן רישיון התעבורה המפקח על 495ה(ג), בתקנה לאמור בכפוף 495ו.
495ג, בתקנה כאמור תחרותי הליך עליהם שהוחל לקווים למוניות שירות

495ד." תקנה שנקבע כזוכה לפי למי

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

התשס"ו-2005 ,(3 מס' (תיקון התעבורה תקנות

של הכלכלה ועדת ובאישור לפקודת התעבורה1, ו–71 לפי סעיפים 70 בתוקף סמכותי  
אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) הכנסת לפי סעיף

אלה: תקנות מתקין

במקום  העיקריות),  התקנות - (להלן  התשכ"א-41961  התעבורה,  לתקנות  485 בתקנה .1
יבוא: "מונה" ההגדרה

485 תיקון תקנה

__________
.54 עמ' התשנ"ח, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.166 עמ' התשס"א, 3 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.205 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425;
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הנסיעה וההמתנה זמן למרחק, בהתאם במונית הסעה שכר לקביעת ""מונה"- מיתקן
בידי הרשות; ואושר מפתח המופעל באמצעות

פעולות מסוימות או המונה את המפעיל אלקטרוני רכיב בו שהותקן - אבזר "מפתח"
בו".

יבוא: העיקריות לתקנות 509 תקנה אחרי .2
שיותקנו "פרטים

במפתח
ישנה תוכנה תוכנה ולא בו יתקין לא מפתח, ייצור אדם (א) לא 509א.

הרשות. בידי לכך הוסמך כן אם אלא בו שהותקנה

אלה: פרטים השאר, תוכנה הכוללת, בין תותקן במפתח (ב)

המונה מותקן שבה המונית נהג של זהותו ומספר שמו (1)
המפתח; ניתן ושלו

510(ב) האמור בתקנה במחירון הנקובים שמות המקומות (2)
ביניהם; בק"מ הנסיעה ומרחקי

הרשות. שתורה כפי נוספים פרטים (3)

הפעלת מונה
במפתח

בהסעת עבודתו תחילת עם יפעיל מונה, בה שהותקן במונית נוהג 509ב.
ינעל ובסיומה זהותו, ומספר שתוכנתו בו שמו במפתח המונה את נוסעים

מהמונה. ויוציאו במפתח המונה את

העברת איסור
מפתח

בכל פרטיו תוכנתו שבו המפתח לאחר את מונית נהג יעביר לא (א) 509ג.
להשתמש בו. לאחר ולא ירשה ההעברה דרך מדרכי

נהג אחר." של נהג מונית במפתח ישתמש (ב) לא

יבוא: (1) פסקה במקום העיקריות, לתקנות 510(ב) בתקנה .3

למקום ממקום בנסיעה מיוחדת הנוסע, דרישת פי על (א), בתקנת משנה האמור אף על (1)"
(מחירי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח  לצו בתוספת  ב' בחלק המפורטים מהמקומות
רק את המונה הנהג יפעיל במקומו, שיבוא צו אחר ובכל התשס"ה-52004, במוניות), נסיעה
הנסיעה; בתום לנוסע שתומצא וחשבונית מהמחירון נסיעה אותה מחיר את להפיק כדי
לא המחירון); - זה בפרק (להלן במונה שיותקן במחירון יפורטו הנסיעה ומחירי המקומות

שנקבע במחירון." הנסיעה מחיר הסעה העולה על שכר הנסיעה בעד הנהג  יגבה

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .4

במונית שמותקן  נוסע להסיע אדם רשאי 509 לתקנות העיקריות, אף האמור בתקנה  5. על
אלה,  בתקנה 1 לתקנות כנוסחה העיקריות 485 לתקנות בתקנה כהגדרתו מפתח בלא מונה בה

המונית. של הרכב רישיון חידוש יום עד כאמור זה מונה להפעיל הוא ורשאי

(11 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו י'
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

תקנות הוספת
509ג עד 509א

510 תיקון תקנה

תחילה

מעבר הוראת

__________
5 ק"ת התשס"ה, עמ' 69.
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הברזל (מסילת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
התשס"ו-2005  מרדכי), אשקלון-יד

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
הערוכים  התשריטים ב–4 גיליונות בצבע אדום, זיהוי לשם המסומנים המפורטים בתוספת,
בנובמבר   13) התשס"ו בחשון  י"א ביום התחבורה  שר ביד וחתומים  1:2,500 מידה בקנה

.(2005

להלן,  המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים  ,1 בסעיף האמורים התשריטים העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל

ירושלים; ,34 יהודה בן רחוב מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

שבע; הפנים, באר משרד הדרום, מחוז הממונה על (2)

שבע; באר הדרום, ישראל, מחוז מקרקעי מינהל (3)

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (4)

אגף תכנון - רכבת ישראל, תחנת בת גלים, חיפה. (5)

תוספת
(1 (סעיף

                 חלקי חלקותחלקותגושים
116347
116487 ,*55,97 ,96 ,93 ,91 ,89 ,88 ,85 ,69 ,53 ,52 ,51 ,49 ,40 ,38 ,37 ,34 ,33 ,25

114 ,112 ,105
116698106 ,99 ,63 ,62 ,61 ,60 ,36 ,*32 ,31 ,29 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10
1448*1210
25645
256733 ,31 ,2
257130
25746 ,*28 ,7 ,4 ,3
257517 ,2
257617 ,2
2833*117 ,14 ,10 ,8 ,6 ,5
28411817 ,12 ,11 ,9
284520
284621 ,20 ,*1*36 ,35 ,33 ,28 ,27 ,25 ,19 ,17 ,14 ,13 ,7
2850*133 ,32 ,21

__________

רכבת). תכניות ברזל (לפי בה מסילות שעוברות חלקה *

(13 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"א
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

הפקודה תחולת
דרך על

לעיין רשות
בתשריטים



22.12.2005 התשס"ו, בכסלו כ"א ,6446 התקנות קובץ 210

תוואי (הרחבת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
התשס"ו-2005 מזרח), מסילת הברזל-חיפה

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה תשריט הערוך אדום בגליון בצבע זיהוי לשם  בתוספת, המסומנים המפורטים

(13 בנובמבר 2005). התשס"ו בחשון י"א ביום התחבורה שר ביד וחתום 1:1,000

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
העבודה הרגילות: בשעות בהם לעיין רשאי המעוניין בדבר

ירושלים; ,34 יהודה בן רחוב מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד הצפון, מחוז על הממונה (2)

חיפה; הצפון, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (4)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (5)

תוספת
(1 (סעיף

                    חלקי חלקות חלקות                     גוש                

10873-16 ,15 ,2
10901-3
109028688 ,84 ,61 ,49

(13 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"א
ית                                                                                                שטר מאיר  (3-162 (חמ

                                                               שר התחבורה

הברזל (מסילת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
ראשל"צ-פלשת), התשס"ו-2005

