רשומות

קובץ התקנות
6029

כניסןהתש׳׳ס

 12באפריל 2000
עמוד

תקנות שירות המדינה)מינויים()חוזה מיוחד()תיקון( ,התש״ם2000-

446

תקנות המשטרה)העסקת שוטרים באירוע()תיקון( ,התש״ס2000-

446

תקנות הביטוח הלאומי)גביית דמי ביטוח()תיקון( ,התש״ס2000-

446

תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()תיקון מם׳ ,(3
התש״ם2000-

447

תקנות הביטוח הלאומי)מתנדבים()תיקון( ,התש״ס2000-

447

תקנות הביטוח הלאומי)ייצוג בפני המוסד()תיקון( ,התשי׳ס2000-

447

תקנות הביטוח הלאומי)אמהות()תיקון( ,התש״ם2000-

448

תקנות מחלות בעלי חיים)מניעת שאריות ביולוגיות( ,התש״ם2000-

449

תקנות אגרות חקלאיות)הצמדה למדד()תיקון(,התש״ם2000-

450

צו ההגבלים העסקיים)קביעת תחנת משטרה( ,התש״ם2000-

450

הודעת הטלגרף האלחוטי)אגרות( ,התש״ם2000-

451

הודעת המים)עדכון היטלי הפקה( ,התש״ס2000-

464

תקנות שירות המדינה )מינויים()חוזה מיוחד()תיקון( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  40ו־ 55לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
ע ל פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ש ל הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
ו

/

בתקנה  2לתקנות שירות המרינה)מינויים()חוזה מיוחד( ,התש״ך , 1960-בפסקה )(3
.1
בטור ג׳ ,המילים ״אך לא יותר מעשרים וחמש שנים בסך הכל״  -יימחקו.
2

תיקון תקנה 2

ב״ז באדר ב׳ התש״ס ) 3באפריל (2000
)חמ (3-960

א ה ו ד ברק
ראש הממשלה

ם״ח התשי״ט ,עמי .86
ק״ת התש״ך ,עמ׳  ;880התשמ״ט ,עמי  1ו וו^

2

תקנות ה מ ש ט ר ה )העסקת שוטרים באירוע()תיקון( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )36בץ (2ו־ 94לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל״א 971-ו ,
ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ש ל הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו

תיקון תקנה 2

תחילה

בתקנה )2ב( לתקנות המשטרה )העסקת שוטרים באירוע( ,התשל״ו , 1975-ברישה,
.1
במקום ״8%״ יבוא ״15%״.
2

תחילתן ש ל תקנות אלה ביום כ״ה באדר ב׳ התש״ם ) 1באפריל .(2000

.2

כ״ב באדר ב׳ התש״ס ) 28במרס (2000
)חמ (3-1960

ש ל מ ה ב ן ־ ע מי
השר לביטחון הפנים

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמי .390
ק״ת התשל״ו ,עמי  ;736התשמ״ו ,עמי  ;800התשנ״ז ,עמי .425
2

תקנות הביטוח ה ל א ו מ י ) ג ב י י ת ד מ י ביטוח()תיקון( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  360ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 , 1995אני קובע לאמור:
י

תיקון תקנה 8

.1

תחילה

.2

בתקנה  8לתקנות הביטוח הלאומי)גביית דמי ביטוח( ,התשי״ד- 1954-
2

) (1בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא ״היה העובד מבוטח לפי צו הביטוח הלאומי
)סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( ,התשל״ב972-ו  ,יוגש הדין וחשבון לפי טופס
שניתן להשיגו בסניפי המוסד״;
ג

)(2

בתקנת משנה )ב( ,הםיפה המתחילה במילים ״או ע ל גבי״  -תימחק.

תחילתן ש ל תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

א׳ באדר ב׳ התש״ם ) 8במרס (2000
)חמ (3-299

2
3

446

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי .207
ק״ת התשי״ד ,עמי .649
ק״ת התשל״ב ,עמי .1573
קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ם12.4.2000 ,

ת ק נ ו ת ה ב י ט ו ח ה ל א ו מ י ) ה ו ר א ו ת מ י ו ח ד ו ת ב ד ב ר ת ש ל ו ם ד מ י ביטוח(
)תיקון מ ס ׳  ,(5ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  371ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 , 1995אני מתקין תקנות אלה:
י

בתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( ,התשל״א-
ו.
) 1971להלן  -התקנות העיקריות( ,תקנה  - 9בטלה.

