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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ"ז באדר א' התשע"ו 
)7 במרס 2016(:

תיקון סעיף 21   .1

בסעיף 21 לתקנון הכנסת, סעיף קטן )ד( - בטל.  

תיקון סעיף 44  .2

בסעיף 44 לתקנון הכנסת -  

בסעיף קטן )ב()1(, במקום הרישה עד המילה "בממשלה" יבוא "סיעה או מספר סיעות יחד רשאיות להגיש הצעה   )1(
להביע אי–אמון בממשלה ואמון בממשלה אחרת )בתקנון זה - אי–אמון בממשלה(";

בסעיף קטן )ג( -  )2(

האמור בו יסומן כפסקה )1(, ובה, הסיפה החל במילה "להצעה" - תימחק; )א( 

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

")2( לשם הגשת הצעה להביע אי–אמון בממשלה, תמסור סיעה למזכיר הכנסת הודעה בכתב על קווי היסוד   
של מדיניות הממשלה המוצעת, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים המיועדים, אף אם ההצעה 
תוגש במועד מאוחר יותר; ההודעה תהיה חתומה בידי חבר הכנסת המיועד לעמוד בראש הממשלה המוצעת 
ותצורף לה הסכמה של כל השרים המיועדים; ההודעה תעמוד בתוקפה כל עוד לא מסרה הסיעה הודעה 

אחרת.

)3( מזכיר הכנסת יביא לידיעת חברי הכנסת את ההודעה האמורה בפסקה )2( עד תחילת ישיבת הכנסת שבה   
יתקיימו הדיון או ההצבעה על הצעת האי–אמון בממשלה; לא הוגשה ההודעה לפני פתיחת הישיבה כאמור, 

לא תתקיים הצבעה על הצעת האי–אמון.";

בסעיף קטן )ה(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )3(

")3( על אף האמור בפסקה )1(, הוגשה ההצעה להביע אי–אמון בממשלה כאמור באותה פסקה בצירוף חתימותיהם   
של 61 חברי הכנסת לפחות, יתקיים הדיון בפתיחת ישיבת הכנסת במועד שיקבע יושב ראש הכנסת בכל אחד מימי 
ישיבות הכנסת, שיהיה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבוע מיום הגשת ההצעה, לרבות בתקופת הפגרה; הוראות 
סעיף קטן )ב()2( לעניין מכסת הצעות האי–אמון בממשלה לא יחולו לעניין הצעה להביע אי–אמון בממשלה כאמור 

בפסקה זו.";

)ז(, במקום "בממשלה בסיום דיון" יבוא "בממשלה שהוגשה בסיום הדיון", המילים "והוצע בהן כי  בסעיף קטן   )4(
הרכבת הממשלה תוטל על חברי כנסת שונים," - יימחקו, ובסופו יבוא "צורפו להצעה חתימותיהם של 61 חברי 
את  לפני ההצבעה  להציג  המוצעת  בראש הממשלה  לעמוד  המיועד  הכנסת  חבר  רשאי  יהיה  לפחות,  הכנסת 

הרכבה ואת קווי היסוד שלה במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות.";

בסעיף קטן )ח()2(, בסופו יבוא "והממשלה החדשה תיכון";  )5(

בסעיף קטן )ט( -  )6(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "צורפו להצעה חתימותיהם של 61 חברי הכנסת לפחות, יהיה רשאי נוסף על כך חבר  )א( 
הכנסת המיועד לעמוד בראש הממשלה המוצעת להציג את הרכבה ואת קווי היסוד שלה במסגרת זמן שלא 

תעלה על 15 דקות;"

בפסקה )4(, אחרי "משולב" יבוא "והכול במסגרת זמן שלא תעלה על שלוש דקות לסיעה"; )ב( 

בפסקה )5(, בסופה יבוא "והממשלה החדשה תיכון".; )ג( 

תחילה  .3

תחילתו של סעיף 2 ביום תחילת כהונתה של הכנסת העשרים ואחת.  

הוראות שעה  .4

מתחילתו של כנס הכנסת שלאחר יום אישורו של תיקון תקנון זה ועד סוף כהונתה של הכנסת העשרים יקראו את  )א( 
סעיף 44 לתקנון הכנסת כך:

"הבעת אי–אמון בממשלה לפי סעיף 28 לחוק–יסוד: הממשלה - הוראת שעה לכנסת העשרים   

44. )א( בפרק זה -   

"סיום הדיון" - אחרי שהסתיימה התשובה ולפני ההצבעה, ואם הדיון הוא בהצעת חוק בקריאה השנייה ובקריאה 
השלישית - בתום הקריאה השנייה ולפני שהחלה ההצבעה בקריאה השלישית; 

__________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ו, עמ' 1352.
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"סעיף העומד על סדר היום" - סעיף שמתקיימת לגביו הצבעה ושהממשלה הציעה אותו או הביעה עמדה לגביו, 
ולמעט הצעת חוק בדיון מוקדם והצעה לסדר היום; לעניין זה יראו את עמדת הממשלה כעמדה האחרונה 
שמסרה הממשלה במליאת הכנסת או שהודיעה בכתב למזכירות הכנסת לפני שהוגשה הבקשה להביע 

אי–אמון בממשלה, ולגבי הצעת חוק - אף אם הובעה בקריאות קודמות, לרבות בדיון מוקדם. 

סיעה או כמה סיעות יחד רשאיות להגיש הצעה להביע אי–אמון בממשלה ואמון בממשלה אחרת )בתקנון  )ב( )1( 
זה - אי–אמון בממשלה(; הגישו כמה סיעות הצעה אחת, יראו אותן כסיעה אחת לעניין סעיף זה.

הצעה להביע אי–אמון בממשלה יכול שתוגש בדרך של הצעת סעיף לסדר היום או כהצעה בסיום הדיון בכל   )2(
סעיף העומד על סדר היום. 

לשם הגשת הצעה להביע אי–אמון בממשלה, תמסור סיעה למזכיר הכנסת הודעה בכתב על קווי היסוד של   )3(
מדיניות הממשלה המוצעת, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים המיועדים, אף אם ההצעה תוגש 
בראש הממשלה המוצעת  לעמוד  חבר הכנסת המיועד  בידי  יותר; ההודעה תהיה חתומה  במועד מאוחר 
ותצורף לה הסכמה של כל השרים המיועדים; ההודעה תעמוד בתוקפה כל עוד לא מסרה הסיעה הודעה 

אחרת. 

מזכיר הכנסת יביא לידיעת חברי הכנסת את ההודעה האמורה בפסקה )3( עד תחילת ישיבת הכנסת שבה   )4(
יתקיימו הדיון או ההצבעה על הצעת האי–אמון בממשלה; לא הוגשה ההודעה לפני פתיחת הישיבה כאמור, 

לא תתקיים הצבעה על הצעת האי–אמון. 

בהצעה להביע אי–אמון בממשלה המוגשת בדרך של הצעת סעיף לסדר היום, יש לציין את עילת ההצעה;   )5(
עילת ההצעה לא תשונה אלא במקרים אלה: 

יושב ראש הכנסת אישר את השינוי, בנסיבות מיוחדות, לפי בקשת הסיעה המציעה; )א( 

ההצעה תידון בשבוע הראשון של כנס הכנסת, והשינוי ייעשה, לכל המאוחר, עד יום ד' האחרון בפגרה שלפני  )ב( 
הכנס;

לא יתקיימו בכל מושב של הכנסת יותר מעשרה דיונים להביע אי–אמון בממשלה שהוגשו בדרך של  )ג( )1( 
הצעת סעיף לסדר היום.

סיעה  היום, רשאית  לעניין הצעה להביע אי–אמון בממשלה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר   )2(
המונה פחות משבעה חברים להגיש לכל היותר שלוש הצעות בכל מושב של הכנסת, וסיעה המונה 
בין שבעה לתשעה חברים - לכל היותר ארבע הצעות בכל מושב של הכנסת; על סיעה גדולה יותר 

לא תחול מגבלה כאמור. 

מזכיר הכנסת ינהל רישום של ההצעות להביע אי–אמון בממשלה שהגישו הסיעות לעניין סעיף קטן   )3(
זה;

הכנסת,  למזכיר  יודיעו  האופוזיציה  סיעות  מקרב  רוב  מהווה  חבריהן  האופוזיציה שמספר  סיעות  )ד( )1( 
עד שעה 11:00 ביום האחרון בשבוע של ישיבות הכנסת, לרבות ביום ישיבה בתקופת הפגרה, כי 
הן מבקשות שהצעתן להביע אי–אמון בממשלה בדרך של הצעת סעיף לסדר היום תידון בישיבת 
יביא את דבר  הכנסת הרגילה הראשונה בתקופת כנס הכנסת בשבוע שלאחר מכן; מזכיר הכנסת 

ההודעה כאמור לידיעת שאר הסיעות בלא דיחוי.  

סיעות האופוזיציה כאמור בפסקה )1( רשאיות לחזור בהן מהודעה כאמור באותה פסקה לא יאוחר   )2(
משעה 13:00 ביום א' בשבוע שבו אמורה להידון הצעתן להביע אי–אמון בממשלה; חזרו בהן הסיעות 
כאמור לאחר מכן, לא יתקיים הדיון, אך הצעתן תבוא במניין ההצעות לפי סעיף קטן )ג()1( כאילו 

נדונה.