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
ב–4 גליונות התשריטים הערוכים  בצבע אדום, זיהוי לשם המסומנים המפורטים בתוספת,
בנובמבר   13) התשס"ו בחשון  י"א ביום התחבורה  שר ביד וחתומים  1:2,500 מידה בקנה

.(2005

להלן,  המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים  ,1 בסעיף האמורים התשריטים העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל

__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

הפקודה תחולת
דרך על

לעיין רשות
בתשריט

הפקודה תחולת
דרך על

לעיין רשות
בתשריטים
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ירושלים; ,34 יהודה בן רחוב מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

רמלה; על מחוז המרכז, משרד הפנים, הממונה (2)

מחוז מרכז, תל–אביב; מינהל מקרקעי ישראל, (3)

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (4)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (5)

תוספת
(1 (סעיף

בשלמות                         חלקי חלקותגושים חלקות

353917 ,16 ,15 ,14 ,12 ,9

3540,44 ,43 ,42 ,30 ,29 ,28 ,24 ,18 ,17 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1
62 ,59 ,56 ,54 ,52

3946241 ,235 ,229

407559 ,50 ,30 ,29

48811

48872 ,1

488838 ,36 ,22 ,21 ,19 ,9 ,8 ,1

490531 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6 ,3

490712 ,5 ,2

491916 ,15 ,14

492122 ,18 ,13 ,2

49396 ,3 ,2

49404 ,2 ,1

50674

527014

52856 ,2 ,1

52861

528734 ,33 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,24 ,20 ,19 ,15 ,14 ,12 ,6 ,5 ,213
5403222
54184

544510 ,4 ,3 ,2

54672

(13 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"א
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   
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חיפה-כרמיאל) הברזל ופיתוח) (מסילת (הגנה ומסילות הברזל הדרכים צו
התשס"ו-2005

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
בקנה  הערוכים תשריטים ב–2 גליונות בצבע אדום, זיהוי לשם המסומנים המפורטים בתוספת,

(13 בנובמבר 2005). בחשון התשס"ו י"א התחבורה ביום שר וחתומים ביד 1:5,000 מידה

להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמורים התשריטים העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל

ירושלים; ,34 יהודה בן רחוב מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

נצרת; הפנים, משרד הצפון, מחוז על הממונה (2)

נצרת; הצפון, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (4)

גלים, חיפה. תחנת בת ישראל, רכבת  - תכנון אגף  (5)

תוספת
(1 (סעיף

                 חלקי חלקותחלקותגושים

104362 ,1
104436 ,4
105247
1052517 ,16 ,13
1802912 ,11 ,8 ,2
1803020 ,17 ,15 ,14 ,12
1803125 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,14 ,13 ,12
18032214 ,11 ,9 ,4 ,3 ,1
1803415 ,14 ,13
1803715 ,7 ,6
180386 ,5 ,2 ,1
1803956 ,52 ,35 ,34 ,17 ,16 ,6 ,4
1804025 ,22 ,21 ,17 ,3 ,2
18462106 ,18 ,17 ,16     ,105 ,104 ,98 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,20 ,19 ,15 ,14 ,13 ,12

  135 ,132 ,115 ,108 ,107
184631453 ,52 ,51 ,49 ,16 ,15 ,13 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
18467100 ,67 ,66 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
18469109 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
185035 ,1
1850413 ,12 ,11 ,10 ,4
185051016 ,15 ,14 ,13 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

הפקודה תחולת
דרך על

לעיין רשות
בתשריטים
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                 חלקי חלקותחלקותגושים

185069 ,7
1850840 ,34 ,26 ,25 ,17 ,16
1850922 ,1
18510135 ,119 ,110 ,109 ,106 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,17 ,1
1851113 ,12 ,11 ,8 ,7 ,4
18976,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34

 99 ,73 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,62 ,61 ,60 ,59 ,51 ,50
18982,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

281 ,264 ,209 ,208 ,84 ,71 ,23 ,22 ,21 ,20
18983,60 ,9 ,8 ,7 ,6

,64 ,63 ,62 ,61
70 ,66

,33 ,31 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,54 ,53 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37
267 ,261 ,222 ,221 ,72 ,71 ,69 ,68 ,67 ,65 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

18984,50 ,44 ,43 ,16
,60 ,59 ,58 ,51
,74 ,73 ,69 ,68
,92 ,79 ,78 ,77

,104 ,95 ,94 ,93
107 ,106 ,105

,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,45 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,27 ,26 ,25
,76 ,75 ,72 ,71 ,70 ,67 ,63 ,61 ,57 ,56 ,54 ,53 ,52 ,49 ,47 ,46

258 ,109 ,108 ,103 ,102 ,96 ,91 ,89 ,88 ,84 ,80 ,81

1902648 ,47 ,44 ,43 ,40 ,39 ,36 ,35 ,30 ,29 ,26 ,25 ,22 ,21 ,18
19027,100 ,99 ,96

103 ,102
,45 ,44 ,43 ,41 ,40 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,14 ,13 ,5
,81 ,80 ,79 ,78 ,76 ,75 ,74 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,46

108 ,106 ,104 ,101 ,97 ,94 ,83 ,82
19028,*54 ,*53 ,52 ,51 ,50 ,*49 ,*48 ,34 ,*32 ,*13 ,12 ,8 ,5 ,4 ,1

*70 ,*55
1902932
19033*24 ,*14 ,*13 ,*1
19035*104 ,*21,*45 ,*41 ,*40 ,*39 ,*29 ,*28 ,*27 ,*22 ,*20 ,*19 ,*18 ,*15 ,*14

,*102 ,*85 ,*84 ,*83 ,*82 ,*81 ,*80 ,*79 ,*71 ,*50 ,*49 ,*48
*105 ,*103

19036*76
19039*64
19040*78 ,*48
19041,*52 ,*51 ,*50 ,*49 ,*48 ,*38 ,*37 ,*36 ,*35 ,*7 ,*4 ,*3 ,*2 ,*1

*86 ,*84 ,*83 ,*71 ,*70 ,*68 ,*67
1904512 ,9 ,644 ,43 ,35 ,30 ,29 ,25 ,23 ,13 ,11 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 ,2 ,1
19049,36 ,33 ,32 ,31

46 ,45 ,39 ,38
82 ,81 ,58 ,57 ,56 ,47 ,44 ,43 ,40 ,37 ,35 ,34 ,30 ,5

190514669 ,64 ,63 ,62 ,55 ,54 ,52 ,51 ,50 ,47 ,45 ,41 ,40 ,39
1905214 ,13,32 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,23 ,17 ,16 ,15 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5

44 ,41 ,40 ,36 ,35 ,34 ,33

מנהרה. בתחום תת–הקרקע מוכרז שבה חלקה *

(13 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"א
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

__________
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בקטע (מסילת העמק ופיתוח) (הגנה הברזל הדרכים ומסילות  צו
התשס"ו-2005 שאן) חיפה-בית