ביטול תקנה 9

2

בתקנה 15ב)ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״יוחזר ע ל פי הוראות תקנה  9בשינויים
.2
המחוייבים״ יבוא ״יוחזר ע ל פי תקנות  6ו ־  7לתקנות הביטוח הלאומי)תשלום וניכוי דמי
ביטוח משבר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים( ,התשנ״ז , 1997-בשינויים המחויבים.״

תיקון תקנה 15ב

נ

א׳ באדר ב׳ התש״ם )1 8נמרס (2000
חמ 2ו-9ג(

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי  ;206התשנ״ט ,עמי .78
ק״ת התשל״א ,עמ־  ;1458התשנ״ט ,עמי ו 3ועמי .677
ק״ת התשנ״ז ,עמי  ;864התשנ״ח ,עמי .892
תקנות הביטוח הלאומי)מתנדבים()תיקון( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בתוקף םמכוחי לפי סעיפים  287ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
;; 199י ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש ל הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה ו לתקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים( ,התשל״ח , 1978-אחרי פסקה )(19
2

תיקון תקנה 1

יבוא:
״) (20החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין ,בידי אב ואם ,שאושרו לגביו כמשפחת
אומנה ,ע ל ידי משרד העבודה והרווחה :לענין זה ,״החזקה״  -בכל ש ע ו ת
היממה.״
> :׳ באדר ב׳ התש״ס ) 8במרס (2000
) :ומ -554ג(

2

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי .207
ק״ת התשל״דו ,עמי  ;1983התשנ״ג ,עמי .900
תקנות הביטוח ה ל א ו מ י ) י י צ ו ג בפני המוסד()תיקון( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  386ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 5׳) '19להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות הביטוח הלאומי )ייצוג בפני המוסד( ,התש״ל) 1970-להלן  -התקנות
ו.
העיקריות( ,בפתיח ,במקום ״לפי סעיפים  198ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
ה־זשב׳יח968-ו״ יבוא ״לפי סעיפים  386ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
ה־1שנ״ה995-ו״.
2

2

תיקון הפתיח

סייח התשנ״ה ,עמי .210
ק״ת התש״ל ,עמי .1043

קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,

447

תיקון תקגה 3

בתקנה )3ב( לתקנות העיקריות ,אחרי ״בתקנת משנה)א(״ יבוא ״וכפוף לאמור בתקנת
.2
משנה )ג(״ ואחריה יבוא:
״)ג( תביעת מעביד להחזר תגמול שמעביד שילם לעובדו לפי סעיף • 28לחוק ,יכול
שתוגש בידי מייצג• ,הוגשה תביעה כאמור יחולו ע ל החזר התגמול הוראות תקנה 5
לתקנות הביטוח הלאומי )הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה( ,התשנ״ח, 1998-
בשינויים המחויבים.״
נ

תחילה ותחולה

תחילתה ש ל תקנה  2ב ־ ו בחודש שלאחר פרסומה )להלן  -יום התחילה( והיא תחול
.3
ע ל תביעה לגמלה שהוגשה ביום התחילה ולאחריו.
א׳ באדר ב׳ התש״ם ) 8במרס (2000
)חמ (3-2967

ג

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה'

ק״ת התשנ״ח ,ענד .1060

תקנות הביטוח הלאומי)אמהות()תיקון( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  317 55 ,53 ,48 ,39ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ״ה , 1995-ובאישור ועדת העבודה והרווחה ש ל הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
י

תיקון כותרת

בפתיח לתקנות הביטוח הלאומי )אמהות( ,התשי״ד954-ו )להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,במקום ״הסעיפים  115 ,71 ,30 ,26וסעיף  7לתוספת השביעית לחוק הביטוח
הלאומי ,התשי״ד1953-״ יבוא ״סעיפים  317,55 ,54 ,53 ,48 ,39ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי,
התשנ״ה'1995-״.

תיקון תקנה 4ב

בתקנה 4ב לתקנות העיקריות ,אחרי ״ישתלמו בעדו״ יבוא ״בעד כל חודש״ ובמקום
.2
״מסכום הכנסת מינימום לפי פרט  1בלוח י״א כפול שניים״ יבוא ״ממחצית השכר הממוצע
ש ל החודש הראשון ברבעון ,-לענין זה ,״רבעון״  -כהגדרתו בלוח י״א״.

2

ביטול תקנה 6
תחילה ותחולה

תקנה 6

בטלה.

