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והצמדתם) שירותי בזק בעד תשלומים (חישוב ושידורים) התקשורת (בזק תקנות
התשס"ו―2006 (תיקון),

התשמ"ב- (בזק ושידורים), התקשורת לחוק ו–59 ו–(ד) 15(א)(2) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר ובהסכמת ,11982

והצמדתם), בזק שירותי בעד  תשלומים (חישוב ושידורים) (בזק  התקשורת בתקנות .1
יבוא: (ב) משנה תקנת אחרי ,6 בתקנה התשס"ג-22003,

תקנות אלה של תחילתן שלאחר השלישי העדכון 2(א), יום בתקנה האמור אף על ”(ג)
(1 ביולי 2006)." בתמוז התשס"ו יום ה' יהיה

(30 במאי 2006) בסיון התשס"ו ג'
אטיאס אריאל    (3-2497 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

__________
.395 עמ' התשס"ה, ;218 עמ' התשמ"ב, 1 ס"ח

.678 עמ' התשס"ה, ;1063 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת

,(2 מס' (תיקון בזק) שירותי בעד (תשלומים ושידורים) (בזק התקשורת תקנות
התשס"ו―2006

התשמ"ב- (בזק ושידורים), התקשורת לחוק ו–59 ו–(ד) 15(א)(1) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר ובהסכמת ,11982

בזק), שירותי בעד (תשלומים ושידורים) (בזק  התקשורת לתקנות הראשונה בתוספת .1
"ד' יבוא (31 במאי 2006)" התשס"ו "ד' בסיון במקום 2(ב), בחלק א', בסעיף התשס"ה-22005,

(30 ביוני 2006)". התשס"ו בתמוז

(30 במאי 2006) בסיון התשס"ו ג'
אטיאס אריאל    (3-2726 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

__________
.395 עמ' התשס"ה, ;218 עמ' התשמ"ב, 1 ס"ח

.13 עמ' התשס"ו, ;680 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

דפוס טעויות תיקוני

בקובץ שפורסמו התשס"ו-2006, כלליות),  והגדרות (הוראות העסקיים ההגבלים בכללי  (1)
ב' באדר י"ט מיום אלה כללים "תוקף במקום ,10 בסעיף ,786 עמ' התשס"ו, ,6483 התקנות
התשע"א ב' באדר י"ט יום עד אלה  כללים  "תוקף להיות צריך "(2011 במרס   25)  התשע"א

(25 במרס 2011)".

(3-3090 (חמ

שפורסמו שעה), התשס"ו-2006, (הוראת זכאי) זיכוי לתושב חוץ (נקודות הכנסה בכללי מס (2)
ניכוי הוצאות שהייה", בהגדרה "תקנות  ,1 בסעיף ,808 עמ' התשס"ו, ,6485 התקנות בקובץ
לתושבי "(ניכוי הוצאות שהייה להיות חוץ)" צריך לתושבי "(זיכוי הוצאות שהייה במקום

חוץ)".

(3-3608 (חמ

6 תיקון תקנה

התוספת תיקון
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