בישיבה כאמור בפסקה )1( יידונו כל ההצעות להביע אי–אמון בממשלה שהוגשו עד לנעילת ישיבת   )3(
הכנסת ביום מסירת ההודעה כאמור באותה פסקה, ודיון זה ידחה דיון בכל סעיף אחר, בכפוף לאמור 

בסעיף 20)ג(.

לא נמסרה הודעה לפי סעיף קטן זה במשך 30 ימים, רשאית כל סיעה למסור הודעה כאמור; ואולם   )4(
במועד שעליו  אי–אמון בממשלה  להביע  תידון ההצעה   ,)1( פסקה  לפי  הודעה  מכן  לאחר  נמסרה 

הודיעו סיעות האופוזיציה כאמור באותה פסקה. 

על אף האמור בסעיף קטן )ד(, הוגשה ההצעה להביע אי–אמון בממשלה בצירוף חתימותיהם של 61 חברי  )ה( 
הכנסת לפחות, יתקיים הדיון בפתיחת ישיבת הכנסת במועד שיקבע יושב ראש הכנסת בכל אחד מימי 
ישיבות הכנסת, שיהיה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבוע מיום הגשת ההצעה, לרבות בתקופת הפגרה; 
הוראות סעיף קטן )ג( לעניין מכסת הצעות האי–אמון בממשלה לא יחולו לעניין הצעה להביע אי–אמון 

בממשלה כאמור בסעיף קטן זה;



ילקוט הפרסומים 7244, כ"ח באדר ב' התשע"ו, 7.4.2016  5022

הצעה להביע אי–אמון בממשלה שהוגשה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום, תובא להצבעה  )ו( 
זאת  ביקשה  ואולם אם  מכן,  כנס הכנסת בשבוע שלאחר  בישיבת הכנסת הרגילה הראשונה בתקופת 
הממשלה מיד - תתקיים ההצבעה בו ביום, בסיום הדיון באותו סעיף; דחיית הצבעה לפי סעיף קטן זה 
תיעשה פעם אחת בלבד לעניין אותו סעיף; לעניין סעיף קטן זה תיוצג הממשלה על ידי אחד מאלה, בסדר 
זה: ראש הממשלה, השר שדיבר בשם הממשלה לגבי הסעיף שעל סדר היום, השר המקשר בין הממשלה 

לבין הכנסת, שר אחר, ובלבד שהם נוכחים באולם המליאה;

בהצעה להביע אי–אמון בממשלה שהוגשה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום, תתקיים הצבעה  )ז( 
אחת בלבד, והיא תהיה הן על הסעיף העומד על סדר היום והן לעניין הבעת האי–אמון; ואולם הוצעו 
כמה הצעות להביע אי–אמון בממשלה כאמור, תתקיים ההצבעה רק על הצעתה של הסיעה הגדולה 
מבין הסיעות המציעות; צורפו להצעה חתימותיהם של 61 חברי הכנסת לפחות, יהיה רשאי חבר הכנסת 
שלה  היסוד  קווי  ואת  הרכבה  את  ההצבעה  לפני  להציג  המוצעת  הממשלה  בראש  לעמוד  המיועד 

במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות;

שבו  בעניין  היום  סדר  על  העומד  בסעיף  הדיון  בסיום  בממשלה  אי–אמון  להביע  ההצעה  היתה  )ח( )1( 
לא נדרש רוב של חברי הכנסת, והממשלה הודיעה כי היא מתנגדת לו, וזכתה ההצעה לרוב של 
ותידחה  המשתתפים בהצבעה אך לא לרוב של חברי הכנסת, תתקבל ההצעה לעניין אותו סעיף 

הצעת האי–אמון. 

חברי  של  לרוב  וזכתה   ,)1( בפסקה  כאמור  הדיון  בסיום  בממשלה  אי–אמון  להביע  ההצעה  היתה   )2(
הכנסת, יתקבלו הן ההצעה שעמדה לדיון והן הצעת האי–אמון, והממשלה החדשה תיכון. 

היתה ההצעה להביע אי–אמון בממשלה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום בנושא שהביאה   )3(
בשינויים  ו–)2(,   )1( פסקאות  הוראות  יחולו  בו,  תומכת  היא  כי  הודיעה  או שהממשלה  הממשלה 

המחויבים; 

וזה סדר הדיון בהצעה להביע אי–אמון בממשלה שהוגשה בדרך של הצעת סעיף לסדר היום:  )ט( 

הסיעה שהגישה את ההצעה תנמק אותה במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות; צורפו להצעה   )1(
חתימותיהם של 61 חברי הכנסת לפחות, יהיה רשאי נוסף על כך חבר הכנסת המיועד לעמוד בראש 

הממשלה המוצעת להציג את הרכבה ואת קווי היסוד שלה במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות;

הוגשו כמה הצעות להביע אי–אמון בממשלה, ינמקו הסיעות את הצעותיהן לפי סדר גודלן, החל   )2(
בסיעה הגדולה ולא לפי סדר הגשת ההצעות, כל אחת במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות; 

הממשלה תציג את תשובתה להצעה, ואם הוגשו כמה הצעות, תציג את תשובתה לאחר כל אחת   )3(
מהן, אלא אם כן עסקו בנושא אחד; תשובת הממשלה תוצג בידי אחד השרים; 

דיון סיעתי  דיון סיעתי בהצעה, ואם הוגשו כמה הצעות יתקיים  אחרי תשובת הממשלה יתקיים   )4(
את  נימק  מטעמה  שחבר  סיעה  לסיעה;  דקות  שלוש  על  תעלה  שלא  זמן  במסגרת  והכול  משולב, 
נוספת להבעת  כן הדיון הסיעתי משולב עם הצעה  ההצעה לא תשתתף בדיון הסיעתי, אלא אם 

אי–אמון בממשלה או עם נושא אחר; 

תתקיים  בממשלה,  אי–אמון  להביע  הצעות  כמה  הוגשו  על ההצעה;  הכנסת  תצביע  הדיון  לאחר   )5(
ההצבעה לפי סדר גודלן של הסיעות, החל בסיעה הגדולה; ואולם התקבלה הצעה ברוב של חברי 

הכנסת, לא תצביע הכנסת על שאר ההצעות, והממשלה החדשה תיכון."

)ב( מתחילתו של כנס הכנסת שלאחר יום אישורו של תיקון תקנון זה ועד סוף כהונתה של הכנסת העשרים יקראו את 
תקנון הכנסת כך שאחרי סעיף 50 יבוא:

"שעת שאלות - הוראת שעה לכנסת העשרים  

 50א. )א( ועדת הכנסת תקבע לכל מושב של הכנסת עשרה מועדים שבהם יישאלו ראש הממשלה או שר אחר 
שאלות בידי חברי הכנסת על עניינים שבתחום תפקידם וישיבו עליהן, והכול במסגרת זמן שלא תעלה 

על שעה )בתקנון זה - שעת שאלות(; מועדים אלה יכול שיהיו בכל אחד מימי ישיבות הכנסת.

ראש הממשלה או שר אחר לא יוזמנו לשעת שאלות יותר מפעם אחת במושב של הכנסת; על אף האמור בסעיף            )ב( 
קטן )א(, היה ראש הממשלה או שר אחר ממונה על יותר ממשרד אחד, תוארך שעת השאלות עוד בעשר 

דקות לכל משרד נוסף שעליו הוא ממונה.

מסגרת הזמן לכל שאלה לא תעלה על שתי דקות, ולכל תשובה - על שלוש דקות.          )ג( 
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יושב ראש הישיבה יקבע את סדר השואלים, ובלבד שמספר השואלים מקרב חברי סיעות האופוזיציה           )ד( 
באולם  ממקומו  יצביע  לשאול  המבקש  הכנסת  חבר  מהשואלים;  רבעים  שלושה  הפחות  לכל  יהיה, 

המליאה ויהיה רשאי לשאול פעם אחת בלבד.

סיעות האופוזיציה שמספר חבריהן מהווה רוב מקרב חברי האופוזיציה יודיעו למזכיר הכנסת לפחות           )ה( 
שבועיים לפני כל מועד שעת שאלות מי השר שיוזמן לאותו מועד; הודיעה הממשלה, באמצעות מזכיר 
הממשלה, למזכיר הכנסת ולוועדת הכנסת, כי השר שהוזמן לא יוכל להשתתף במועד שנקבע, תקבע 
ועדת הכנסת מועד חדש, שיחול בתוך שבועיים מהמועד המקורי; דחייה כאמור תיעשה פעם אחת 

בלבד לגבי אותו שר והמועדים האחרים שנקבעו לשעת שאלות לא ישתנו בשלה.

השיב ראש הממשלה או שר אחר בשעת שאלות כי עליו לקיים בירורים לפני מתן תשובה עניינית,           )ו( 
יקבע יושב ראש הכנסת, ככל האפשר בתיאום עמו, מועד למתן תשובות כאמור, שיחול בתוך עשרה 

ימים ממועד שעת השאלות.

