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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	54	לחוק	התקשורת	)בזק	ושידורים(,	התשמ"ב-11982,	ובאישור	 	

ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:	

בתקופת	תוקפן	של	תקנות	אלה	יראו,	לגבי	בעל	רישיון	כללי	למתן	שירותי	בזק	פנים– 	�1
ארציים	נייחים,	למעט	מפ"א	ייחודי,	או	למתן	שירותי	רדיו	טלפון	נייד	)להלן	-	רט"ן(,	
התשס"א-22001,	 )תמלוגים(,	 ושידורים(	 )בזק	 התקשורת	 לתקנות	 2)ב(	 בתקנה	 כאילו	

במקום	פסקה	)5(	נאמר:

	בשנת	2010	-	1%; )5("

	בשנת	2011	-	75%�1; )6(

	בשנת	2012	-	5%�2�" )7(

תוקפן	של	תקנות	אלה	מיום	י"ד	בשבט	התשע"א	)19	בינואר	2011(	עד	יום	י"ח	בטבת	 	�2
התשע"ג	)31	בדצמבר	2012(	או	-

כאמור הודעה	 פרסום	 יום	 עד	 	- רט"ן	 שירותי	 למתן	 כללי	 רישיון	 בעל	 	לגבי	 )1(	
בתקנה	3)1(	או	)2(;

מפ"א למעט	 נייחים,	 פנים–ארציים	 בזק	 שירותי	 למתן	 כללי	 רישיון	 בעל	 לגבי	 	 	)2(	
ייחודי	-	עד	יום	פרסום	הודעה	כאמור	בתקנה	3)3(�

	המנהל	הכללי	של	משרד	התקשורת	יפרסם	הודעה	ברשומות	על	התקיים	אחד	מאלה:		 	�3
	בעל	רישיון	כללי	למתן	שירותי	רט"ן	החל	לספק	שירותי	נדידה	פנים–ארצית;	לעניין	זה	- )1(

"בעל	רישיון	חדש"	-	מי	שקיבל	לראשונה	רישיון	כללי	למתן	שירותי	רט"ן	ביום	כ"ב	
באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(	או	לאחריו,	או	מי	שרישיונו	הקיים	הורחב	
בשל	בחירתו	במכרז	בידי	ועדת	המכרזים	שמינה	השר	לעניין	זה	ביום	י"ז		באייר	

התשס"ט	)11	במאי	2009(	או	בידי	ועדת	מכרזים	אחרת	שבאה	במקומה;	

כ"ב	 יום	 לפני	 רט"ן	 שירותי	 למתן	 כללי	 רישיון	 שקיבל	 מי	 	- קיים"	 רישיון	 "בעל	
באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(	ורישיונו	לא	הורחב	בשל	בחירתו	במכרז	

כאמור	בהגדרה	"בעל	רישיון	חדש";	

בעל	 של	 ציבורית	 בזק	 ברשת	 שימוש	 אפשרות	 	- פנים–ארצית"	 נדידה	 "שירותי	
ידי	בעל	 רישיון	קיים,	בידי	בעל	רישיון	חדש,	לצורך	מתן	שירותי	רט"ן	על	

הרישיון	החדש	למנוייו	בכל	הארץ;

	בעל	רישיון	כללי	למתן	שירותי		רט"ן	ברשת	אחרת	החל	לפעול	ונתח	השוק	שלו,	הנאמד	 )2(
לפי	מספר	מנוייו	ביחס	למספר	מנוייהם	של	בעלי	רישיון	כללי	למתן	שירותי	רט"ן,	לחוד	או	

יחד	עם	בעלי	רישיונות	אחרים	למתן	שירותי	רט"ן	ברשת	אחרת,	הוא	5%	לפחות;

רישיון	 למעט	 נייחים,	 פנים–ארציים	 בזק	 שירותי	 למתן	 כללי	 רישיון	 שקיבל	 	מי	 )3(
)1	בינואר	2011(	או	לאחריו,	סיים	לפרוס	את	 ייחודי,	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	 כללי	

הוראת שעה

תוקף

פרסום הודעה

__________
	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	218� 1

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	958;	התשס"ו,	עמ'	1144;	התש"ע,	עמ'	706� 2
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לפחות	 ל–5%	 שיאפשר	 באופן	 לו,	 שניתן	 הרישיון	 לפי	 שירותיו	 מתן	 לצורך	 התשתית	
מכלל	האוכלוסייה	בארץ	לקבל	שירותים	באמצעות	התשתית	שלו�

י"ד	בשבט	התשע"א	)19	בינואר	2011(
)חמ	3-2498(

ן ו כחל משה	
שר	התקשורת

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

	 	

