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עמוד

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים
נייחים) (תיקון) ,התשע"ב58 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) ,התשע"ב61 ���������������������������������������������������������������2011-
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית),
התשע"ב62 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת חופש המידע (אגרות) ,התשע"ב63 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן
שירותי בזק פנים–ארציים נייחים) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 59לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
(להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:

1

תיקון תקנה 1

	.1

תיקון תקנה 2

	.2

תיקון תקנה 3

	.3

בתקנה (3א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "הבקשה תיחתם בפני עורך דין שיאמת כי
החתימה נעשתה ביד האדם המוסמך כאמור".

הוספת סימן ד'1

	.4

אחרי סימן ד' בפרק ג' לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  1לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן
שירותי בזק פנים–ארציים נייחים) ,התש"ס( 22000-להלן  -התקנות העיקריות) -
( )1בהגדרה "בעל רישיון" ,במקום "או מיוחד" יבוא "לרבות רישיון כללי ייחודי ,או
רישיון מיוחד";
( )2בהגדרה "רישיון מפ"א" ,בסופה יבוא "לרבות רישיון מפ"א תשתית";
( )3אחרי ההגדרה "רישיון מפ"א משולב" יבוא:
""רישיון מפ"א תשתית"  -רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים
הניתנים לאלה בלבד :לבעל רישיון אחר ,לבעל רישיון לשידורים או למי
שפועל מכוח היתר כללי;";
( )4בהגדרה "תמסורת" ,אחרי "אותות אלקטרומגנטיים" יבוא "לרבות אותות אופטיים",
ובמקום הסיפה המתחילה במילים "נקודות מסויימות" יבוא "מיתקני בזק של בעלי
רישיון ,לרבות בעל רישיון לשידורים ,למעט ציוד קצה".
בתקנה  2לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,בסופה יבוא "על בקשה לקבלת רישיון מפ"א תשתית יחול
פרק ג' בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בו בסימן ד';"1
( )2בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא "על בקשה לקבלת רישיון מפ"א תשתית יחול
השאלון בשינויים המחויבים;".
()3

בסופה יבוא:
"(ג) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (ב) ,על מי שמבקש לקבל רישיון מפ"א
תשתית ,לא יחולו סעיפים (9ב)(()2ב)(9 ,ב)((13 ,)3א)((15 ,14 ,)6א)(()2ב)(15 ,א)(()2ח),
(15א)(()2ט)(15 ,א)(()2(19 ,)2(17 ,)7ב)()4(19 ,א)()4(19 ,ד) ו–()4(19ה) לשאלון".

"סימן ד' :1בקשה לרישיון מפ"א תשתית
"סייגים נוספים
21א( .א) בלי לגרוע מהוראות תקנה  ,12לא יינתן למבקש רישיון
למתן רישיון מפ"א
מפ"א תשתית במקרים המפורטים להלן אלא אם כן שוכנע
תשתית
השר ,על פי בקשה בכתב ,כי אין בכך כדי לפגוע בתחרות
בתחום הבזק:

()1

מחזיק אמצעי שליטה במבקש הוא בעל רישיון;

()2

מחזיק אמצעי שליטה במבקש מחזיק בבעל רישיון;

__________
1
2
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ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ט ,עמ' .198
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;886התשס"ו ,עמ' .576
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( )3מחזיק אמצעי שליטה במבקש מוחזק על ידי בעל
רישיון או מוחזק על ידי מי שמחזיק בבעל רישיון.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על משקיע מוסדי
המחזיק במבקש אמצעי שליטה בשיעור של עד  5אחוזים.
(ג)

בתקנה זו -
"בעל רישיון"  -למעט מפ"א;
"משקיע מוסדי"  -כל אחד מהמפורטים להלן ,ובלבד
שהתאגד בישראל לפי חוק החברות ופועל על פי
רישיון שניתן לו כדין לפעול בתחומי פעולתו ,או
תאגיד שהתאגד במדינה זרה הנמנה עם סוג הגופים
המפורטים להלן ,הפועל על פי דין המדינה שבה
התאגד ואשר קיבל רישיון לפעול במקום התאגדותו,
ככל שהדבר נדרש באותה מדינה ,ולעניין קופת
גמל וקרן להשקעות משותפות בנאמנות שהתאגדו
במדינה זרה ,מניות הגוף המנהל את אותן רשומות
למסחר בבורסה:
( )1קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה( 32005-להלן — חוק
הפיקוח על קופות גמל);
( )2קופת גמל לקצבה ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על
קופות גמל ,שקיבלה רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח
4
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-
(להלן  -חוק הפיקוח על הביטוח);
( )3קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,כמשמעותה
בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד;51994-
()4