בשינויים  להשיב,  וסירוב  פסולה  שאילתה  לעניין   47 סעיף  הוראות  יחולו  והתשובות  השאלות  על           )ז( 
המחויבים ובשינוי זה: במקום יושב ראש הכנסת יבוא יושב ראש הישיבה."

הוראת מעבר  .5

על אף האמור בסעיף 4 לתיקון תקנון זה, בכנס הכנסת הראשון שלאחר יום אישורו של תיקון תקנון זה -  

"יותר  יקראו  דיונים"  מעשרה  יותר  הכנסת  של  מושב  "בכל  במקום  בו,  המובא  הכנסת  לתקנון  44)ג()1(  בסעיף   )1(
מחמישה דיונים";

בסעיף 50א)א( לתקנון הכנסת המובא בו, במקום "לכל מושב של הכנסת עשרה מועדים" יקראו "חמישה מועדים".  )2(

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-864-ה1(                 יולי )יואל( אדלשטיין

יושב ראש הכנסת  

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ"ח באדר א' 
התשע"ו )8 במרס 2016(:

תיקון סעיף 111   .1

בסעיף 111)ב( לתקנון הכנסת, האמור בו יסומן כפסקה )1(, ואחריה יבוא:   

")2()א( לפחות רבע מדיוני הוועדה בכל מושב של הכנסת )בפסקה זו - המכסה( יוקדשו לפיקוח על עבודת הממשלה,   
ובכלל זה -

דיונים בהצעות לסדר היום ודיונים מהירים שהועברו לוועדה, והכול בנושאים שיש בהם משום פיקוח   )1(
על עבודת הממשלה;

דיונים בדיווחים של שרים או של נציגי הממשלה לפי סעיף 123)ז( או לפי חיקוק.  )2(

במניין הדיונים לפי פסקה זו לא יובאו בחשבון דיונים לאישור חקיקה או חקיקת משנה. )ב( 

חלק מהדיונים לפי פסקה זו יכול שיתקיימו בוועדת משנה של הוועדה. )ג( 

)ד( )1( המכסה לא תחול על ועדת החוקה חוק ומשפט. 

הוראות פסקה זו יחולו על ועדת הכספים, ואולם המכסה לגביה תהיה 12% מדיוניה.  )2(

הוראות פסקה זו לא יחולו על ועדת הכנסת."  )ה( 

תחילה והוראת שעה   .2

תחילתו של תיקון תקנון זה ביום תחילתו של כנס הכנסת שלאחר אישורו )להלן - יום התחילה(; ואולם בכנס הכנסת   
הראשון שלאחר יום התחילה, בסעיף 111)ב()2()א( לתקנון הכנסת כנוסחו בתיקון זה, במקום "מושב" יקראו "כנס". 

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-864-ה1(                 יולי )יואל( אדלשטיין

יושב ראש הכנסת  __________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ו, עמ' 1352.
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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום  כ"ח באדר א' 
התשע"ו )8 במרס 2016(:

תיקון סעיף 117   .1

בסעיף 117)ב( לתקנון הכנסת, במקום "שישה חודשים" יבוא "75 ימים".  

תחולה  .2

הוראות תיקון תקנון זה יחולו על הצעות לסדר היום והצעות לדיון מהיר שיועברו לדיון בוועדה לאחר תחילתו.  

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-864-ה1(                 יולי )יואל( אדלשטיין

יושב ראש הכנסת  __________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ו, עמ' 1352.

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום  כ"ח באדר א' התשע"ו 
)8 במרס 2016(:

תיקון סעיף 118  .1

בסעיף 118)א( לתקנון הכנסת, בסופו יבוא "הן במהלך הדיון והן בזמן ההצבעה".   

כ"ח באדר א' התשע"ו )8 במרס 2016(
)חמ 3-864-ה1(                 יולי )יואל( אדלשטיין

יושב ראש הכנסת  __________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ו, עמ' 1352.

היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק 
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א1 ו–4א2 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני נותן בזה 
היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק וקובע בו תנאים, כמפורט להלן:

הגדרות  .1

בהיתר זה -  )א( 

"בעל רישיון כללי" - מי שקיבל רישיון כללי לפי החוק, לרבות מי שקיבל רישיון כללי ייחודי או רישיון אחוד לפי 
החוק; 

"בעל רישיון מיוחד" - מי שקיבל רישיון מיוחד לפי החוק;

"הודעה" - הודעה על כוונה לספק שירות, לפי סעיף 5 להיתר, שהוגשה לפי התוספת הראשונה;

"ההיתר" - היתר כללי זה לרבות התוספות לו וכן כל מסמך או תנאי אחר אשר נקבע בהיתר כי יהווה חלק בלתי 
נפרד מההיתר או מתנאיו; 

"מודיע" - מי שהגיש הודעה למנהל לפי הוראות היתר זה;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהשר הסמיכו לעניין היתר זה;

"מנוי" - מי שמקבל שירותי ספק כמשתמש קצה;

"מנוי עסקי" - מנוי שהוא כל אחד מאלה:

תאגיד, כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-21981; )א( 

משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; )ב( 

___________
1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ה, עמ' 65.

2  ס"ח התשמ"א, עמ' 302.



5025 ילקוט הפרסומים 7244, כ"ח באדר ב' התשע"ו, 7.4.2016 

עוסק מורשה למעט עוסק פטור; )ג( 

גוף אשר הוקם בחוק או על פי חוק. )ד( 

"מנוי פרטי" - מנוי שאינו מנוי עסקי;

"המערכת" -  מיתקני הבזק של הספק הנמצאים בישראל המשמשים אותו לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק 
לפי ההיתר;

"מפעיל מורשה" - בעל רישיון לפי החוק או מי שפועל מכוח ההיתר, ולמעט בעל רישיון לשידורים כהגדרתו 
בחוק;

"המשרד" - משרד התקשורת;

"נכסי הספק" - הנכסים הדרושים להבטחת מתן השירותים בידי הספק;

"נושא משרה" - בחברה - מנהל כללי ויושב ראש הדירקטוריון, לרבות מי שממלא בה תפקיד כאמור אף אם 
תוארו שונה, וכן בעל שליטה, במישרין או בעקיפין, שהוא יחיד; בשותפות מוגבלת - יחיד שהוא השותף 
הכללי, ואם השותף הכללי הוא תאגיד - המנהל הכללי של אותו תאגיד; בשותפות - כל אחד מהשותפים;

"ספק" - מי שקיבל תעודת רישום לפי היתר זה;

"רישיון אחוד" - רישיון כללי שהוא אחד מאלה או רישיון המאחד כמה מהם:

רישיון כללי ייחודי;   )1(

רישיון כללי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;  )2(

רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים.  )3(

"השירותים" - שירותי בזק מסוג המפורט בתוספת השנייה אשר הותרו בהיתר זה; 

"תעודת רישום" - תעודה שנתן המנהל לפי סעיף 6 להיתר.  

בתקנות  בחוק,  בהיתר,  אחר  במקום  להם  שניתנה  )א(, תהיה המשמעות  קטן  בסעיף  הוגדרו  לא  למונחים אשר  )ב( 
שהותקנו לפיו או בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.   

תנאים להיתר       .2

בספק יתקיימו, בכל עת, תנאים אלה:   )א( 

ביחיד -  )1(

מלאו לו 18 שנים; )א( 

הוא אזרח ישראל או תושב בה; )ב( 

לדעת  ממנו,  למנוע  כדי  בה  יש  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  בעבירה  הורשע  לא  הוא  )ג( 
המנהל, לפעול מכוח ההיתר; 

הוא לא הוכרז פסול דין ולא מונה לו אפוטרופוס; )ד( 

הוא אינו בעל עניין בתאגיד אשר נותן את השירותים מכוח רישיון לפי החוק או מכוח ההיתר, ואין  )ה( 
הוא מועסק בתאגיד כאמור;

בתאגיד -   )2(

הוא התאגד כדין בישראל ומקיים מקום עסקים בישראל;  )א( 

בנושא משרה בו מתקיימים התנאים הקבועים בפסקאות משנה )ג( ו–)ד( שבפסקה )1(; )ב( 

הוא אינו בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים; לעניין זה, "בעל רישיון כללי" -  )ג( 
למעט בעל רישיון כללי ייחודי או בעל רישיון אחוד;

רישיון מכוח החוק לתת את השירותים, או שניתנה לה  ניתן לה  זיקה אליו, אשר  אין חברה בעלת  )ד( 
בת, חברת  - חברת אם, חברת  זיקה"  "חברה בעלת  זה,  לעניין  לפעול מכוח ההיתר;  רישום  תעודת 

אחות, חברה שהיא בעלת עניין, חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה; 
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התנאים הנוספים שנקבעו בסעיף 2 בתוספת השנייה בנוגע לשירותים שנותן הספק לפי ההיתר;   )3(

לא בוטל רישום קודם שלו, אלא אם כן ראה המנהל כי חדלו להתקיים בו התנאים שבשלם בוטל הרישום   )4(
הקודם כאמור או אם השתכנע המנהל כי בנסיבות העניין אין מניעה לאפשר לו לשוב ולהירשם כספק; לעניין 
תאגיד - יראוהו כמי שבוטל רישום קודם שלו כאמור, אם בעל השליטה או נושא משרה בו היה ספק אשר 

רישום קודם שלו בוטל או שהיה בעל שליטה או נושא משרה בתאגיד אחר אשר בוטל רישום קודם שלו;

הוא מקיים את חובות הדיווח שנקבעו בהיתר זה.  )5(

בסעיף זה - )ב( 

"אזרח ישראל" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-31952;   

"תושב" - כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-41965.  