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
גליונות תשריטים הערוכים  ב–10  בצבע אדום, זיהוי לשם המסומנים המפורטים בתוספת,
בנובמבר   13) התשס"ו בחשון  י"א ביום התחבורה  שר ביד וחתומים  1:5,000 מידה בקנה

.(2005

להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמורים התשריטים העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין וכל

ירושלים; ,34 יהודה בן רחוב מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

נצרת; הפנים, משרד הצפון, מחוז על הממונה (2)

נצרת; הצפון, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (3)

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מינהל (4)

גלים, חיפה. תחנת בת ישראל, רכבת  - תכנון אגף  (5)

תוספת
(1 (סעיף

                 חלקי חלקותחלקותגושים

1087713 ,29 ,309 ,12 ,14 ,18 ,20 ,23 ,27 ,28 ,34 ,36 ,37
10903223 ,25 ,33 ,91
111664 ,5
111671 ,3 ,5
112193712 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,36
1122014 ,27 ,30 ,50 ,5233 ,35 ,41 ,42 ,44 ,46 ,48 ,54 ,56 ,61 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71
112214632 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44

45 ,54 ,55 ,56 ,57 ,60 ,61 ,64
11227 ,29  ,28  ,27  ,26

32
25 ,30 ,66 ,68 ,70 ,72 ,74 ,76 ,79 ,81 ,83 ,85 ,87 ,89 ,91 ,93

95 ,97 ,99 ,101 ,103
1122811 ,80 ,9074 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,81 ,83 ,85
1122936 ,41 ,503 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,37 ,40 ,42 ,47
112601 ,2 ,3 ,6 ,8
112611 ,2 ,4
112621 ,3 ,4
112635 ,8 ,12
113585 ,9 ,14
1138215
113836 ,9 ,10 ,11

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

הפקודה תחולת
דרך על

לעיין רשות
בתשריטים
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                 חלקי חלקותחלקותגושים

113845 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12
1140050 ,27 ,26 ,11 ,106 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,25 ,28 ,31 ,49 ,51 ,52 ,53
114071 ,4 ,5 ,6
114083 ,4 ,5
114091
1142617  ,16  ,14  ,10  ,6  ,5
1149015 ,16 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,76 ,77 ,79
1149117 ,38 ,91
1163140 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56
1163262  ,61  ,5273  ,70  ,67  ,66  ,65  ,64  ,63  ,60  ,54  ,53  ,51  ,50  ,49
11655,28  ,24  ,3  ,12 ,4 ,5 ,8 ,12 ,17 ,25 ,27 ,34 ,75 ,101 ,102
1165670  ,24 ,20  ,19  ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1

29  ,23  ,22  ,21
11658,14 ,13 ,8 ,6 ,2 ,1

,19 ,18 ,17 ,16 ,15
48 ,20

7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,21 ,22 ,23 ,24 ,46 ,47

116596064 ,57 ,56 ,55 ,40 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31,32 ,30 ,11 ,10
116642552 ,47 ,46 ,42 ,41 ,40 ,39 ,26 ,24 ,23 ,20 ,19 ,17 ,16
1166658 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117

118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,124 ,125
1260723 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28
16658155
1666145
1669415
1670126 ,28
167021613 ,15 ,51 ,67 ,70 ,72 ,74 ,81
1670358 ,59 ,60 ,6154 ,55 ,56 ,57 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68

69 ,70 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,86
1670760
167093332 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55

  56 ,57 ,58 ,59 ,63 ,65
16710,56 ,55 ,54 ,53 ,52

,61 ,60 ,59 ,58 ,57
69 ,67

37 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,63 ,65

1671913 ,24
1672918 ,19 ,20 ,21
1673047  ,91 ,3 ,4 ,7 ,8 ,10 ,26 ,27 ,28 ,29 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41

42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,48
16732,25 ,24 ,23 ,22 ,20

,29 ,28 ,27 ,26
45 ,44

14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,21 ,30 ,31 ,32 ,33 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,46 ,47
48 ,50 ,52

167331 ,2 ,3 ,4 ,5 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29
30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35
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                 חלקי חלקותחלקותגושים

1673719
1673824

1674213 ,14 ,15 ,16 ,35
1674435 ,33
1674542 ,43
167477 ,9 ,21 ,22 ,23 ,24
167488 ,30
167491 ,2 ,4 ,21 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,52 ,53
1675019 ,17, 16 ,14
1675839 ,43 ,44
16761118 ,130
1678712 ,14
167892333 ,35 ,36 ,44
167902 ,3 ,4
1681364
1681523 ,27 ,30 ,311 ,2 ,3 ,8 ,9 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29
168181 ,19 ,202 ,11 ,12 ,13 ,25 ,26
1681912 ,13 ,141 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,15 ,16 ,17 ,19
168561 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10
168571
171691
171719 ,15 ,16 ,20 ,21 ,23 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33

34 ,35 ,36 ,47 ,50 ,52 ,54
171722 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9 ,10 ,11 ,14 ,20 ,21 ,22 ,28 ,36 ,37 ,40 ,41 ,42
171737 ,15 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,25 ,26 ,28 ,29 ,32 ,33 ,35 ,36 ,37
171741 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,9 ,12 ,13 ,16 ,17 ,20 ,21 ,24 ,25 ,28 ,29 ,32 ,33 ,36

37 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,49 ,50
171751 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21

  22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39
172696 ,8
172701
172711
172741 ,3
1727513 ,14 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29
172781 ,2 ,3 ,4
172892 ,6 ,254 ,5 ,7 ,9 ,18 ,20
174133  ,12 ,5 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,33 ,34 ,35 ,37
174146 ,33 ,45 ,46 ,47 ,48 ,56 ,73
20536210
2053729 ,19 ,20
205792421 ,17 ,14
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                 חלקי חלקותחלקותגושים

2286421 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,19 ,20 ,21 ,22 ,26 ,27
22885103 ,105 ,115
230804 ,12 ,13 ,14 ,15 ,20
230812818 ,22 ,24 ,25 ,32 ,33 ,35 ,36
2308376 ,9 ,10
2308478
23085111 ,113 ,114115 ,124
23086105104 ,106
2312041
231225 ,17 ,20 ,21 ,23 ,35 ,36
231231 ,26 ,28 ,62 ,71 ,73
2312918 ,20 ,26 ,27 ,28
231467
2314731
2315257 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,17 ,18
231537 ,13
231574 ,9 ,10 ,13
23158511 ,17 ,18 ,20
2316410 ,16 ,30 ,32 ,34 ,39 ,40 ,45 ,46 ,47 ,52
2317842  ,8
2317916
231876 ,14

(13 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"א
שטרית מאיר  (3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

חיטה מרבי של קמח (מחיר ושירותים מצרכים פיקוח על מחירי צו
התשס"ו-2005 לפסח), כשר

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12(א)(1) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מצווה לאמור: לחוק, אני 13 לפי סעיף המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), (להלן -