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

( )5תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כהגדרתם בחוק
הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,61981-למעט חברת
שירותים משותפת.
אי–תחולת הוראות 21ב .תקנות (18 ,15א)( ,ג)( )2ו–( )3ו– 20לא יחולו על מבקש רישיון
מפ"א תשתית.
ידע וניסיון

21ג( .א) מבקש רישיון מפ"א תשתית יידרש להוכיח כי בידו ,לרבות
בידי מחזיקים בו או נושאי משרה בו ,ידע וניסיון בתחומים
המפורטים להלן:
( )1הקמה והפעלה של תשתית כלשהי בהיקף דומה לזה
המפורט בתכנית ההנדסית המצורפת לבקשה;
( )2הפעלת מערך שיווק והפצה בתחום כלשהו ובמתן
שירותים כלשהם בהיקף נרחב.

__________
3
4
5
6

ס"ח התשס"ה ,עמ' .889
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשס"ה ,עמ' .859
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
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(ב) הוכחה כאמור בתקנת משנה (א) ,יכול שתוצג באמצעות
התחייבות של בעל עניין במבקש להעמיד לרשות המבקש ידע
וניסיון ,או באמצעות הסכם עם גוף בעל יכולת מוכחת לאספקת
ידע ושירותים.
פריסת הרשת

21ד21 .ד .רשת הבזק הציבורית שמציע מבקש מפ"א תשתית
בתכנית ההנדסית תאפשר מתן שירותי בזק בכל הארץ ,בהתאם
לאבני הדרך לעניין הפריסה והפיתוח של הרשת כמפורט
ברישיון.

ערבות

21ה( .א) מבקש רישיון מפ"א תשתית יצרף לבקשתו התחייבות
למתן ערבות בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל ,בתנאים
שבתקנת משנה (ב) ,ולפי הנוסח שבתוספת השנייה (להלן -
הערבות הבנקאית) ,והתחייבות למתן כתב התחייבות להאריך
את הערבות הבנקאית לפי הנוסח שבתוספת השלישית.
(ב) הערבות הבנקאית בתנאים המפורטים להלן וכן כתב
התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית כאמור בתקנת
משנה (א) ,יימסרו למנהל על פי דרישתו וכתנאי למתן הרישיון:
( )1סכום הערבות הבנקאית בשקלים חדשים יהיה שווה
ערך לארבעה עשר מיליון דולר של ארה"ב;
( )2ראה המנהל כי בתום שתים עשרה שנים ממועד
קבלת הרישיון עמד בעל רישיון מפ"א תשתית בתכנית
הפריסה והפיתוח של רשת הבזק כפי שנקבעה ברשיונו עד
אותו מועד ,יופחת סכום הערבות ,לבקשת בעל הרישיון,
כך שהסכום בשקלים חדשים יהיה שווה ל– 60%מסכום
הערבות הראשונית;
( )3ראה המנהל כי בתום עשרים שנים ממועד קבלת
הרישיון ,עמד בעל רישיון מפ"א תשתית בתכנית הפריסה
והפיתוח של רשת הבזק כפי שנקבעה ברישיונו עד אותו
מועד ,יופחת סכום הערבות ,לבקשת בעל הרישיון ,כך
שהסכום בשקלים חדשים יהיה שווה למחצית מסכום
הערבות הראשונית".

תיקון התוספת
הראשונה

	.5

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
()1

במבוא ,בסעיף (ה) ,במקום " 10העתקים" יבוא " 4העתקים";

()2

בפרק א' ,בסעיף - 2
(א) בפסקה ( ,)2בתחילתה יבוא "התחייבות למתן ערבות בנקאית לפי תקנה
21ה ,או";
(ב)

בסופו יבוא:
"()8

אימות חתימה כנדרש בתקנה (3א)".

( )3בפרק ב' ,בסעיף - 9
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(א)

בפסקת משנה (א) ,בסופה יבוא "ובתקנות 21א ו–21ג ,לפי העניין;".

(ב)

בסעיף קטן (ב)(()2א) ,בסופו יבוא "או מערכת כלשהי ,לפי העניין;".
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()4

בפרק ג' -
(א)

סעיף  - 12יימחק;

(ב)

בסעיף (13א) ,פסקה( - )7תימחק;

(ג)

בסעיף - 15
( )1בסעיף קטן (א)( ,)6בסופו יבוא "מי שמבקש לקבל רישיון מפ"א תשתית
לא נדרש להציג היבטי בטיחות ציוד הקצה של המנויים;";
( )2בסעיף קטן (ג) ,המילים "יצורפו" ו"כנספחים לרישיון" יימחקו ,ואחרי
"שיקבע המנהל" יבוא "יהוו חלק מהרישיון";

( )5בפרק ד' ,בסעיף  ,)4(19בפסקת משנה (א) ,המילים "התנועה הממוצעת למנוי"
— יימחקו.
	.6

בכותרת התוספת השנייה לתקנות העיקריות ,במקום "(תקנה  ")20יבוא "(תקנות 20
ו–21ה)".