רישום  תעודת  להעניק  שיירשמו,  מיוחדים  ומטעמים  מודיע  לבקשת  המנהל,  רשאי  זה,  בסעיף  האמור  אף  על  )ג( 
למודיע אשר לא מתקיים בו תנאי כמפורט בסעיף קטן )א()2()א(.

פעולות הבזק ושירותי הבזק  .3

מהסוג  השירותים  את  המערכת  באמצעות  ולתת  הבזק  פעולות  את  לבצע  ההיתר,  לתנאי  בכפוף  רשאי,  ספק  )א( 
המפורט בתעודת הרישום שקיבל, לפי התנאים הקבועים בתוספת השנייה בנוגע לשירותים האמורים.

ספק ייתן את השירותים באורח תקין וסדיר וברמה מקצועית, נאותה וסבירה.  )ב( 

תקופת הרישום  .4

תוקפו של רישום הוא לתקופה של עשר שנים, שתחילתה ביום הנפקת תעודת הרישום )להלן - תקופת הרישום(. )א( 

יגיש למנהל הודעה, לא יאוחר מ–90 ימים לפני תום תקופת הרישום; הודעה  ספק המעוניין בחידוש הרישום,  )ב( 
שהוגשה לאחר המועד האמור, יראו בה כהודעה לצורך רישום ראשון.

חידוש רישום ייעשה לתקופה של עשר שנים שתחילתה ביום שלאחר תום תקופת הרישום.  )ג( 

הודעות  .5

יגיש למנהל הודעה לפי ההוראות שבתוספת  ביקש אדם לתת שירות מסוג המפורט בתוספת השנייה להיתר,  )א( 
הראשונה, ויצרף אליה את המסמכים המפורטים באותה תוספת. 

חדל להתקיים בספק תנאי הקבוע בסעיף 2 יודיע על כך לאלתר למנהל בכתב.  )ב( 

4 חודשים לפני תום תוקף הרישום יגיש ספק למנהל הודעה לעניין חידוש הרישום ואת מספר מנוייו נכון ליום  )ג( 
ההודעה.

לעניין הודעה יחולו הוראות נוספות כמפורט בחלק א' בתוספת הראשונה.  )ד( 

תעודת רישום   .6

נוכח המנהל כי התקיימו בהודעה כל התנאים הנדרשים על פי תנאי ההיתר, צורפו לה כל המסמכים הנדרשים  )א(  
על פי ההיתר, וכי המודיע שילם את האגרה בעד הרישום או חידושו בשיעור שנקבע בתקנות לפי סעיף 4א1)ו( 
לחוק, יעניק למודיע תעודת רישום שתצוין בה תקופת הרישום, בתוך 30 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה או בתוך 
15 ימי עבודה מיום השלמת הגשת כל המסמכים הנדרשים, לפי המאוחר מביניהם, זולת אם מצא כי לא ניתן 

להעניק תעודה כאמור מטעמים שבטובת הציבור.

מצא המנהל כי לא ניתן להעניק למודיע תעודה כאמור בסעיף קטן )א(, יושב לו סכום האגרה. )ב(  

ספק יציג את תעודת הרישום בתוך 7 ימים מיום שקיבל אותה, באתר האינטרנט שלו, אם ישנו. )ג(   

ביטול הרישום, הגבלתו או התלייתו  .7

המנהל רשאי לבטל, להתלות או להגביל את רישומו של ספק, לפי הוראות סעיף 6 לחוק, בשינויים המחויבים.  )א( 

ביטול הרישום ייכנס לתוקף במועד שיודיע המנהל לספק )להלן - מועד הביטול(, והספק ימשיך במתן השירותים  )ב( 
בהתאם להוראות ההיתר עד לאותו מועד, אם הורה כך המנהל.

ספק אשר נמסרה לו הודעה בדבר ביטול הרישום, יודיע על כך למנוייו ויציין בהודעתו את מועד הביטול. )ג( 

___________
3  ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשע"א, עמ' 1073.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשע"ב, עמ' 202.

במועד ביטול הרישום, יפסיק הספק את ביצוע פעולות הבזק ומתן השירותים. )ד( 
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי המנהל שלא לבטל את הרישום ולתת הוראות לספק הנוגעות לתיקון הליקוי  )ה( 
או הפגם, לפי העניין, שהוא העילה לביטול הרישום.

לעניין סעיף זה, "ביטול" - לרבות התליית הרישום או הגבלת מתן השירותים. )ו( 

המנהל יפרסם הודעה באתר האינטרנט של המשרד בדבר ביטול רישום לפי סעיף זה. )ז(  

הודעה על כוונה לתיקון ההיתר הכללי  .8

המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד, הודעה מבעוד מועד על כוונה לתקן תנאי מתנאי ההיתר.   

העברת זכויות  .9

זכות מהזכויות המוקנות לספק לפי ההיתר, אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול.  )א( 

הספק רשאי להעביר לאחר או לשעבד נכס מנכסי הספק, לרבות בדרך של משכון, ובלבד שהבטיח כי העברת הנכס  )ב( 
או מימוש הזכות בידי הצד השלישי לא תגרום לפגיעה ממשית במתן השירותים.

דיווח  .10

ספק ידווח למנהל, בכתב, בתוך 21 ימים, בהתקיים אחד מאלה: )א(  

במקרה שבו הפסיק לספק את שירותיו למשך תקופה רצופה העולה על 18 חודשים;  )1(

במקרה של שינוי בפרטיו, לרבות בדרכי ההתקשרות עמו;  )2(

במקרה של שינוי במקום עסקיו.  )3(

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, ספק שהוא תאגיד, ידווח למנהל בכתב, בתוך 21 ימים, בהתקיים אחד מאלה: )ב( 

הועברה השליטה בו; בסעיף זה, "העברה", לעניין אמצעי שליטה - בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה   )1(
ובין בלא תמורה, בין לצמיתות ובין לתקופה, בין בבת–אחת ובין בחלקים;

חל שינוי בזהות נושא משרה בו.  )2(

ספק ידווח למנהל בכתב בתום כל שנה על מספר המנויים העסקיים ועל מספר המנויים הפרטיים לשירות, בדיווח  )ג( 
נפרד. 

אי–פגיעה בטובת הציבור   .11

ספק, עובדיו וכל העוסקים מטעמו בביצוע פעולות בזק ובמתן השירותים לפי היתר זה, לא יפעלו, במעשה או  )א( 
הציבור,  בטובת  או  הבזק  בתחום  בתחרות  וסדיר,  תקין  באופן  בזק  שירותי  במתן  לפגוע  העלול  באופן  במחדל, 

ויפעלו בהגינות כלפי מנוייהם, תוך גילוי נאות.   

ספק יספק למנוייו בכתב, בסמוך למועד ההתקשרות, את הסכם ההתקשרות. )ב( 

ספק לא ייתן, בתמורה או שלא בתמורה, שירות בזק שהמנוי לא ביקש לקבלו במפורש, למעט שירות שניתן חינם  )ג( 
לכלל מנוייו ואשר השימוש בו לא כרוך בתשלום כלשהו, במישרין או בעקיפין.

כל שינוי בתעריף של שירות של ספק, ייעשה לאחר מתן הודעה למנוי, מראש ובכתב; לעניין זה, "שינוי" - כל  )ד( 
שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום שעל מנוי לשלם בעבור השירותים. 

)ה( לעניין סעיף זה, "בכתב" - באמצעות דואר רגיל או בכל אמצעי שיסוכם עם המנוי מראש, ובלבד שבאפשרות 
המנוי לאחזר את התוכן המועבר ולהדפיסו. 

קיום הפרדה חשבונאית   .12

יקיים הפרדה חשבונאית בין השירותים לבין פעילות מסחרית אחרת שלו, לרבות באמצעות רישום נפרד של  ספק   
וניהול דוחות כספיים נפרדים. המנהל רשאי לדרוש, בשים לב למצב התחרות בתחום הבזק או  הוצאות והכנסות 
בתחום השידורים, כי ספק יקיים הפרדה תאגידית או הפרדה מבנית בין פעילותו על פי ההיתר לבין פעילות מסחרית 

אחרת שלו.   

תחילה  .13

תחילתו של היתר זה 30 ימים מיום פרסומו.  
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הוראת מעבר  .14

מי שערב תחילתו של היתר זה, נתן שירותי בזק מכוחו של רישיון מיוחד למתן שירות גישה לאינטרנט והשירותים   
האמורים הותרו בתוספת השנייה, יראו אותו לעניין השירותים שהותרו כמי שקיבל תעודת רישום שתחילתה ביום 

תחילתו של ההיתר ותנאיו של ההיתר יבואו במקום תנאי הרישיון האמור.