לטון. חדשים שקלים 1,471 לפסח יהיה כשר חיטה קמח של המרבי (א) מחירו .1
ואינו  שוטף פלוס 90 ימים של אשראי תנאי כולל (א) קטן בסעיף האמור (ב) המחיר  

הובלה. מחיר כולל

כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005). ביום צו זה 2. תחילתו של

(31 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי כ"ח
אולמרט אהוד  (3-2722 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

                                                          וממלא מקום שר האוצר

מחיר

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.
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חיטה החוק על קמח (החלת ושירותים מצרכים פיקוח על מחירי  צו
התשס"ו-2005 לפסח), כשר

ושירותים,  מצרכים מחירי על פיקוח לחוק ו–7  6(א)(1) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אני  סעיף 8 לחוק, לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - התשנ"ו-11996 (להלן

לאמור: מצווה

אחרים מאפה ודברי מצות קמח המשמש לאפיית לפסח" - כשר חיטה "קמח זה, בצו .1
לפסח. הכשרים

לפסח. כשר חיטה קמח על יחל החוק .2

ה' לחוק. לפי פרק מחירים קביעת תהיה לפסח כשר חיטה קמח רמת הפיקוח על .3

כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005). ביום צו זה 4. תחילתו של

(31 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי כ"ח
אולמרט אהוד  (3-2722 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

                                                          וממלא מקום שר האוצר
__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

התשס"ו-2005 פיקוח), רמת (קביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 7 סעיף לפי  בתוקף סמכותי
לאמור: מצווה אני החוק), - (להלן

חיטה כשר על קמח החוק (החלת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח האמור בצו על אף .1
לחוק ו' פרק לפי לפסח, חיטה כשר מחירי קמח על הפיקוח רמת תהיה התשס"ו-22005, לפסח),

ה'. פרק לפי במקום

(3 בנובמבר 2005). התשס"ו בחשון א' מיום יחול 1 בסעיף האמור .2

(2 בנובמבר 2005) בתשרי התשס"ו ל'
אולמרט אהוד  (3-2722 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

                                                          וממלא מקום שר האוצר
__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 218.

ועדות אחרות (מינוי שעה) (הוראת שבהסדר הבנקאיות הוראות המניות
ותקופת כהונתן), התשס"ו-2005

התשנ"ד- שעה), (הוראת שבהסדר הבנקאיות המניות לחוק 14(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מורה אני ישראל, בנק ונגיד הכנסת של הכספים ועדת באישור ,11993

הגדרה

החלת החוק

שעה הוראת

תחולה

__________
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 10.

הפיקוח רמת

תחילה
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המזרחי בנק  למעט בנק, כל של המניות לענין אחרות ועדות ימנה הציבורי הוועד  .1
בתום המתחילות נוספות שנים שלוש של לתקופה בע"מ, הפועלים ובנק בע"מ המאוחד
או אחר לאדם בבנק השליטה את המדינה העבירה אם ואולם הקיימות; הוועדות  כהונת
את כאמור שמונתה הוועדה תסיים ,5% על עולה שאינו לשיעור המניות שיעור פחת אם

האמורות. שטרם חלפו שלוש השנים אף כהונתה

בזכויות ההצבעה ייעשה השימוש ,5% על עולה שאינו לשיעור המניות שיעור פחת .2
נכסים. חברת בידי המניות מכוח המוקנות

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
אולמרט אהוד  (3-2510 (חמ

האוצר שר                                                                                   

כלכלה לאומי) (דמי בשירות למתנדב שירות (תנאי שירות לאומי הודעת
סכומים), התשס"ו-2005 ודיור) (עדכון

בשירות למתנדב שירות (תנאי לאומי שירות לתקנות 4(ב) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - ודיור), התש"ס-11999 כלכלה לאומי) (דמי

החל והם לתקנות, ו–3(א)(2) 2(א) בתקנות הנקובים השתנו הסכומים במדד השינוי עקב .1
להלן: כמפורט (1 בספטמבר 2005) כ"ז באב התשס"ה ביום

- המתגורר למתנדב לתקנות, 2(א) בתקנה (1)

שקלים חדשים לחודש; 673.11 - בהוצאות תזונתו ונושא במקום מגוריו (א)

חדשים  שקלים   464.32 - תזונתו בהוצאות  נושא והמפעיל מגוריו במקום  (ב)
לחודש;

בהוצאות  ונושא המפעיל, ברשות ולא מגוריו ממקום יותר או 30 ק"מ במרחק (ג)
שקלים חדשים לחודש; 748.14 - תזונתו

תזונתו בהוצאות נושא והמפעיל המפעיל ברשות ולא מגוריו למקום מחוץ (ד)
שקלים חדשים לחודש; 480.63 -

שקלים חדשים לחודש; 748.14 - בהוצאות תזונתו ונושא ברשות המפעיל (ה)

464.32 שקלים חדשים  - בהוצאות תזונתו נושא והמפעיל ברשות המפעיל (ו)
לחודש;

במקום "388.24" יבוא "383.75". 3(א)(2) לתקנות, בתקנה (2)

(11 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו י'
ן ו שר אריאל  (3-2941 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

__________
1 ק"ת התש"ס, עמ' 108.

בזכויות השימוש
המוקנות ההצבעה

המניות מכוח

סכומים עדכון

ועדות מינוי
ותקופת אחרות

כהונתן
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התשס"ו-2005 (אגרות), האלחוטי הטלגרף הודעת

ואגרות),  תעודות (רישיונות, האלחוטי הטלגרף תקנה 21 לתקנות לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשמ"ז-11987

 שינוי שיעור
בתוספת אגרות

אוקטובר 2002  חודש של המדד 2005 לעומת אוקטובר חודש המדד של עליית עקב .1
החל שבתוספת לתקנות, י"א עד ב' בחלקים סכומי האגרות יהיו ,0.8450% של בשיעור

כלהלן*: (1 בינואר 2005) כט' בחשון התשס"ו ביום

עסק  - תחנות ב' "חלק

חדשים לשנה אחת בשקלים האגרה

הרישיון ותיאורסוג הגדרה
לכל רישיון בעד
תחנת קשר בעסק

ברוחב תדרים הקצאת בעד
12.5 קילו–הרץ,  של פס

לכל תדר

עסק בלישה שירות1. למתן תחנה
לתחנות אלחוטי קשר
של לתחנותיו או מנוי

באמצעות הרישיון בעל
ממסרים של קבוצה

על מתואמת שפעולתם
בקרה מערכת ידי

47510,000

ממסרים עסק שירות קשר2. תחנה למתן
אלחוטי להרחבת טווחי
מנוי תחנות של הקשר

בעל של תחנותיו של או
הרישיון

47510,000

עסק שירות שירות3. למתן תחנה
אלחוטי דו–כיווני קשר

מנוי לתחנות

47510,000

עסק השכרה להשכרת4. עסקית תחנה
מנוי תחנות

 לתדר -
שאינו

משותף

10,000

לתדר
משותף

2,000

בתקנות  נקבע אשר של אגרה"), אלקטרונית ("עסק גביה זו בהודעה ב' 10 בחלק פרט לגבי האגרה סכום *
של המדד עליית לשיעור בהתאם זו בהודעה מעודכן (1 בינואר 2004), התשס"ד בטבת ביום ז' החל לראשונה