תחילתן ש ל תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התשנ״ט ) 1באפריל ) (1999להלן  -יום
.4
התחילה( והן יחולו ע ל דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
א׳ באדר ב׳ התש״ס ) 8במרס (2000
)חמ (3-185

2

448

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ם״ח התשנ״ה ,עמ׳  ;210התשנ״ט ,עמי .30
ק״ת התשי״ד ,עמי  ;647התשג״ח ,עמי .1065

קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,

ת ק נ ו ת מ ח ל ו ת ב ע ל י חיים ) מ נ י ע ת ש א ר י ו ת ביולוגיות( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
ד תשמ״ה , 1985-באישור ועדת הכלכלה ש ל הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יםוד :הממשלה ,
ווזעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,ולענין תקנה  5באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
ל־ווק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-ובאישור ועדת הכספים ש ל הכנסת לפי סעיף )1ב(
ל חוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

י

ג

4

5

.1

בתקנות אלה -

הגדרות

״ז;מנהל״  -מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
״הרמה המרבית״  -הרמה המרבית המותרת ש ל שאריות ביולוגיות בגוויית בעלי חיים או
בתוצרתו ,כמפורט ברשימה שערך המנהל בהסכמת מנהל שירות המזון במשרד
הבריאות ,המעודכנת מזמן לזמן ושהופקדה לעיון הציבור בלשכוח המחוזיות ש ל
השירותים הווטרינריים ובספריית המכון הווטרינרי בבית דגן;
י״7יארית ביולוגית״  -חומר הדברה ,חומר אורגני ,חומר לא אורגני ,חומר מתכתי ,הורמונים,
אנטיביוטיקה ,חומרים אנטימיקרוביאליים אחרים ,חומרי תילוע ,חומרים מרגיעים או כל
חומר אחר ,לרבות נגזרותיו ,המשאיר שאריות בבעל חיים ב ע ת המתתו או לאחריה,
באחת מן הרקמות או האברים שלו או בתוצרתו:
״ר וצרת״  -כל אחד מאלה:
)(1

ביצים  -ע ד הוצאתן לשיווק משער בית המיון:

) (2בשר  -ע ד הוצאתו משערי בית השחיטה או בית המטבחיים ,לפי הענין:
) (3חלב  -ע ד קליטתו בשערי המחלבה:
)(4

דגים  -ע ד הוצאתם משערי משקי הגידול;

) (5דבש  -ע ד הוצאתו משערי משקי הגידול.
שיווק גוויית ב ע ל חיים או תוצרתו מותר רק אם אין בגוויה או בתוצרת כאמור
.2
ש; וריות ביולוגיות מעל הרמה המרבית.
)א( שאריות ביולוגיות בבעל חיים ,בגווייותו או בתוצרתו יאותרו בבדיקות
.3
 .מ7ו בדה  -בבדיקה נפרדת לכל חומר שהוא שארית ביולוגית,

איסור שיווק

איתור שאריות
ביולוגיות

)ב( המנהל רשאי לדרוש בדיקה אחת או יותר ש ל ב ע ל חיים ,גווייתו או תוצרתו,
לא יתור שארית ביולוגית בהם.
דרש המנהל לפי תקנה  8מבעלו ש ל בעלי חיים ,ש ל גווייתו או של תוצרתו ,להביאם
.4
לב ־יקה ,יביאם לבדיקה למקום ובמועד שקבע המנהל.

בדיקה

בעד כל בדיקה ש ל ב ע ל חיים ,או גווייתו או תוצרתו ,כאמור בתקנה  ,3ישלם בעלו
.5
אגרה בסכום ש ל  329שקלים חדשים.

אגרה

2
5
4
5

ז״ח התשמ״ה ,עמ׳ .84
ז״ח התשנ״ב ,עמי .214
דיח התשל״ז ,עמי .226
ז״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ו ,עמי .4
ז״ח התשמ׳׳ה ,עמי  ;206התשנ״ב ,עמי .224

קוב ן התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,
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ביטול

.6

תקנות מחלות בעלי חיים )בדיקת שאריות ביולוגיות( ,התשנ״ד994-ו  -בטלות.

תחילה

.7

תחילתה ש ל תקנה  2שישים ימים מיום פרסומן ש ל תקנות אלה.