תוספת ראשונה

הודעה על כוונה לספק שירות

 )סעיפים 1 ו–5)א( ו–)ד((

חלק א': הוראות בדבר אופן הגשת ההודעה והוראות נוספות לעניינה

הגשת הודעה  .1

הודעה תוגש למנהל, מודפסת, בהתאם להוראות חלק זה ועל פי הטופס המפורט בחלק ב' של תוספת זו )בחלק זה -   
הטופס(.

הצהרה על עובדות  .2

לגבי עובדות הכלולות בהודעה שהן בידיעתו האישית של המודיע, יצהיר המודיע בטופס שהן נכונות, ולגבי עובדות   
אחרות, יציין שאינן בידיעתו האישית ויצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.

חתימה על ההודעה  .3

הודעה תיחתם בידי המודיע, ואם הוא תאגיד - תיחתם ההודעה בידי מי שהוסמך לחתום עליה בשמו, ויצורף לה   
אישור חתום בידי עורך דין בדבר זכויות החתימה בתאגיד.

סוג ההודעה  .4

בטופס יצוין אם ההודעה מוגשת  לשם רישום ראשון או לחידוש הרישום.  

הצהרה על יכולת   .5

המודיע יצהיר בטופס כי עומדים לרשותו האמצעים ההנדסיים, הכלכליים, הניסיון והידע המקצועי הדרושים לשם   
ביצוע פעולות הבזק ומתן שירותי הבזק בהתאם לתנאים המפורטים בהיתר. 

מידע לגבי המודיע  .6

מודיע שהוא יחיד יכלול בהודעתו פרטים מלאים ומדויקים לפי אלה: )א( 

שם מלא, מספר זהות, מען, מקום ניהול עסקים, מספר טלפון, מספר פקסימילה, וכתובת דוא"ל;  )1(

היותו בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד, הפועל, במישרין או בעקיפין, בתחום הבזק, השידורים, או סחר   )2(
בציוד קצה; 

שמות שני  אנשי קשר הנוגעים בדבר, לרבות מספרי הטלפון שלהם.   )3(

מודיע שהוא תאגיד ימסור פרטים מלאים ומדויקים לגבי אלה: )ב( 

בחברה - שם, מספר רישום, מען רשום, מקום ניהול עסקים, נושאי משרה, היות החברה בעלת שליטה או   )1(
בעלת השפעה ניכרת בתאגיד אחר הפועל, במישרין או בעקיפין, בתחום הבזק, השידורים, או סחר בציוד 
קצה, או היותה תחת שליטה או השפעה ניכרת היותו של תאגיד כאמור ושמות שני  אנשי קשר המועסקים 

בחברה, לרבות מספרי הטלפון שלהם;

והיות השותפות  נושאי משרה,  סוג השותפות,  ניהול עסקים,  רישום, מען, מקום  בשותפות - שם מספר   )2(
בעלת שליטה או בעלת השפעה ניכרת בתאגיד אחר הפועל, במישרין או בעקיפין, בתחום הבזק, השידורים, 

או סחר בציוד קצה, ושמות שני אנשי קשר המועסקים בשותפות, לרבות מספרי הטלפון שלהם.

אם בעל שליטה או שותף כללי, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן )ב( הוא תאגיד, יצרף המודיע תיאור גרפי של בעל  )ג( 
השליטה בו )להלן - אילן היוחסין(, וימסור מידע לגביו כמפורט בסעיף קטן )ב(. 

מודיע יצהיר שאין חברה בעלת זיקה אליו, אשר יש לה רישיון או היתר לתת שירותים כאמור; לעניין זה, "חברה  )ד( 
בעלת זיקה" - חברת אם, חברת בת, חברת אחת, חברה שהיא בעלת עניין, חברה מסונפת, חברה קשורה או חברה 

שותפה.
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מילוי הטופס  .7

מודיע ישיב בפירוט ובהרחבה על כל השאלות בטופס ההודעה; נבצר ממנו להשיב על שאלה - יפרט את הנימוקים   
לכך, ובמתן תשובותיו ינקוט לשון ברורה וחד–משמעית.

רישום שבוטל  .8

מודיע שרישומו בוטל יצרף להודעה מסמכים, ככל שנדרש, להנחת דעתו של המנהל, המעידים כי חדלו להתקיים בו   
התנאים שבשלם בוטל רישומו הקודם.

אגרה בעד רישום  .9

מודיע ישלם אגרת רישום בשיעור שנקבע בתקנות לפי סעיף 4א1)ו( לחוק. )א( 

בוטל הרישום לפי בקשת המודיע או על פי סמכות שבדין, הוגבל או הותלה, לא תוחזר האגרה.  )ב( 

מסמכים לגבי המודיע  .10

מודיע יצרף להודעתו שובר המעיד כי האגרה שולמה; לא תיבחן הודעה בלא שובר כאמור. )א( 

מודיע  שהוא יחיד יצרף להודעתו העתק של תעודת הזהות שלו וכן תעודת רישום שם העסק. )ב( 

מודיע שהוא תאגיד ימציא העתקים נכונים ותקפים של אלה: )ג(   

תעודת התאגדות;   )1(

בחברה - תקנון והחלטות מיוחדות, אם דרש זאת ממנו המנהל;  )2(

בשותפות - הודעה לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו–9 לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-51975.  )3(

אימות מסמכים  .11

כל מסמך שיצורף כנספח להודעה ושאינו מקור יאומת בידי עורך דין לעניין התאמתו למקור.  

חלק ב': טופס להגשת הודעה

מס' סודר…………         

)ימולא בידי המנהל בעת הגשת ההודעה(         

תאריך:……………         

שם המודיע ………………….

הוראות למילוי הטופס

לפני מילוי הטופס, על המודיע לעיין בהוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982, במסמכי המדיניות  א. 
הנוגעים להודעה והמפורסמים באתר האינטרנט של המשרד )www.moc.gov.il(, בהוראות ההיתר ובייחוד בהוראות 

בדבר אופן הגשת ההודעה שבחלק א' לתוספת הראשונה להיתר. 

יש למלא את הטופס בעברית, בדפוס, ובכתב ברור. ב. 

שאלה שנסמכת על הנחה בלתי ישימה - יש לציין "בלתי ישים" ולתת הסבר קצר לסיבות לכך. ג. 

ראה המודיע כי הטופס אינו מאפשר לו לספק תיאור מלא של השירותים נושא ההודעה, יצרף להודעה נספחים, ככל  ד. 
הדרוש.

פרק א': כללי

)א(  סוג ההודעה:  .1

}{  רישום ראשון;

}{  חידוש רישום.

___________
5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.
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לעניין בקשה לחידוש רישום קיים, יציין המודיע את מספר מנוייו העסקיים והפרטיים בנפרד נכון ליום ההודעה. )ב(  

בתום כל שנה קלנדרית של מתן שירות לפי ההיתר הכללי, ולא יאוחר מיום 31 בינואר שלאחריה יציין המודיע  )ג(  
את מספר המנויים לשירות.

פרק ב': מתכונת ההודעה

סימן א': מודיע שהוא יחיד
 

1.  )א(     שם המודיע:

...................................    .........................................   
שם פרטי )עברית( שם משפחה )עברית(       

..................................................                  ..................................   
שם פרטי )לועזית( שם משפחה )לועזית(       

מס' זהות  ................................................................... )ב(   

)יש לצרף להודעה כנספח א/1 צילום תעודת הזהות וספח(   

מען מגורים: .............................................................................................................. )ג(   
       יישוב        רחוב ומספר בית   מיקוד

מס' טלפון: ............................  מס' פקסימיליה:  .......................................   

שם העסק: )עוסק מורשה( ............................................................................................... )ד(   
                                                           בעברית

............................................................................................          
                  בלועזית

.............................................................................................................. מען העסק  )ה(   
       יישוב        רחוב ומספר בית   מיקוד

מס' טלפון: ...............................     מס' פקסימיליה: ........................................    

מס' סלולרי: .............................................................      

כתובת דואר אלקטרוני: .................................................................................   

כתובת אתר אינטרנט: ....................................................................................   

מספר עוסק מורשה  ............................................................................................ )ו(   

היות המודיע בעל שליטה או בעל השפעה ניכרת בתאגיד אחר הפועל, במישרין או )א(   .2

בעקיפין, בתחום הבזק, השידורים או סחר בציוד קצה, לרבות שיעור וסוג האחזקה:    

........................................................................................................................   

היתר  או  רישיון  שברשותה  עסקית  בקבוצה  בשותפות  או  עסקית  בקבוצה  לתאגיד  משתייך  המודיע  היות  )ב( 
לאספקת אותו שירות שאותו מבקש לספק:

.................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................  
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שמות שני אנשי הקשר:  .3

שם:. ................................. משפחה: .................................   )1(

מס' טלפון: ...............................     מס' פקסימילה: ........................................   

מס' סלולרי: .............................................................     

כתובת דואר אלקטרוני: .................................................................................  

כתובת אתר אינטרנט: ....................................................................................  

שם: ................................. משפחה .................................                           )2(

מס' טלפון: ...............................     מס' פקסימילה: ........................................   

מס' סלולרי: .............................................................     

כתובת דואר אלקטרוני: .................................................................................  

כתובת אתר אינטרנט: ....................................................................................  