 .3.510% של בשיעור אוקטובר 2003, חודש של המדד 2005 לעומת אוקטובר חודש

__________
.112 עמ' התשס"ד, 1 ק"ת התשמ"ז, עמ' 915;
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חדשים לשנה אחת בשקלים האגרה

הרישיון ותיאורסוג הגדרה
לכל רישיון בעד
תחנת קשר בעסק

ברוחב תדרים הקצאת בעד
קילו–הרץ, 12.5 של  פס

לכל תדר

מוקד עסק שירות5. למתן תחנה
אותות של מוגדר מוקד

לתחנות ובקרה פיקוד
של לתחנותיו או מנוי
שמספרן הרישיון בעל

23 על עולה

שאינו475 לתדר
10,000 משותף    
-------------
2,000 משותף לתדר

עסק שירותי זימון שירות6. למתן תחנה
אלחוטי חד–כיווני קשר

מנוי לתחנות לזימון,

47510,000

ואיתור איכון עסק .7
כלי רכב

שירות למתן תחנה
אותות של מוגדר

לאיכון ובקרה פיקוד
רכב כלי ואיתור

עד בתדר מנוי, לתחנות
מגה–הרץ 959.99

475

ואיתור איכון עסק .8
כלי רכב

שירות למתן תחנה
פיקוד אותות של מוגדר

ואיתור לאיכון ובקרה
מנוי, לתחנת רכב כלי

 959.99 על העולה בתדר
משני בסיס על מגה–הרץ,

1 מגה–הרץ 475 לכל
19,800

עזר ערוץ .9
(TALK AROUND)

באופן המשמש ערוץ
בלעדי תחנות מנוי

של נישאות או ניידות
לטווחי בלישה, עסק
ושאינו קצרים, קשר

פועל באמצעות ממסר

-10,000

גביה  10. עסק
אגרה של אלקטרונית

למתן קבועה תחנה
שירות של גביה

אגרה של אלקטרונית
ובנתיבי אגרה בכבישי

שידור ידי על אגרה,
אותות של קליטה או
בקרה בתדר פיקוד או
מגה– 915 על העולה
בסיס משני הרץ, על

מגה–2450 1 לכל
4050 הרץ  
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רט"ן - תחנות עסק ג' חלק

הרישיון ותיאורסוג הגדרה

בשקלים תדרים והקצאת רישוי אגרת שיעור
 1 ברוחב תדרים פס לכל אחת לשנה חדשים

מגה–הרץ

טלפון (רדיו רט"ן עסק .1
נייד)

המשמשת מערכת
רט"ן שירותי למתן

התאית בשיטה
בתחום והפועלת
 2.2 עד התדרים

גיגה–הרץ

הראשונה השנה בעד
השניה השנה בעד

השלישית השנה בעד
הרביעית השנה בעד

החמישית השנה בעד
שאחרי שנה כל בעד

החמישית

159,300
318,600
477,600
636,900
796,200
796,200

(סימפלקס) חד–מגמיות תחנות - ד' חלק

הרישיון ותיאורסוג הגדרה

ברוחב תדרים והקצאת רישוי אגרת
חדשים  בשקלים 12.5 קילו–הרץ של פס

לשנתיים

קבועה תחנה הפועלת1. תחנה
לקיום יחיד בתדר

ממקום אלחוטי קשר
קבוע

215

תחנה ניידת הפועלת2. תחנה
לקיום יחיד בתדר
בעת אלחוטי קשר
והמותקנת תנועה

רכב כלי בתוך

215

נישאת תחנה הפועלת3. תחנה
לקיום יחיד בתדר
בעת אלחוטי קשר
והנישאת תנועה

אדם בידי

215

רשת תחנות .41 215כמוגדר בתקנה

רשת זימון פרטית תחנה למתן קשר5.
חד–כיווני אלחוטי
לתחנותיו לזימון,
הרישיון בעל של

19,800 משותף  לתדר שאינו
-----------------------

   2,000 לתדר משותף        
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תחנות ים ואוויר - חלק ה'

הרישיון ותיאורסוג הגדרה
בשקלים  תדרים והקצאת רישוי אגרת  

לשנתיים חדשים

שיט* כלי תחנת לקיום1. ניידת תחנה
אלחוטי–ימי קשר

- שיט בכלי המותקנת

ברוטו שתפוסתו א.
טונות 100 עד

 
450

ברוטו שתפוסתו ב.
טונות 100 על עולה

 
680

חוף תחנת ביבשה2. קבועה תחנה
אלחוטי קשר לקיום

שיט כלי עם

450

ימית תחנה נישאת,3. תחנה
הפועלת בתחום

השירות של התדרים
קשר לקיום הימי,

שיט כלי עם אלחוטי

450

טיס* כלי תחנת לקיום4. ניידת תחנה
אלחוטי–אווירי קשר

- טיס בכלי המותקנת

המורשה שמשקלו א.
 5,700 עד להמראה

קילוגרם

 
450

המורשה שמשקלו ב.
על עולה להמראה

קילוגרם 5,700

 
680

קרקע תחנת ביבשה5. קבועה תחנה
אלחוטי קשר לקיום

טיס כלי עם

450

אווירית תחנה לקיום6. נישאת תחנה
הפועלת אלחוטי קשר

של התדרים בתחום
האווירי השירות

450

בטל. .7

ה'  חלק לפי אגרה הרישיון בעל ישלם ח', 3 שבחלק פרט מערכת לפי הטיס בכלי או השיט הותקנה בכלי *

בלבד.
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הרישיון ותיאורסוג הגדרה
בשקלים  תדרים והקצאת רישוי אגרת  

לשנתיים חדשים

רדיו משואות תחנת .8
וניווט

לניווט קבועה תחנה
תחנות ניידות, ימיות

באמצעות אוויריות, או
רדיו משואות 

450

מכ"ם תחנת ניידת,9. קבועה או תחנה
בשירות תחנה לרבות

היבשתי, לקביעת
גלי באמצעות מיקום
חיזוי למטרת או רדיו

אוויר מזג

450

לנחיתה עזר תחנת .10
באמצעות מכשירים

לניווט קבועה תחנה
נוחתים, טיס כלי

אחד משדר, הכוללת
יותר או

450

לנקודה) (נקודה נל"ן קווי - ו' חלק

בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

הרישיון ותיאורסוג הגדרה
לכל רישיון בעד

קשר תדריםתחנת הקצאת בעד

גיגה–הרץ 1 עד תדרים  א.