6

ב״א באדר ב׳ התש״ם ) 28במרס (2000
)חמ ג(3-249

חיים אורון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ק״ת התשנ״ד ,עמי ג.45

תקנות אגרות חקלאיות ) ה ע מ ד ה למדד()תיקון( ,ה ת ש ״ ם 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו ,
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-ובאישור ועדת
הכספים ש ל הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

3

תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות אגרות חקלאיות )הצמדה למדד( ,התשמ״א- 1981-
4

)(1

במקום פרט  43יבוא:
״ .43תקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות( ,התש״ם. 2000-״
5

ב״א באדר ב׳ התש״ם ) 28במרס (2000
)חמ (3-1181

2
ב
4
8

חיים אורון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ם״ח התשמ״ה ,עמי .84
ם״ח התשמ״ה ,עמי .60
סייח התשל״ה ,עמי .206
ק״ת התשמ״א ,עמי  ;1564התשנ״ט ,עמי .181
ק״ת התש״ס ,עמי .449

ע ו ה ה ג ב ל י ם העסקיים ) ק ב י ע ת ת ח נ ת מ ש ט ר ה (  ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )46ה( לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח988-ו )להלן
חוק ההגבלים העסקיים( ,אני מצווה לאמור:
י

קביעת תחנת
משטרה

משרדי רשות ההגבלים העסקיים ברחוב המסגר  14בתל אביב ומשרדי רשות
.1
ההגבלים העסקיים ברחוב כנפי נשרים  22בירושלים ,נקבעים בזה כתחנת משטרה לענין
חקירות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמבויוח אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו , 1996-בקשר
לחקירות לפי חוק ההגבלים העסקיים.
2

כ״ז באדר ב׳ התש״ם ) 3באפריל (2000
)חמ (3-3014

2

450

דוד תדמור
הממונה ע ל ההגבלים העסקיים

סייח התשמ״ח ,עמי  ;128התשנ״ט ,עמי  ¡90התש״ס ,עמי .113
ס״ח התשנ״ו ,עמי .338
קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,

הודעת הטלגרף האלחוטי)אגרות( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  21לתקנות הטלגרף האלחוטי)רשיונות ,תעודות ואגרות(,
הו שמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
י

עקב עלייח המדד ש ל חודש אוקטובר  1999לעומת המדד ש ל חודש אוקטובר 1998
.1
בע יעור ש ל  2.89%יהיו שיעורי האגרות בחלקים ב׳ עד י׳ שבתוספת לתקנות החל ביום כ״ג
בט:ת התש״ם )ו בינואר  (2000כלהלן:

שינוי שיעור
אגרות בתוספת

חלק ב׳  -תחנות עסק
האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
^

הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

בעד רשיון לכל תחנת
קשר בעסק

געד הקצאת תדרים
ברוחב פס של 12.5
קילו הרץ לבל תדר
׳

ג.

עסק בלישה

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי לתחנות
מנוי או לתחנותיו של
בעל הרשיון באמצעות
קבוצה של ממסרים
שפעולתם מתואמת
על־ידי מערכת בקרה

430

.7.

עסק ממסרים

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי להרחבת
טווחי הקשר של תחנות
מנוי או של תחנותיו של
בעל הרשיון

430

.3

עסק שירות

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי דו-כיווני
לתחנות מנוי

עסק השכרה

תחנה עסקית להשכרת
תחנות מנוי

י
.4

9,100

9,100

430

9,100
לתדר
שאינו
משותף 9,100
לתדר
משותף 1,800

ק״ ת התשמ״ז ,עמי  ;915התשנ״ט ,עמי .406

קוב:׳( התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,

ו45

האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לבל תחנת בעד הקצאת תדרים
קשר בעסק
ברוחב פס של 2.5ג
קילו הרץ ,לכל תדר

.5

עסק מוקד

תחנה למתן שירות
מוקד מוגדר של אותות
פיקוד ובקרה לתחנות
מנוי

430

.6

עסק שירותי זימון

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי חד־כיווני
לזימין ,לתחנות מנוי

430

.7

עסק איכון ואיתור כלי
רכב

תחנה למתן שירות
מוגדר של אותות פיקוד
ובקרה לאיכון ואיתור
כלי רכב לתחנות מנוי,
בתדר עד 959.99
מגה-הרץ

.8

עסק איכון ואיתור כלי
רכב

תחנה למתן שירות
מוגדר של אותות פיקוד
ובקרה לאיכון ואיתור
כלי רכב לתחנת מנוי,
בתדר העולה על 959.99
מגה-הרץ ,על בסיס
משני

.9

ערוץ עזר
)(TALK AROUND

ערוץ המשמש באופן
בלעדי תחנות מנוי
ניידות או נישאות של
עסק בלישה ,לטווחי
קשר קצרים ,ושאינו
פועל באמצעות ממסר

לתדר
שאינו
משותף 9,100
לתדר
משותף 1,800

452

9,100
לתדר
שאינו
משותף 9,100

430
לתדר
משותף 1,800
לכל1
מגה-הרץ
18,000
430

...