סימן ב': מודיע שהוא חברה

נתונים לגבי מודיע  שהוא חברה:   .1

שם החברה  ………………………………………………………...............………… )א( 
          בעברית

…………………………………………………………………    
         באנגלית

מס' רישום  ………………………………………………………………… )ב( 

מועד הרישום  ……………………………………………………………… )ג( 

מועד תחילת ניהול עסקים ……………………………………………………............... )ד( 

מען רשום   .......................................................................................................    )ו( 
יישוב        רח' ומס' בית            מיקוד    

מס' טלפון ……………………           מס' פקסימילה: …………………  

כתובת דואר אלקטרוני…………………..….  

מען ניהול עסקים  .................................................................................................     

יישוב  רח' ומס' בית           מיקוד     

מס' טלפון ……………………           מס' פקסימילה: …………………  

כתובת דואר אלקטרוני…………………..….  

מס' עוסק מורשה  .............................................................................................................. )ז( 

בעלי שליטה בחברה ואחזקותיהם:     )ח( 

אחזקות בחברהמס' זהות/מס' ח"פמעןשם

…...........................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

........................................……………….......................................................................................…………………………………………………………  

........................................……………………………………………….......................................................................................…………………………  

)יש לצרף להודעה כנספח א/2, תעודת התאגדות של החברה מאושרת בידי רשם החברות. לדרישת המנהל, יש   
לצרף תקנון והחלטות מיוחדות(.
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אילן היוחסין של המודיע והפרטים הנדרשים לפי סעיף 6)ג( בחלק א' לתוספת הראשונה להיתר )יש לצרף כנספח  )ט( 
א/3 את אילן היוחסין(.

הבזק,  בתחום  בעקיפין,  או  במישרין  הפועל,  אחר  בתאגיד  ניכרת  השפעה  בעל  או  שליטה  בעל  המודיע  היות  )י( 
השידורים או סחר בציוד קצה, לרבות שיעור וסוג האחזקה:

מעןמס' רישוםשם התאגיד האחר
שיעור אחזקות

המודיע בתאגיד

…………………........................................…………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………........................................……………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………........................................……………………………………………………………………………………………………………………………  

היות המודיע בשליטה או בהשפעה ניכרת של יחיד או תאגיד אחר, הפועל במישרין או בעקיפין בתחום הבזק,  )יא( 
השידורים או סחר בציוד קצה, לרבות שיעור וסוג האחזקה;

מעןמס' רישוםשם התאגיד האחר/יחיד
שיעור אחזקות

המודיע בתאגיד

………………………….........................................…………………………………………………………………………………………………………………………  

שמות שני אנשי הקשר: )יב( 

שם .................................... משפחה ................................................   )1(

מס' טלפון: ........................     מס' פקסימילה: ........................................   

מס' סלולרי: .............................................................     

כתובת דואר אלקטרוני: ...............................................  

כתובת אתר אינטרנט: ..................................................  

שם .................................... משפחה ................................................                           )2(

מס' טלפון: ...............................     מס' פקסימילה: ................................   

מס' סלולרי: .............................................................     

כתובת דואר אלקטרוני: ...............................................  

כתובת אתר אינטרנט: .................................................  

סימן ג': מודיע שהוא שותפות 

נתונים לגבי מודיע שהוא שותפות:  .1

שם השותפות       ............................................................................................... )א( 
בעברית        

...............................................................................................           
באנגלית        

מס' רישום ……………………………………………………………………………                 )ב( 

מועד רישום …………………………………………………………………….……                )ג( 

מועד תחילת ניהול עסקים  …………………………………………………………………….………               )ד( 

מען רשום   .......................................................................................................    )ה( 
יישוב        רח' ומס' בית            מיקוד    

מס' טלפון  ……………………           מס' פקסימילה: …………………  

כתובת דואר אלקטרוני…………………..….  
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מען ניהול עסקים  .................................................................................................    )ו( 
יישוב  רח' ומס' בית           מיקוד     

מס' טלפון……………………           מס' פקסימילה: …………………  

כתובת דואר אלקטרוני…………………..….  

לדרישת  בידי רשם השותפויות;  כנספח א/4 את מסמכי הרישום של השותפות, מאושרים  )יש לצרף להודעה   
המנהל, יש לצרף אף את הסכם השותפות(

מס' עוסק מורשה  ……………………………………………………………  )ז( 

סוג השותפות: )ח( 

}{  רישום ראשון;

}{  חידוש רישום

השותפים ואחזקותיהם: )ט( 

החלק היחסי בשותפותמעןרגיל או מוגבלשם

……………….........................................……………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………................................................................................................................................…………………………………………………………  

………………….........................................…………………………….......................................................................................…………………………  

)יש לצרף להודעה כנספח א/5 אישור עורך דין ובו פירוט השותפים(  

אילן היוחסין של המודיע והפרטים הנדרשים לפי סעיף 6)ג( לחלק א' לתוספת. )י( 

תיאור השותפות, תחומי פעילותה, עסקיה ומנוייה העיקריים:  .2

………………………………………………………………................................................……………………………………………………………………………………  

……………….......................................................................................................................................…………………………………………………………  

……………………………………………….......................................................................................................................................…………………………  

היות המודיע בעל שליטה או בעל השפעה ניכרת בתאגיד אחר הפועל, במישרין או בעקיפין, בתחום הבזק, השידורים   .3
או סחר בציוד קצה, לרבות שיעור וסוג האחזקה:

מעןמס' רישוםשם התאגיד האחר
שיעור אחזקות

המודיע בתאגיד

………………………………………………………………………………................................................……………………………………………………………………  

……………….......................................................................................................................................…………………………………………………………  

……………………………………………….......................................................................................................................................…………………………  

היות המודיע )ולעניין שותפות מוגבלת - גם השותף הכללי( בשליטה או בהשפעה ניכרת של יחיד או תאגיד אחר,   .4
הפועל במישרין או בעקיפין בתחום הבזק, השידורים או סחר בציוד קצה, לרבות שיעור וסוג האחזקה:

מעןמס' רישוםשם התאגיד האחר/יחיד
שיעור אחזקות

המודיע בתאגיד

…………………………………………………..................................................…………………………………………………………………………………………………  

……………….........................................................................................................................................…………………………………………………………  

……………………………………………….........................................................................................................................................…………………………  
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שם שני אנשי קשר:  .5

שם .................................... משפחה ................................................   )1(

מס' טלפון: ...............................     מס' פקסימילה: ........................................   

מס' סלולרי: .............................................................     

כתובת דואר אלקטרוני: .................................................................................  

כתובת אתר אינטרנט: ....................................................................................  

שם .................................... משפחה ................................................   )2(

מס' טלפון: ...............................     מס' פקסימילה: ........................................   

מס' סלולרי: .............................................................     

כתובת דואר אלקטרוני: .................................................................................  

כתובת אתר אינטרנט: ....................................................................................  

נוסח תצהיר:   .6

תצהיר       

לאחר  במודיע(   …………………………… של   תפקיד  )הממלא   …………………… מס'  ת"ז  נושא  הח"מ……………………………      אני   
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, אחרת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

אני מוסמך לחתום בשם המודיע על ההודעה לצורך רישום ראשון/חידוש רישום המצ"ב;  .1

2.      אני נותן תצהירי זה כתמיכה להודעה האמורה בסעיף 1;

אני מצהיר כי עומדים לרשותי/לרשות המודיע האמצעים ההנדסיים, הכלכליים, הניסיון והידע המקצועי הדרושים   .3
לשם ביצוע פעולות הבזק ומתן שירותי הבזק בהתאם לתנאים המפורטים בהיתר;

והעובדות הכלולות  נכונות  וכי העובדות הכלולות בסעיפים …………בהודעה  זאת חתימתי  זה שמי,  כי  אני מצהיר   .4
בסעיפים ……………… בהודעה נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.

…………………………                 
חתימה         

אישור       

ביום ……………… הופיע לפני …………………..עו"ד, מר/גב' ………………… נושא ת"ז ............………………… המוכר/ת לי אישית ולאחר   
על  בפני  חתם/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  אחרת  האמת,  את  לומר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה 

תצהירו/ה דלעיל.

...........................                                 .................................        
]שם עורך הדין[, עו"ד חותמת, חתימה ומס' חבר        
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תוספת שנייה

)סעיפים 1, 2)א()3(, 3)א( ו–5)א((

Internet Service Provider )ISP( שירותי בזק מותרים ותנאים נוספים להיתר - שירותי גישה לאינטרנט

הגדרות  .1

בתוספת זו -  

"אינטרנט" - רשת בזק גלובלית שלגבי כולה או חלקה מתקיימים אלה:  

משתמשת במרחב כינויי-מען )address space( המבוסס על פרוטוקול האינטרנט )Internet Protocol(, כפי   )1(
שהוא מתעדכן מזמן לזמן;

ו–  Transmission Control Protocol המכונה  הפרוטוקולים  מערכת  על  המבוססת  בתקשורת  תומכת   )2(
Internet Protocol, כפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן;

מספקת, משתמשת או מאפשרת גישה לשירותים המבוססים על מרחב כינויי המען והפרוטוקולים האמורים;  )3(

)routing( של תקשורת  ניתוב  )switching( או למתן שירות  "בעל רישיון מיתוג" - בעל רישיון למתן שירות מיתוג 
ברשת אינטרנט;

"ספק תוכן" - מי שמספק באמצעות האינטרנט שירותי תוכן או יישומים שאינם שירותי בזק;  

"השירות" - שירות המאפשר למנוי או לספק אחר קישור לאינטרנט.   