נל"ן קו .1
אלחוטי הפועל

התדרים בתחום
גיגה–הרץ 1 עד

שתי בין אלחוטי קו
קבועות* תחנות

פס תדרים ברוחב475 לכל
קילו–הרץ: 12.5

קו שאינו ארוך (א)
7,800 - מ–60 ק"מ

ארוך קו (ב)
10,000 - מ–60 ק"מ

מיקרוגל ב.

נל"ן קו .2
אלחוטי הפועל

התדרים בתחום
 1 על העולה

 3 עד גיגה–הרץ
גיגה–הרץ

שתי בין אלחוטי קו
קבועות תחנות

475 1 פס תדרים ברוחב לכל
נל"ן: קו בכל מגה–הרץ

ארוך שאינו קו (א)
37,700 - מ–10 ק"מ

מ–10 ק"מ  ארוך קו (ב)
מ–30 ק"מ  ארוך ואינו

75,400 -

מ–30 ק"מ  ארוך קו (ג)
113,100 -

הפועלים האלחוטיים הנל"ן קוי של האוויריים המרחקים כל סך הוא הקו אורך - זה פרט לענין *
תדרים. פס באותו
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

הרישיון ותיאורסוג הגדרה
לכל רישיון בעד

קשר תדריםתחנת הקצאת בעד

ארוך שאינו קו (א)
12,900 - מ–10 ק"מ

מ–10 ק"מ  ארוך קו (ב)
מ–30 ק"מ  ארוך ואינו

26,400 -

ארוך קו (ג)
39,500 - מ–30 ק"מ

אלחוטי נל"ן קו .4
בתחום הפועל

התדרים העולה
4.5 גיגה–הרץ  על
גיגה–הרץ 8.5 עד

שתי בין אלחוטי קו
קבועות תחנות

475 1 פס תדרים ברוחב לכל
נל"ן: קו בכל מגה–הרץ

ארוך שאינו קו (א)
מ–10 ק"מ  1,400

מ–10 ק"מ  ארוך קו (ב)
מ–30 ק"מ  ארוך ואינו

2,800 -

מ–30 ק"מ  ארוך קו (ג)
4,200 -

אלחוטי נל"ן קו .5
בתחום הפועל

התדרים העולה
8.5 גיגה–הרץ  על
גיגה–הרץ 11 עד

שתי בין אלחוטי קו
קבועות תחנות

475 1 פס תדרים ברוחב לכל
נל"ן: קו בכל מגה–הרץ

ארוך שאינו קו (א)
1,050 - מ–10 ק"מ

מ–10 ק"מ  ארוך קו (ב)
מ–30 ק"מ  ארוך ואינו

2,100 -

מ–30 ק"מ  ארוך קו (ג)
3,150 -

נל"ן קו .6
אלחוטי הפועל

התדרים בתחום
 11 על העולה

 15.5 עד גיגה–הרץ
גיגה–הרץ

שתי בין אלחוטי קו
קבועות תחנות

475 1 פס תדרים ברוחב לכל
נל"ן: קו בכל מגה–הרץ

ארוך שאינו קו (א)

710 - מ–10 ק"מ

מ–10 ק"מ  ארוך קו (ב)
מ–30 ק"מ  ארוך ואינו

1,400 -

מ–30 ק"מ  ארוך קו (ג)
 2,100 -
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים הקצאת בעד
לכל רישיון בעד

קשר תחנת ותיאור הגדרה הרישיון סוג

 1 פס תדרים ברוחב לכל
נל"ן, קו בכל מגה–הרץ

355 - קו לכל

475 שתי בין אלחוטי קו
קבועות תחנות

אלחוטי נל"ן קו .7
בתחום הפועל

על העולה התדרים
עד  15.5 גיגה–הרץ

גיגה–הרץ 30

 1 פס תדרים ברוחב לכל
נל"ן, קו בכל מגה–הרץ

280 - קו לכל

475 שתי בין אלחוטי קו
קבועות תחנות

נל"ן אלחוטי קו .8
בתחום הפועל

 30 שמעל התדרים
גיגה–הרץ

אלחוטיים נל"ן בקווי חוזר שימוש ג.

לקווי  1 גיגה–הרץ על העולה בתחום תדרים הקצאת
חוזר באותו תדר  שימוש שנעשה בהם נל"ן אלחוטיים

קו  80% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475  5 על העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר .9
קווים 9 עד קווים

קו  65% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475 על העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר .10
קווים עד 19 9 קווים

קו  50% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475 על העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר .11
קווים עד 35 19 קווים

קו  45% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475 על העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר .12
קווים עד 50 35 קווים

קו  40% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475 על העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר .13
עד 65 קווים  50 קווים

קו  38% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475 העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר 13א.
קווים עד 80 65 קווים על

קו  35% משיעור האגרה לכל
לאורכו בהתאם נל"ן,

475 העולה אלחוטיים נל"ן קווי מספר 13ב.
קווים 80 על

האגרה על תעלה זהה, לא באפיק הפועלים הרישיון בעל של נפרדים הקצאה למשדרים בעד האגרה *
על  תעלה האגרה 10 קילוואט, לא עד הרישיון בעל של כאמור הנפרדים משדריו הספק היה .1 שבפרט

.2 הנקוב בפרט
המשדר. היצרן במיפרט נתוני פי על המשדר נקבע הספק **
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

הקצאת תדרים

רישיון בעד
תחנת לכל

קשר
ותיאור הגדרה הרישיון סוג

קבועות אלחוטיות גישה מערכות ד.

 1 פס תדרים ברוחב לכל
- מגה–הרץ

- נל"ן קווי רשת
אלחוטיים

אחת מנקודה
לריבוי נקודות

גישה מערכת .14
קבועה אלחוטית

תאית בפריסה
מערכת או (WLL)

הפועלות כפרי, רדיו
אחד התדרים בתחום

מאלה:
1  (א) העולה על

ושאינו  גיגה–הרץ
גיגה–הרץ; 2 על עולה

 2.4 העולה על (ב) 
עולה ושאינו גיגה–הרץ

גיגה–הרץ; 2.7 על

 3.4 על העולה (ג)
עולה ושאינו גיגה–הרץ

גיגה–הרץ; 3.6 על
בטל. (ד)

3,550
7,100

10,600

14,000

17,500

השנה בעד
הראשונה

השניה השנה בעד
השנה בעד
השלישית

השנה בעד
הרביעית

שנה כל בעד
הרביעית שאחרי

 1 פס תדרים ברוחב לכל
- מגה–הרץ

- נל"ן קווי רשת
מנקודה אלחוטיים

לריבוי אחת
נקודות

רדיו מערכת .15
הפועלת (LMDS)
התדרים בתחום

גיגה– 24 על העולה
עולה ושאינו הרץ
גיגה–הרץ 42.5 על

1,750
3,550

5,200

7,100

8,800

השנה בעד
הראשונה

השניה השנה בעד
השנה בעד
השלישית

השנה בעד
הרביעית

שנה כל בעד
הרביעית שאחרי

שידורים לציבור ז' - חלק

בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים הקצאת בעד
אפיק* לכל משדר לכל רישיון בעד ותיאור הגדרה הרישיון סוג

תחנות טלוויזיה א.