9,100

קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ם12.4.2000 ,

^

חלק ג׳  -תחנות עסק רט״ן
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

נ .עסק רט״ן )רדיו טלפון מערכת המשמשת
נייד(
למתן שירותי רט״ן
בשיטה התאית
והפועלת בתחום
התדרים עד  2גיגה הרץ

שיעור אגרת רישוי והקצאת תדרים
בשקלים חדשים לשנה אחת לכל פס תדרים
ברוחב  1מגה-הרץ
בעד השנה הראשונה
בעד השנה השניה
בעד השנה השלישית
בעד השנה הרביעית
בעד השנה החמישית
בעד כל שנה שאחרי
החמישית

144,800
289,800
434,600
579,500
724,400

חלק ד׳ ־ תחנות חד-מגמיות)סימפלקס(
סוג הרשיון

תחנה קבועה

הגדרה ותיאור

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

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום
קשר אלרןוטי ממקום קבוע

195

;.

תחנה ניידת

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום
קשר אלחוטי בעת תנועה והמותקנת
בתוך כלי רכב

195

.3

תחנה נישאת

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום
קשר אלחוטי בעת תנועה והנישאת
בידי אדם

195

.4

רשת תחנות

כמוגדר בתקנה 1

195

.:

רשת זימון
פרטית

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

ו

לתדר
שאינו משותף
18,000
לתדר
משותף

קובי י התקנות  ,6029ד בניסן התש״ס12.4.2000 ,

3,550

453

חלק ה׳ ־ מחנות ים ,אויר וחובבים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

אגרת רישוי והקצאת תדרים
בשקלים חדשים לשנתיים

.1

תחנת כלי
שיט

.2

תחנת חוף

תחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם
כלי שיט

.3

תחנה ימית

תחנה נישאת ,הפועלת בתחום התדרים של
השירות הימי ,לקיום קשר אלחוטי עם כלי
שיט

.4

תחנת כלי
טיס*

תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי-אוירי
המותקנת בכלי טיס -
שמשקלו המורשה להמראה עד 5,700
א.
קילוגרם
שמשקלו המורשה להמראה עולה על
ב.
 5,700קילוגרם

.5

תחנת קרקע

תחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם
כלי טיס

405

.6

תחנה
אוירית

תחנה נישאת לקיום קשר אלחוטי הפועלת
בתחום התדרים של השירות האוירי

405

.7

תחנת
חובבים

כמוגדר בתקנה 10

72

.8

תחנת
משואות
רדיו וניווט

תחנה קבועה לניווט תחנות ניידות ,ימיות או
אויריות ,באמצעות משואות רדיו

405

.9

תחנת מכ״ם

תחנה קבועה או ניידת ,לרבות תחנה בשירות
היבשתי ,לקביעת מיקום באמצעות גלי רדיו
או למטרת חיזוי מזג אויר

.10

תחנת עזר
לנחיתה
באמצעות
מכשירים

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

תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי-ימי
המותקנת בכלי שיט -
שתפוסתו ברוטו עד  100טונות
א.
ב.

454

405

שתפוסתו ברוטו עולה על  100טונות

620
405

405

405
620

405

405

קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ם12.4.2000 ,

חלק ו׳  -קווי נל׳׳ן)נקודה לנקודה(
האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

*.תדרים עד  1גיגה-הרץ
.1

קו נל׳׳ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים עד 1
גיגה־הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

לכל פס תדרים ברוחב
 12.5קילו-הרץ:
)א(

קו שאינו ארוך
מ 60 -ק״מ ־
7,100

)ב(

קו ארוך
מ  60 -ק״מ -
9,100

 . 1מיקרוגל
.2

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים העולה
על  1גיגה-הרץ
עד  3גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

.3

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים העולה
על  3גיגה־הרץ
עד  4.5גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ ־  10ק״מ -
34,300

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
68,600

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
102,900

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

)א(

קובץ ו תקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,

קו שאינו ארוך
מ  10 -ק״מ -
11,800

455

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

456

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

.4

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים העולה
על  4.5גיגה-הרץ
עד  8.5גיגה־הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

.5

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים העולה
על  8.5גיגה-הרץ
עד  11גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

בעד הקצאת תדרים
)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ 30-ק״מ-
24,000