תנאים נוספים להיתר  .2

ספק יהיה רשאי, בכפוף לתנאי היתר זה ועל פי הוראות כל דין, לבצע פעולות בזק ולתת את השירותים כמפורט  )א( 
בסעיף 3 שלהלן ל–20,000 מנויים פרטיים, לכל היותר, ולעניין זה יובאו בחשבון גם מנויים של ספק אחר המחובר 

למערכת ואשר מקבל באמצעותה שירותי גישה לאינטרנט למנוייו לשירותים המפורטים בסעיף 3. 

נוסף על כך, שימוש   לצורך מתן שירותיו, ספק יעשה שימוש ברשת גישה של בעל רישיון כללי ורשאי הוא לעשות,  )ב( 
במיתקני בזק אחרים של בעל רישיון מיוחד ושל בעל רישיון כללי, לרבות -

חיבור המערכת אל ספק אחר לשירותי גישה לאינטרנט, או אל בעל רישיון מיתוג לאינטרנט;  )1(

חיבור המערכת אל בעל רישיון לתמסורת בין–לאומית, לצורך חיבור לאינטרנט מחוץ לישראל.  )2(

ספק רשאי לספק שירות גישה לאינטרנט הכולל גם את מרכיבי התשתית של גישה רחבת פס, על בסיס שירות סיטונאי  )ג( 
.Bit Stream Access )BSA(

פעולות הבזק ושירותי הבזק המותרים   .3

פעולות הבזק ושירותי הבזק המותרים הם אלה:  

שירותי גישה לאינטרנט, לרבות קישור של מנוי אל ספק תוכן וכן קישור של ספק תוכן לאינטרנט;  )1(

שירותי דואר אלקטרוני, כמפורט להלן:  )2(

הקצאת כתובת אלקטרונית במערכת לצורך קליטת מסר בעבור מקבל השירות, בטקסט, בצורה גרפית או  )א( 
בשיטה משולבת )מולטימדיה(, לאגירתו בתיבה, והמאפשרת עיבודו של המסר, המרתו, העברתו ושליפתו 

ביוזמת מקבל השירות או לפי בקשתו;

אפשרות לנייד את כתובת הדואר האלקטרוני שתוקצה למנוי; הספק יידע את מנוייו בדבר אפשרות כאמור; )ב( 

ומבקש  לאינטרנט  הגישה  משירות  התנתק  אשר  אלקטרוני,  דואר  שירות  מהספק  שקיבל  למנוי  אפשרות  )ג( 
לעבור לספק אחר, לקבל מהספק המקורי, לפי בחירת המנוי, שירות תא דואר אלקטרוני בלבד, או שירות 
אחרת  אלקטרונית  לכתובת  המקורי,  מהספק  כמנוי,  לו  שניתנה  האלקטרונית  מהכתובת  מסרים  העברת 

שיבחר, לתקופה של שישה חודשים מיום הפסקת שירות הגישה לאינטרנט, בלא תשלום.
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אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים   .4

הספק יידע את מנוייו בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים כהגדרתם בסעיף 4ט לחוק, כאמור בסעיף 4ט)ב()1(  )א( 
לחוק; יידוע כאמור ייעשה באופן הקבוע בסעיף 4ט)ג( לחוק.

הספק יידע את מנוייו בדבר קיומם של תכנים באינטרנט אשר אינם מתאימים לילדים ולבני נוער )דוגמת אתרים  )ב( 
פורנוגרפיים(, וכן יכלול פירוט של הדרכים שבהן ניתן לחסום את גישתם של ילדים ובני נוער לתכנים אלה; יידוע 
כאמור ייעשה בכל הדרכים המנויות בסעיף 4ט)ג( לחוק. ובלבד ששירות כאמור יתבסס על ניתוח המידע ולא על 

פי "רשימה שחורה" של אתרים בלבד.

הפסקת שירות לבקשת מנוי       .5

מנוי רשאי לבקש מספק הפסקת שירות ולבקש את השירות המפורט בסעיף 3)2()ג(; לצורך כך, יוכל מנוי לפנות אל  )א( 
הספק בכתב, לרבות באמצעות פקסימילה או באמצעות דואר אלקטרוני; מנוי יצרף לפנייתו את כתובת הדואר 
האלקטרוני החלופית שלו, שאליה הוא מבקש להעביר את המסרים מהכתובת האלקטרונית שניתנה לו כמנוי של 

הספק;  הספק יעשה כן, בהתאם להוראות סעיף 3)2()ג( לאחר שווידא את אמינות הבקשה.

מהספק  לבקש  מנוי  רשאי  האלקטרוני, שבאמצעותם  הדואר  כתובת  ואת  הפקסימילה  מספר  את  יפרסם  הספק  )ב( 
הפסקת שירות, באתר האינטרנט של הספק ובחשבונות הנשלחים מטעמו למנוי.

ספק יפסיק את אספקת שירותיו כאמור בסעיף קטן )א(, למעט השירות המפורט בסעיף 3)2()ג(, לא יאוחר משני ימי  )ג( 
עבודה שלאחר המועד שקבע המנוי בהודעתו; לא נקב המנוי במועד, יבוצעו הפסקת השירות והפסקת החיוב 

בשלו לא יאוחר משני ימי עבודה שלאחר מסירת ההודעה לידי הספק. 

מוקד שירות מנויים   .6

הספק יקיים מוקד פניות שיטפל בפניות מנוייו. )א( 

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, הספק יאפשר למנוי להגיש תלונה, לברר מצב חשבון, לשנות פרטי מנוי, לבקש  )ב( 
לקבל שירות או להתנתק משירות, אף באמצעות פקסימילה ודואר אלקטרוני.

הספק יפרסם את מספר הטלפון של מוקד הפניות הטלפוני, את מספר הפקסימילה ואת כתובת הדואר האלקטרוני  )ג( 
כמפורט בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בחשבון התקופתי שנשלח למנוי ובאתר האינטרנט שלו.

הגשת בקשה למתן שירות באמצעות רישיון  .7

עלה מספר המנויים הפרטיים על 20,000, יגיש הספק בקשה למנהל למתן שירות באמצעות רישיון מיוחד למתן שירות גישה   
לאינטרנט בהתאם לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )פרטי בקשה לרישיון מיוחד(, התשס"ד-62004.

דיווח  .8

ספק ידווח למנהל בכתב בתום כל שנה של מתן שירות לפי ההיתר הכללי על מספר המנויים לשירות.    

ח' באדר ב' התשע"ו )18 במרס 2016(
)חמ 3-5142(

                                 בנימין נתניהו
                    שר התקשורת

___________
6  ק"ת התשס"ד, עמ' 250; התש"ע, עמ' 393.

 הסכם בדבר תשלום מענק חד–פעמי לזכאים לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, שהגיעו לגיל פרישה,
ואינם זכאים למענק חימום בגין שנת 2015

שנערך ונחתם בירושלים ביום י"ג באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(

 בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן - הממשלה(, המיוצגת על ידי נחמיה קינד, סגן בכיר לחשבת הכללית, אלי 
 ביתן, חשב מטה החשב הכללי, ויאיר פינס, סגן הממונה על התקציבים, מטעם משרד האוצר;

מצד אחד

 לבין: המוסד לביטוח לאומי )להלן - המוסד(, המיוצג על ידי פרופ' שלמה מור יוסף, המנהל הכללי של המוסד, אילנה 
 שרייבמן, המשנה למנהל הכללי של המוסד, וגדעון אליאס, חשב המוסד לביטוח לאומי;

מצד שני
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הואיל והממשלה והמוסד מכירים בצורכיהם הייחודיים עקב העלויות הנוספות בתקופת החורף של מי שהגיעו לגיל 
פרישה;

והואיל ועל פי המצב החוקי כיום, לא כל מי שהגיע לגיל פרישה וזכאי לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-11981 
)להלן - חוק הבטחת הכנסה( זכאי למענק חימום;

והואיל וברצון הממשלה להפנות משאבים כספיים לטובת תשלום מענק חימום חד–פעמי בעד חודש פברואר 2016, 
לזכאים לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה ולא היו זכאים על פי דין למענק חימום בשנת 2015, רק 
בשל כך שאינם מתגוררים באזור קר, וכן לאזרחים ותיקים שזכאים לפי דין להטבות נלוות הניתנות לזכאים לגמלת הבטחת 

הכנסה;

9 לחוק  זה, לאחר שהתמלאו התנאים האמורים בסעיף  והואיל והמוסד מוכן לבצע את תשלום המענק לפי הסכם 
הביטוח הלאומי;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   .1

בהסכם זה -  .2

"אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה" - כמשמעו בתקנה 1 לתקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל 
קצבת זקנה לנכה(, התשע"ב-22011 )להלן - תקנות האזרחים הוותיקים(;

"גיל פרישה" - כמשמעו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995 )להלן - חוק הביטוח הלאומי(;  

"גמלה" -  כמשמעה בסעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה;  

"הסכום הבסיסי" - כמשמעו בסעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה;  

"מענק חימום" - כמשמעו בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה.  