1,731,600

3,463,000

475 טלוויזיה: אפיק לכל
גבוה תדר (א)

(VHF-תג"מ) מאוד
תדר אולטרה (ב)
(UHF-תא"ג) גבוה

טלוויזיה תחנת .1
העולה בהספק**

קילוואט 10 על
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים הקצאת בעד
אפיק* לכל משדר לכל רישיון בעד ותיאור הגדרה הרישיון סוג

1,385,000
1,731,600

475 טלוויזיה: אפיק לכל
גבוה תדר (א)

(VHF-תג"מ) מאוד
תדר אולטרה (ב)
(UHF-תא"ג) גבוה

טלוויזיה תחנת .2
העולה בהספק**

עד  1 קילוואט על
קילוואט 10

923,500

1,154,100

475 טלוויזיה: אפיק לכל
גבוה תדר (א)

(VHF-תג"מ) מאוד

תדר אולטרה (ב)
(UHF-תא"ג) גבוה

טלוויזיה תחנת .3
העולה בהספק**

עד  0.1 קילוואט על
קילוואט 1

577,300 475 אפיק טלוויזיה לכל טלוויזיה תחנת .4
העולה בהספק**
0.01 קילוואט  על

קילוואט 0.1 עד

115,400 475 אפיק טלוויזיה לכל טלוויזיה תחנת .5
עד10 וואט  בהספק**

בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים* הקצאת בעד משדר לכל רישיון בעד ותיאור הגדרה הרישיון סוג

רדיו תחנות ב.

7,200 475 תנופה אפנון משדר
ברוחב (AM-את"ן)
קילו–הרץ 9 של פס

רדיו תחנות .6

118,800 475 אפנון משדר
(FM-את"ד) תדר

רדיו אפיק לכל
 1.5 של ובהספק**

ומעלה קילוואט

רדיו תחנת .7

95,000 475 אפנון משדר
(FM-את"ד) תדר

רדיו אפיק לכל
 1 מעל ובהספק**
ומתחת קילוואט

קילוואט ל–1.5

רדיו תחנת .8

לפי אחד בלבד משדר בעד אגרה תיגבה זהה, באפיק הפועלים רישיון, בעל של נפרדים למשדרים  *
מביניהם. הגבוה השיעור

המשדר. היצרן במיפרט נתוני פי על המשדר נקבע הספק **
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים* הקצאת בעד משדר לכל רישיון בעד ותיאור הגדרה הרישיון סוג

59,100 475 אפנון משדר
(FM-את"ד) תדר

רדיו אפיק לכל
העולה ובהספק**
0.25 קילוואט  על

קילוואט 1 עד

רדיו תחנת 8א.

36,900 475 משדר אפנון תדר
לכל (FM-את"ד)

רדיו ובהספק** אפיק
0.25 קילוואט  עד

רדיו תחנת .9

שידור ניידות ג.

משנה ב' לפי חלק
פי ועל ו',  בחלק
השיעור הקבוע

פרטים של ג' בפסקה
 7 ובפרטים 2 עד 6,

חלק. באותו ו–8

475 טלוויזיה תחנת
רכב בכלי המותקנת
והמשמשת להעברת

שתי בין שידור
נקודות

ניידות .10
טלוויזיה שידור

רדיו תחנת
רכב בכלי המותקנת
והמשמשת להעברת

שתי בין שידור
נקודות:

שידור ניידת .11
רדיו

משנה א' לפי חלק
לתוספת ועל בחלק ו'

הקבוע השיעור פי
 1 פרט של ב' בפסקה

חלק. באותו

475 תדר אפנון (א)
(FM-את"ד)

האגרה  50% משיעור
משנה א' לפי חלק

פי ועל ו', בחלק
השיעור הקבוע

 1 פרט של ב' בפסקה
חלק. באותו

475 אפנון בכל (ב)
אחר

אגרה רדיו, תיגבה ותחנת ניידת שידור או אחת, שידור מניידת אפיק יותר באותו בעל רישיון הפעיל *
מביניהם. הגבוה לפי השיעור בלבד, מהם אחד בעד
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לווין תחנות - חלק ח'

בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים הקצאת בעד תחנה לכל רישיון בעד
תיאור הגדרה,

ורכיבי המערכת הרישיון סוג

- 240 לקליטה מערכת
באמצעות בלבד,
אותות של לוויין,

לתכניות וקול חוזי
טלוויזיה, המיועדות

על ישירה לקליטה
לשימוש הציבור, ידי
רכיבים: בלבד; עצמי

(אנטנה) משושה
בקוטר פרבולית
 244 על העולה

זן סנטימטר,
דל מגבר למשושה,

(LNB/LNA) רחש
לווייני. ומקלט

מערכת .1
אישית לקליטה

- 4,750 הקליטה למערכת
-------------
באותם משושה לכל

המשושה מלבד חצרים
  475 הראשונה

לקליטה מערכת
באמצעות בלבד,
אותות של לוויין,

נתונים, או קול חוזי,
נכללת שאינה

;1 פרט של בהגדרה
משושה רכיבים:

פרבולית (אנטנה)
בכל קוטר, זן

דל מגבר למשושה,
,(LNB/LNA) רחש

וציוד לווייני מקלט
בהתאם נלווה קצה

השירות. לסוגי

מערכת .2
לקליטה מסחרית
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים הקצאת בעד תחנה לכל רישיון בעד
תיאור הגדרה,

ורכיבי המערכת הרישיון סוג

- 240 לתקשורת מערכת
יבשתית אווירית,
לשידור ימית, או

של לקליטה או
קול נתונים, תמסורת
פי על פקסימילה או
או ,A, B, C סטנדרט

לווייני באמצעות ,M
אינמרסט; ארגון
משושה רכיבים:

פרבולית (אנטנה)
מקלט שטוחה, או

וציוד לווייני ומשדר
נלווה בהתאם לסוג

התמסורת.

ניידת מערכת .3
אינמרסט לוויין מול

- 4,750 ניידת מערכת
לקליטה או לשידור

חוזי אותות של
באמצעות וקול,

לוויין;
משושה רכיבים:

פרבולית, (אנטנה)
מערכת לאנטנה, זן

וקליטה שידור
נלווה וציוד לווינית
וקול. חוזי לתמסורת

ניידת מערכת .4
FLYAWAY

2 עד  פרטים לפי
על  ו' 6 בחלק

התדר יחידת פי
פסקה של בלבד

או לפי פרטים א',
ו',  בחלק ו–8  7
לתחום בהתאם

התדרים.

קרקע לתחנת
 4,750 ראשית 

-------------
באותם משושה לכל

המשושה מלבד חצרים
475 הראשונה

קרקע תחנת
לתמסורת (שידור

שידור וקליטה) או
אנלוגיים אותות של

סיפרתיים או
לוויין; באמצעות
משושה רכיבים:

פרבולית, (אנטנה)
וקליטה, שידור ציוד

וציוד למשושה זן
לסוגי בהתאם נלווה

השירות.