«

קו ארוך
מ ־  30ק״מ-
36,000

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ 10 -ק״מ
1,300

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ ־  30ק״מ -
2,550

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
3,850

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ 10 -ק״מ -
950

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
1,900

)0

קו ארוך
מ  30 -ק׳׳מ -
2,850

<ו

קובץ התקנות  ,6029ז׳ בגיס! התש״ם12.4.2000 ,

האגרה לכל שנה גשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחצת
קשר

.6

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים העולה
על  11גיגה-הרץ
עד 15.5
גיגה־הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

.7

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים העולה
על 15.5
גיגה-הרץ עד 30
גיגה־הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

430

.8

קו נל״ן אלחוטי
הפועל בתחום
התדרים שמעל
 30גיגה-הרץ

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות׳

430

ג.

שימוש חוזר בקווי נל״ן אלחוטיים
הקצאת תדרים בתחום העולה על 1
גיגה-הרץ לקווי נל״ן אלחוטיים שנעשה
בהם שימוש חוזר באותו תדר

.5

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 5
קווים עד  9קווים

430

.10

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 9
קווים עד  19קווים

430

בעד הקצאת תדרים
לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץבכל קו נל״ן:

)א(

קובץ ו זתקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ס12.4.2000 ,

קו שאינו ארוך
מ ־  10ק״מ-
640

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
1,300

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
1,900

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה־הרץ בכל קו נל״ן,
לכל קו-
320

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה־הרץ בכל קו נל״ן,
לכל קו -
255

 80%משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו
 65%משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו

457

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

.11

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 19
קווים עד  35קווים

430

 50%משיעור האגרה לכל
קו נל׳ין ,בהתאם לאורכו

.12

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 35
קווים עד  50קווים

430

 45%משיעור האגרה לכל
קו נל׳ין ,בהתאם לאורכו

.13

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על 50
קווים

430

 40%משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו ^ ן

ד .מערכות גישה אלחוטיות קבועות
מערכת גישה
אלחוטית
קבועה בפריסה
תאית (\VLIJ
או מערכת רדיו
כפרי ,הפועלות
בתחום
התדרים
אחד מאלה:

.14

)א(

)ב(

רשת קווי נל״ן
אלחוטיים
מנקודה אחת
לריבוי נקודות

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה־הרץ -
364,200

העולה על 1
גיגה הרץ
ושאינו עולה על
 2גיגה־הרץ;
העולה על 2.4
גיגה-הרץ
ושאינו עולה על
 2.7גיגה-הרץ
העולה על 3.4
גיגה־הרץ
ושאינו עולה על
 3.6גיגה -הרץ
העולה על 10
גיגה-הרץ
ושאינו עולה על
 10.7גיגה-הרץ
;

)ג(

;

)ד(

458

קובץ התקנות  ,6029ז׳ בניסן התש״ם12.4.2000 ,

האגרה לבל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

. 15

מערכת רדיו
)(LMDS
הפועלת בתחום
התדרים העולה
על  24גיגה־הרץ
ושאינו עולה על
 42.5גיגה-הרץ

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

רשת קווי נל״ן
אלחוטיים מנקודה
אחת לריבוי נקודות

בעד הקצאת תדרים
לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה־הרץ:

—

15,400

חלק ז׳ שידורים לציבור

ין

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל משדר

בעד הקצאת תדרים לכל
אפיק*

א .תחנות טלויזיה
.1

תחנת טלויזיה לכל אפיק
בהספק העולה טלויזיה:
על  10קילוואט
)א( תדר גבוה
מאוד

)תג״מ-ע]^
)ב(

1,575,500
430

תדר אולטרה
גבוה

3,150,700

)תא״ג(1^-

.2,1
1י

תחנתטלויזיה
בהספק העולה
על  1קילוואט עד
 10קילוואט

לכל אפיק טלויזיה:

)א(

תדר גבוה
מאוד
)תגי׳מ0/11?-

)ב(

תדר אולטרה
גבוה

1,260,100
430
1,575,500

)תא״ג־^׳ט(
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האגרה לבל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

.3

תחנתטלויזיה
בהספק העולה
על  0.1קילוואט
עד  1קילוואט

.4

תחנת טלויזיה
בהספק העולה
על  0.01קילוואט
עד  0.1קילוואט

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל משדר

בעד הקצאת תדרים לכל
אפיק*

לכל אפיק טלויזיה:

)א( תדר גבוה
מאוד
)תג״מ^-ג(
)ב(

840,300
430

תדר אולטרה
גבוה

1,050,000

>

)תא״ג־^ס(

תחנת טלויזיה
.5
בהספק עד 10
וואט
ב .תחנות רדיו

לכל אפיק טלויזיה
430
לכל אפיק טלויזיה
430

.6

תחנות רדיו

משדר אפנון תנופה
)את״ן (AM-ברוחב
פס של  9קילו-הרץ

.7

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
) א ת ״ ד  ^ -לכל
אפיק רדיו ובהספק
של  5קילוואט
ומעלה

.8

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
) א ת ״ ד  ^ -לכל
אפיק רדיו ובהספק
העולה על 0.5
קילוואט עד 4.99
קילוואט

.9

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
)את״ד־ (FMלכל
אפיק רדיו ובהספק
עד  0.5קילוואט

460

525,200

430

430

430

430

105,000

6,500

108,100

^

86,400

53,900
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הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל משדר

בעד הקצאת תדרים לבל
אפיק*

י.יידות שידור
.10

ניידות שידור
טלויזיה

11

ניידת
שידור
רדיו

המותקנת בכלי רכב
והמשמשת להעברת
שידור בין שתי
נקודות

לפי חלק משנה ב׳ בחלק
ו׳ ,ועל פי השיעור הקבוע
בפסקה ג׳ של פרטים  2עד
 ,6ובפרטים  7ו־ 8באותו
חלק.

430

תחנת רדיו
המותקנת בכלי רכב
והמשמשת להעברת
שידור בין שתי
נקודות:
)א(

אפנון תדר
)את״ד־[(?1\/

430

לפי חלק משנה א׳ בחלק
ו׳ לתוספת ועל פי השיעור
הקבוע בפסקה ב׳ של פרט
 1באותו חלק.

)ב(

בכל אפנון
אחר

430

 50%משיעור האגרה לפי
חלק משנה א׳ בחלק וי,
ועל פי השיעור הקבוע
בפסקה ב׳ של פרט 1
באותו חלק.

חלק ח׳ ־ תחנות לווין
האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

^

.1

מערכת
לקליטה
אישית

בעד רשיון לבל
תחנה

הגדרה ,תיאור
ורכיבי המערכת
מערכת לקליטה בלבד ,באמצעות
לווין ,של אותות חוזי וקול
לתכניות טלויזיה ,המיועדות
לקליטה ישירה על ידי הציבור,
לשימוש עצמי בלבד
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית בקוטר העולה על 244
סנטימטר ,זן למשושה ,מגבר דל
ר ח ש ) ^ ע  ( 1 3 © /ומקלט לוויני.
;
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האגדה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ,תיאור
ורכיבי המערכת

בעד רשיון לכל
תחנה

.2

מערכת
לקליטה
מסחרית

מערכת לקליטה בלבד ,באמצעות
לווין ,של אותות חוזי ,קול או
נתונים ,שאינה נכללת בהגדרה של
לכל משושה
פרט ¡1
באותם חצרים
רכיבים :משושה)אנטנה(
מלבד המשושה
פרבולית בכל קוטר ,זן למשושה,
הראשונה
מגבר דל ר ח ש ) ^ , ( 1 ^ 8 / 1
מקלט לוויני וציוד קצה נלווה
430
בהתאם לסוגי השירות.

.3

מערכת
ניידת
מול לווין
אינמרסט

מערכת לתקשורת אוירית,
יבשתית או ימית ,לשידור או
לקליטה של תמסורת נתונים ,קול
או פקסימילה על־פי סטנדרט ^
 ,0 ,13או ^ ,1באמצעות לוויני
ארגון אינמרסט
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית או שטוחה ,מקלט
ומשדר לוויני וציוד נלווה בהתאם
לסוג התמסורת.

.4

מערכת
ניידת
FLYAWAY

.5

תחנה
קבועה
לקליטה
ולשידור
מול לווין
)UPLINK
AND
(DOWNLINK

מערכת ניידת לשידור או לקליטה
של אותות חוזי וקול ,באמצעות
לווין;
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית ,זן לאנטנה ,מערכת
שידור וקליטה לווינית וציוד
נלווה לתמסורת חוזי וקול.
תחנת קרקע לתמסורת)שידור או
שידור וקליטה( של אותות
אנלוגיים או סיפרתיים באמצעות
ליויו<
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית ,ציוד שידור וקליטה ,זן
למשושה וציוד נלווה בהתאם
לסוגי השירות.

בעד הקצאת תדרים

למערכת
הקליטה 4,300

;

\¥
220

4,300
...