מי שהגיע לגיל פרישה עד חודש פברואר 2016, ולא היה זכאי למענק חימום מכוח הוראות כל דין או הסכם בעד שנת   .3
2015, יהיה זכאי למענק חד–פעמי בשיעור 2.1% מהסכום הבסיסי ובלבד שהוא עונה על אחד מהתנאים המפורטים 

להלן, ושלבני זוג הזכאים למענק לפי הסכם זה ישולם מענק אחד בלבד:

הוא זכאי לגמלה בעד חודש פברואר 2016; )א( 

חוק אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה, שהיה זכאי לקצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי בעד  )ב( 
חודש פברואר 2016;

הוא זכאי להטבות נלוות כאמור בסעיף 13)ה()1()ב( לחוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 5(, התשע"ד-42014; )ג( 

הוא זכאי להטבות נלוות כאמור בסעיף 4ד1 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-51954; )ד( 

הוא זכאי להטבות נלוות כאמור בסעיף 4ו לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-61957. )ה( 

)א(  המענק לפי הסכם זה ישולם על חשבון אוצר המדינה באמצעות המוסד.  .4

המוסד ישלם את המענק עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס 2016(. )ב( 

ביום ז' בניסן התשע"ו )15 באפריל 2016(, יגיש המוסד לממשלה, באמצעות משרד האוצר, חשבון מפורט של סכום  )ג( 
ההוצאה לפי הסכם זה, שהוציא המוסד בפועל.

הממשלה תשפה את המוסד, באמצעות משרד האוצר, בסכום תשלום המענק שהוא ישלם לפי הסכם זה, וזאת  )ד( 
לפי נוהל השתתפות אוצר המדינה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי )להלן - הנוהל(. 

___________
1  ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

2  ק"ת התשע"ב, עמ' 496.

3  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

4  ס"ח התשע"ד, עמ' 562.

5  ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ד, עמ' 571.

6  ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570.
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המוסד  המינהליות של  היחסי מההוצאות  בגין החלק  המוסד  את  האוצר, תשפה  באמצעות משרד  הממשלה,  )ה( 
הנובעות מביצוע הסכם זה כפי שהוא שהיו בפועל ובהתאם לנוהל.

תוקפו של הסכם זה עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(.  .5

י"ג באדר ב' התשע"ו )27 במרס 2016(
)חמ 3-5188(

ולראיה באו הצדדים על החתום

שלמה מור יוסף

המנהל הכללי

אילנה שרייבמן

 סגנית המנהל
הכללי

גדעון אליאס

      חשב

נחמיה קינד

סגן בכיר לחשבת 
הכללית

יאיר פינס

סגן הממונה
על התקציבים

אלי ביתן

חשב מטה
החשב הכללי

המוסד לביטוח לאומי ר צ ו א ה ד  ר ש מ

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה 

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 - דרכים חקלאיות בין סומך-המוביל

1.  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי 
הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך 
לתשתית ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, 

בהתאם לפקודה.

2.  התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה   .3
למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון    .4
דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד 
מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 
את  יהודה,  אור   ,3 שרון  אריאל  מרחוב  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה   - ישראל  נתיבי  חברת  אל  זו, 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:                                                

יישובשטח לרכישה )מ"ר(שטח חלקה רשום )מ"ר(חלקהגוש

שפרעם10282417,74327

שפרעם652,970191

שפרעם702,403666

שפרעם10285317,002148

שפרעם3220,419640

שפרעם4456,4203,400

שפרעם477548

שפרעם503,922811

שפרעם10296705,03331

שפרעם10297228,153118

שפרעם243,554491

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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יישובשטח לרכישה )מ"ר(שטח חלקה רשום )מ"ר(חלקהגוש

שפרעם1031526,9271,360

שפרעם437,52623

שפרעם103184615,43272

שפרעם5115,15232

שפרעם5210,200137

שפרעם538,032181

שפרעם5428,006719

שפרעם5519,463579

שפרעם5617,259846

שפרעם5719,205207

שפרעם583,800920

שפרעם5912,967592

שפרעם10319111,12955

שפרעם413,25848

שפרעם54,32376

שפרעם2214,866137

שפרעם236,34671

שפרעם2419,416235

שפרעם2511,162321

שפרעם2719,296242

שפרעם287,239101

שפרעם299,944138

שפרעם3011,504156

שפרעם3858,423613

שפרעם3928,659298

שפרעם4018,135191

שפרעם4128,557281

שפרעם428,84357

שפרעם5512,0921,563

שפרעם103231314,15050

שפרעם149,96459

שפרעם1510,61883

שפרעם1620,863156

שפרעם1733,381288

שפרעם1820,070275

שפרעם1949,049816

שפרעם2137,190200

שפרעם2226,606148
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יישובשטח לרכישה )מ"ר(שטח חלקה רשום )מ"ר(חלקהגוש

שפרעם103232326,583151

שפרעם2429,268361

שפרעם2552,282612

שפרעם2724,677234

שפרעם301,458119

שפרעם313,603191

שפרעם323,190214

שפרעם332,682230

שפרעם344,378569

שפרעם354,609401

שפרעם10324103,147110

שפרעם1220,45710

שפרעם1311,68135

שפרעם1434,64312

שפרעם1510,99632

שפרעם293,2248

ביר אל-מכסור10326434,512591

ביר אל-מכסור521,240697

ביר אל-מכסור7559,8374,953

ביר אל-מכסור91,68045

ביר אל-מכסור2021,4351,493

שפרעם1032922,737107

שפרעם341,53222

שפרעם3818,1521,684

שפרעם408,205645

שפרעם426,770388

שפרעם443,274720

שפרעם457024

שפרעם485,883401

שפרעם504,037505

שפרעם523,972460

שפרעם547,307963

שפרעם5614,7481,463

שפרעם612,133186

שפרעם652,563269

שפרעם693,695765

שפרעם715,38658

שפרעם7211,672142
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יישובשטח לרכישה )מ"ר(שטח חלקה רשום )מ"ר(חלקהגוש

ביר אל-מכסור103321110,5751,431

ביר אל-מכסור23,790124

ביר אל-מכסור1631,2272,219

ביר אל-מכסור179,124251

ביר אל-מכסור1827,7441,620

ביר אל-מכסור555,55049

ביר אל-מכסור1033512,567264

ביר אל-מכסור215,128861

ביר אל-מכסור3235,3953,215

ביר אל-מכסור103361121,8791,186

ביר אל-מכסור88,541734

ביר אל-מכסור103611791,9911,494

ביר אל-מכסור188,005111

ביר אל-מכסור1917,8252,051

ביר אל-מכסור2721,633100

שפרעם10484117,7041,488

שפרעם215,043302

שפרעם324,132270

שפרעם414,454154

שפרעם514,341284

שפרעם628,929463

שפרעם710,087119

שפרעם839,753623

שפרעם912,205214

שפרעם1019,803388

שפרעם1123,1566

שפרעם294,20233

שפרעם304,4975

ביר אל-מכסור17657119,4361,448

ביר אל-מכסור453,6571,044

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' פק/55 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית 
לתשתיות תחבורה בע"מ, בכתובת רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(
)חמ 3-2(        ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים  
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות 
לפי סעיף 
69י11 לחוק

תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הערותהדיון

 ש גני גד 16,רות בוסי
בני ברק

לשכת הוצל"פ תל 019633706114/06/201614/09/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

תיקון 13:00
מועד 

הדיון

ש הנצחון דנה לוי
1006, דימונה

לשכת הוצל"פ 019808610914/06/201615/09/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

תיקון 09:00
מועד 
הדיון

סבטלנה 
ברודצקי

 הגאונים 10,
חולון

לשכת הוצל"פ 019892033529/06/201622/09/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:00

שאול המלך 6, אדגר זיידל
באר שבע

לשכת הוצל"פ 149946505927/06/201610/08/2016באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

14:00

קשאני אליעזר חיה נגד
424, ירושלים

לשכת הוצל"פ 039991197224/06/201606/09/2016ירושלים
ירושלים, יפו 97

10:00

מננה 
ביניאשווילי

 רמב"ן 86,
באר שבע

לשכת הוצל"פ 149955609403/7/201610/08/2016באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

15:00

רחמילביץ' יוסי חן
משה 22, 
ירושלים

לשכת הוצל"פ 039992011203/07/201606/09/2016ירושלים
ירושלים, יפו 97

13:00

טטיאנה 
לבובסקי

 חיד"א 7,
אשקלון

לשכת הוצל"פ 019902110303/07/201629/09/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

אנטולי 
לבובסקי

 חיד"א 7,
אשקלון

לשכת הוצל"פ 019902210403/07/201629/09/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

רמת הגולן 23, אסתק מתיתיה
חולון

לשכת הוצל"פ 019519256604/07/201629/09/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

12:00

יוסף בן רבקה דריהם
מתתיהו 71, 

באר שבע

לשכת הוצל"פ 149937705505/07/201622/09/2016באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

10:00

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