קבועה תחנה .5
ולשידור לקליטה

 UPLINK) לוויין מול
(AND DOWNLINK
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בשקלים חדשים שנה האגרה לכל

תדרים הקצאת בעד תחנה לכל רישיון בעד
תיאור הגדרה,

ורכיבי המערכת הרישיון סוג

2 עד  פרטים לפי
על  ו', בחלק  6

התדר יחידת פי
פסקה של בלבד

או לפי פרטים א',
ו',  בחלק ו–8  7
לתחום בהתאם

התדרים.

קרקע לתחנת
4,750 ראשית

-------------
באותם משושה לכל

המשושה מלבד חצרים
475 הראשונה

קרקע תחנת
לתמסורת (שידור

שידור וקליטה) או
נתונים העברת של
סיפרתיים ואותות

באמצעות לוויין
קרקע תחנות ורשת

בתדרים זעירות
שונים:

לתחנת רכיבים:
ראשית קרקע

משושה - (HUB)
פרבולית (אנטנה)

וקליטה שידור וציוד
נלווה בהתאם לסוג

השירות; לתחנות
קליטה-שידור מנוי

זעירות - משושה
פרבולית (אנטנה)

בהתאם נלווה וציוד
השירות. לסוג

זעירה רשת .6
לווינים לתמסורת

 VERY SMALL)
 APPERTURE
(TERMINAL

זמניים רישיונות - חלק ט'

בשקלים האגרה
רישיון בעד חדשים

תדרים והקצאת ותיאור הגדרה הרישיון סוג

105 על עולה שאינה לתקופה רישיון
לתחנה  נתינתו, מיום חודשים  3

ד' בחלק המנויה

חד–מגמיות תחנות .1

105 עולה שאינה לתקופה רישיון (א)
לתחנה  נתינתו, מיום 3 חודשים על

ה' בחלק המנויה

ים חובבים, תחנות .2
ואוויר

- עולה שאינה לתקופה רישיון (ב)
לתחנה  נתינתו מיום 3 חודשים על
ממדינה למבקש ה', בחלק המנויה
הדדיות בהסכם ישראל עם הקשורה

רדיו חובבי לרישוי
105 הטכנית פעולתה להדגמת רישיון

לקיום או אלחוטי קשר תחנת של
שאינה לתקופה אלחוטי, קשר ניסוי

נתינתו מיום חודשים 3 על עולה

ניסוי או הדגמה .3
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מיוחדים רישיונות - י' חלק

רישיון בעד חדשים בשקלים האגרה ותיאור הגדרה הרישיון סוג

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

19 בתקנה

החזקה

כאמור  לשנתיים אגרה - 2,000
6(ב) בתקנה

1 כמוגדר בתקנה סחר

כאמור לשנה אגרה - 530
6(א) בתקנה

תחנת קשר לרשת מיתקן עזר לחיבור
אדם יד באמצעות ציבורית טלפון

מגשר ידני

חובבים תחנת - י"א חלק

רישיון בעד חדשים בשקלים האגרה
6(ב1) לתקופה כאמור בתקנה ותיאור הגדרה הרישיון סוג

"79 10 כמוגדר בתקנה חובבים תחנת

(29 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון כ"ז
קוב בלשני אבי  (3-411 (חמ

התקשורת הכללי של משרד המנהל                                                                                   

מיוחד), רישיון בעד מתן (בזק ושידורים) (אגרה התקשורת  הודעת
התשס"ו-2005

מתן רישיון  (אגרה בעד ושידורים) תקנה 5 לתקנות התקשורת (בזק לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - מיוחד), התשס"ב-12001

,2002 אוקטובר חודש של המדד לעומת ,2005 אוקטובר חודש של המדד  עליית עקב .1
מאתיים אלפים חמשת לתקנות 2(א) הנקוב בתקנה האגרה יהיה סכום ,0.84% של בשיעור

(1 בינואר 2006). התשס"ו א' בטבת ביום החל שקלים חדשים, ושמונים

(5 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ד'
ן ו ר ג ם  י חי  (3-2371 (חמ

ורישוי להנדסה בכיר סמנכ"ל                                                                                    

במשרד התקשורת

__________

.371 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשס"ב, עמ' 121;

בסכום שינוי
האגרה
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התשס"ו-2005 מיוחדת), אגרה (התאמת לפועל ההוצאה הודעת

התשנ"ה-11995  מיוחדת), (אגרה לפועל ההוצאה לתקנות תקנה 2(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת נובמבר בחודש שפורסם במדד, השינוי עקב .1
כמפורט (1 בינואר 2006), א' בטבת התשס"ו החל ביום לתקנות,  1 תקנה נוסח יהיה ,2004

להלן:

מיוחדת מיוחדת)"אגרה אגרה - (להלן מאסר צו או הבאה צו ביצוע בעד הטיפול דמי .1
יהיו כמפורט להלן: לחוק - ז4 פרק לפי

שקלים חדשים; 143 - הבאה צו ביצוע בעד מיוחדת אגרה (1)

חדשים." שקלים 188 - מאסר צו ביצוע בעד מיוחדת אגרה (2)

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א
פט שו , ן קו או בעז  (3-88 (חמ

משפט מחוזי נשיא בית                                                                                    

המשפט בתי מנהל

__________
.329 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1186;

השכירות דמי של מרבי שיעור (העלאת משולב] [נוסח הדייר הגנת הודעת
התשס"ו-2005 עסק), לבתי

התשל"ב-11972 (להלן  משולב], [נוסח הדייר הגנת לחוק סעיף 52א(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע אני לחוק, 52א(ב) בסעיף כאמור המחירים לצרכן, עליית מדד ועקב החוק), -

(1 בינואר  בטבת התשס"ו  א' בבתי עסק ביום להעלאת דמי השכירות 1. השיעור המרבי
."1.58% הוא: ,(2006

(21 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו כ'
אבואב שמואל   (3-707 (חמ

משרד של הכללי המנהל                                                                                    

והשיכון הבינוי

__________

.316 עמ' התשס"ג, ק"ת ;98 עמ' התשנ"ט, 1 ס"ח התשל"ב, עמ' 176;

טעות תיקון

התשס"ו-2005, (תיקון),  וצורתו) מבנהו  התשקיף, (פרטי  ערך ניירות לתקנות  7 בתקנה   
צריך ו–(11) (10) פסקאות החדשה, 72(א) בתקנה ,21 עמ' התשס"ו, ,6431 שפורסמו בקובץ התקנות

בהתאמה. ו–(10), (9) שיסומנו

(3-1829 (חמ

שיעור שינוי
מיוחדת אגרה

השיעור העלאת
המרבי

הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-7014 חדשים 11.36 שקלים המחיר