תיקון התוספת
השנייה

	.7

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

תיקון התוספת
השלישית

()1

בכותרת ,במקום "(תקנה  "))2(20יבוא "(תקנות  )2(20ו–21ה);

()2

במקום "בהתאם להוראת תקנה  "20יבוא "לפי תקנה  20או 21ה ,לפי העניין".

י"ג בתשרי התשע"ב ( 11באוקטובר )2011
		

(חמ )3-2982

		

משה כחלון
שר התקשורת

הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ו)( )4לתקנות סדר הדין הפלילי ,התשל"ד( 11974-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה (4א) לתקנות הם ,החל ביום ג' בתשרי התשע"ב
( 1באוקטובר  ,)2011כדלקמן:

העלאת שיעורי
שכר טרחת
סניגורים

בשקלים חדשים

" .1בבית משפט שלום -
(א)

לישיבה ראשונה בעניין -
()1

מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה

773

()2

מעצר עד תום ההליכים

949

()3

אישום בעבירה שהיא חטא

1,093

()4

אישום בעבירה אחרת

1,451

()5

אישום בעבירה של גרימת מוות

3,307

()6

טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות

2,451

__________
1

ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1200התשע"א ,עמ'  ,59עמ'  503ועמ' .1160
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בשקלים חדשים

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

371

 .2בבית משפט מחוזי -
(א)

לישיבה ראשונה בעניין -
910

( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
()2

מעצר עד תום ההליכים

1,634

()3

משפט פלילי

3,307

( )4ערעור פלילי -
(אא)

על פסק הדין

1,634

(בב)

על גזר הדין בלבד

949

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

773

 .3בבית המשפט העליון -
(א)

לישיבה ראשונה בעניין -
( )1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
()2

1,634

ערעור פלילי -
(אא)

על פסק הדין

2,967

(בב)

על גזר הדין בלבד

1,634

(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה (א) ,לכל ישיבה

"1,316

כ"ח באלול התשע"א ( 27בספטמבר )2011
(חמ )3-245

		

		

משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן
הממונה על קרינה סביבתית) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(ד) לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
התש"ם( 11980-להלן  -התקנות) ,אני מודיעה לאמור:
שינוי אגרות

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט  2011לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
 ,2011החל ביום ב' באלול התשע"א ( 1בספטמבר  ,)2011נוסח התוספת השלישית
לתקנות הוא:

__________
1

62

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;992התשנ"א ,עמ'  ;1058התשע"א ,עמ'  98ועמ' .889
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"תוספת שלישית
(תקנה 10א)
בשקלים חדשים

( )1בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

257.95

( )2בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

257.95

( )3בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

415.88

( )4בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

415.88

( )5בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע ,במים או
באוויר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

415.88

( )6בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים
להלן:
א.

(נמחק)

ב.

כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת ,לרבות מקורות כיול

ג.

(נמחק)

ד.

תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

415.88

ה.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

415.88

ו.

שירותי רדיוגרפיה

415.88

ז.

אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים

257.95

ח.

סילוק פסולת רדיואקטיבית

297.96

ט.

(נמחק)

י.

(נמחק)

257.95

יא .בדיקת ריכוזי ראדון במבנים ,בקרקע ובמים

415.88

יב .בדיקת קרינה בלתי מייננת

"415.88

כ"א באלול התשע"א ( 20בספטמבר )2011
(חמ )3-1078

		
		

		

אלונה שפר-קארו
המנהלת הכללית של
המשרד להגנת הסביבה

הודעת חופש המידע (אגרות) ,התשע"ב―2011
בתוקף סמכותי לפי תקנה (7ד) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט( 1999-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

	.1

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר  2011לעומת המדד שפורסם בחודש
ספטמבר  ,2010הסכומים בתקנות החל ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר  ,)2011הם
כמפורט להלן:

עדכון הסכומים

__________
1

ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;860התשע"א ,עמ' .60

קובץ התקנות  ,7043כ"ז בתשרי התשע"ב25.10.2011 ,

63

בשקלים חדשים

()1

אגרת בקשה (תקנה )1

98.00

()2

אגרת טיפול (תקנה )2

53.00

()3

אגרת הפקה (תקנה (3א)) -
(א)

1.33

לכל עמוד צילום

5.24

(ב) לדיסקט מחשב
( )4סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול
והפקה (תקנה )4

261.00

כ"ב באלול התשע"א ( 21בספטמבר )2011
(חמ )3-2916
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גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים
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