 הודעת המקרקעין )הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית
בבית משותף(, התשע"א-2011

בהתאם	לתקנה	1)ב(	לתקנות	המקרקעין	)הוצאות	החלות	על	המתנתק	מהמערכת	המרכזית	
בבית	משותף(,	התשנ"א-11991	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	שיעור	המדד,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הסכום	הנקוב	 	�1
בתקנה	1)ב(	לתקנות	יהיה	04�736	שקלים	חדשים�

א'	בשבט	התשע"א	)6	בינואר	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2142(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ק"ת	התשנ"א,	עמ'	450;	התשנ"ב,	עמ'	654� 1

הודעת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור 
ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, התשע"א―2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4)ב(	לתקנות	עובדים	זרים	)איסור	העסקה	שלא	כדין	והבטחת	 	
	- )להלן	 התש"ס-12000	 הולמים(,	 מגורים	 בעד	 מהשכר	 ניכויים	 )שיעור	 הוגנים(	 תנאים	

התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	מדד	שכר	הדירה	שפורסם	בחודש	דצמבר	2010,	לעומת	מדד	שכר	הדירה	 	�1
)1	בינואר	2011(,	נוסח	 שפורסם	בחודש	דצמבר	2009,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	

תקנה	2)א(	לתקנות	הוא	כמפורט	להלן:

	הסכום	המרבי	שרשאי	מעביד	לנכות	משכרו	החודשי	של	עובד	זר	כהחזר	הוצאות	 ")א(
המעביד	למגורים	הולמים	לפי	סעיף	1ה	לחוק	יהיה	כמפורט	בטור	ב'	להלן	לצד	כל	אזור	

מגורים	כמפורט	בטור	א':

טור	א'
אזור	מגורים

טור	ב'
סכום	בשקלים	חדשים

09�354ירושלים
93�402תל	אביב

66�268חיפה

66�268מרכז

82�238דרום

75�219"צפון

שינוי סכומים

עדכון סכום 
החזר הוצאות

__________
	ק"ת	התש"ס,	עמ'	774;	התש"ע,	עמ'	807� 1
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עקב	שינוי	מדד	המחירים	לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	2010,	לעומת	מדד	המחירים	 	�2
לצרכן	שפורסם	בחודש	דצמבר	2009,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	

נוסח	תקנה	3	לתקנות	הוא	כמפורט	להלן:

"ניכוי	בעד	
הוצאות	נלוות

	נוסף	על	הסכום	שמעביד	רשאי	לנכות	לפי	תקנה	2,	רשאי	 	)א( �3
נלוות	 הוצאות	 בעד	 זר	 עובד	 של	 החודשי	 משכרו	 לנכות	 הוא	

סכום	מרבי	של	12�87	שקלים	חדשים�

לנכותו	 שמותר	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 המרבי	 	הסכום	 )ב( 		
משכרו	החודשי	של	עובד	בסיעוד	המתגורר	בבית	מעבידו,	הוא	

90�74	שקלים	חדשים�"

כ"ב	בטבת	התשע"א	)29	בדצמבר	2010(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3040(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

הודעת החברות )עדכון עיצום כספי(, התשע"א-2011

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	355)ג(	לחוק	החברות,	התשנ"ט-11999	)להלן	-	החוק(,	אני	מודיע	
לאמור:

תחילתו	 לפני	 לאחרונה	 שפורסם	 המדד	 לעומת	 לצרכן	 המחירים	 במדד	 העלייה	 עקב	 	�1
	של	החוק,	סכום	העיצום	הכספי	הוא,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,

7,510	שקלים	חדשים�

ז'	בשבט	התשע"א	)12	בינואר	2011(
בכר 	 ן ו אל 	 	 )חמ	3-3204(

ראש	רשות	התאגידים 	 	
רשם	החברות 	 	

__________
	ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189;	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	78;	התש"ע,	עמ'	640� 1

תיקוני טעויות דפוס

בקובץ	 2(,	התשע"א-2010,	שפורסמו	 )תיקון	מס'	 2	לתקנות	סדר	הדין	האזרחי	 בתקנה	 	)1(
התקנות	6937,	התשע"א,	עמ'	109,	במקום	"תקנה	323י"	צריך	להיות	"תקנה	343י"�

)חמ	3-1778(

שפורסמה	 התשע"א-2010,	 לעדים(,	 תשלומים	 )התאמת	 הפלילי	 הדין	 סדר	 בתקנות	 	)2(
בקובץ	התקנות	6952,	התשע"א,	עמ'	278,	ברישה	שבסעיף	1,	במקום	")1	בינואר	2010("	

צריך	להיות	")1	בינואר	2011("�

)חמ	3-245(

עדכון סכום 
הוצאות נלוות

עדכון סכום