לתחנת
קרקע
ראשית 4,300
לכל משושה
באותם חצרים
מלבד המשושה
הראשונה

לפי פרטים  2עד 6
בחלק ו׳ על פי י ח י ד »
^
התדר בלבד של
פסקה אי ,או לפי
פרטים  7ו 8 -בחלק
ו׳ ,בהתאם לתחום
התדרים.

430
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גרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

.6

רשת
זעירה
לתמסורת
לווינים)VERY
SMALL
APPERTURE
(TERMINAL

הגדרה ,,תיאור
ורכיבי המערכת

בעד רשיון לכל
תחנה

בעד הקצאת תדרים

תחנת קרקע לתמסורת)שידור או לתחנת
שידור וקליטה( של העברת נתונים קרקע
ואותות סיפרתיים באמצעות לווין ראשית 4,300
ורשת תחנות קרקע זעירות
בתדרים שונים:
לכל משושה
רכיבים :לתחנת קרקע ראשית
באותם חצרים
) - (HUBמשושה)אנטנה(
מלבד המשושה
הראשונה
פרבולית וציוד שידור וקליטה
נלווה בהתאם לסוג השירות
430
לתחנות מנוי קליטה-שידור
זעירות ־ משושה)אנטנה(
פרבולית וציוד נלווה בהתאם
לסוג השירות.

לפי פרטים  2עד 6
בחלק וי ,על פי יחידת
התדר בלבד של
פסקה אי ,או לפי
פרטים  7ו 8 -בחלק
וי ,בהתאם לתחום
התדרים.

;

4

חלק ט׳  -רשיונות זמניים
סוג הרשיון
.1

תחנות
חד-מגמיות

.2

תחנות
חובבים,
ים ואויר

.3

הדגמה
או ניסוי

הגדרה ותיאור
רשיון לתקופה שאינה עולה על 3
חודשים מיום נתינתו ,לתחנה
המנויה בחלק ד׳
)א(

רשיון לתקופה שאינה עולה
על  3חודשים מיום נתינתו,
לתחנה המנויה בחלק ה׳

)ב(

רשיון לתקופה שאינה עולה
על  3חודשים מיום נתינתו
לתחנה המנויה בחלק הי,
למבקש ממדינה הקשורה
עם ישראל בהסכם הדדיות
לרישוי חובבי רדיו

רשיון להדגמת פעולתה הטכנית
של תחנת קשר אלחוטי או לקיום
ניסוי קשר אלחוטי ,לתקופה
שאינה עולה על  3חודשים מיום
נתינתו
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חלק י׳  -רשיונות מיוחדים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

האגרה בשקלים חדשים לשנה בעד רשיון

החזקה

רשיון להחזקת תחנת קשר
אלחוטי שהפעלתה הופסקה,
כאמור בתקנה 19

סחר

כמוגדר בתקנה 1

מגשר ידני

מיתקן עזר לחיבור תחנת קשר
לרשת טלפון ציבורית באמצעות
יד אדם

אגרה חד פעמית ,כאמור בתקנה 19

1,000

כ״ו באדר ב׳ התש״ם ) 2באפריל (2000
)חמ 0-411

485

ד נ י א ל רוזן
המנהל הכללי ש ל משרד התקשורת

ה ו ד ע ת ה מ י ם ) ע ד כ ו ן היטלי הפקה( ,ה ת ש ״ ס 2 0 0 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )160ג( ו־112א)ב( לחוק המים ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק(,
אני מודיע בזה לאמור:
י

עדכון היטלי
הפקה

היות שחלפו שישה חודשים מתחילתם ש ל היטלי הפקה לפי סעיף )160ג( לחוק והיות
.1
שבתקופת ש ש ת החודשים האמורים חלו שינויים בסל הקובע לפי סעיף 2ו1א לחוק בשיעור
ש ל  ,2.7%לפיכך שיעורי היטלי ההפקה שישלמו מפיקי מים ממקורות המים השפירים
באקויפר החוף הם מיום כ״ה בשבס התש״ס ) 1בפברואר  (2000כדלקמן:
)(1

מים לצריכה חקלאית  15.0 -אגורות למי׳ק•,

) (2מים לצריכה תעשייתית  26.3 -אגורות למ״ק,-
) (3מים לצריכה ביתית  61.2 -אגורות למ״ק.
כ״א באדר א׳ התש״ס ) 28במרס (2000
)דומ (3-807

מ א י ר בן מ א י ר
נציב המים

סייח התשי״ט ,עמי  ;169התשג״ג ,עמי  :16התשנ״ט ,עמי .1150
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