רשומות

קובץ התקנות
ד׳ בטבת התשס׳׳ב

6139

 19בדצמבר 2001
עמוד

צו בתי המשפט)הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם()תיקון /התשם״ב2001 -

186

צו הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה()קביעת שיעור ריבית אחר/
התשס״ב2001-

186

תקנות בתי הסוהר)תיקון( ,התשס׳׳ב2001 -

186

צו התכנון והבניה)משגב( ,התשס״ב2001-

187

צו התכנון והבניה)גבעות אלונים( ,התשס״ב2001 -

 87ו

צו התכנון והבניה)מעלה הגליל( ,התשס״ב2001-

188

צו התכנון והבניה)חבל אשר( ,התשס״ב2001-

188

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()מטה אשר ,תיקון( ,התשם״ב2001-

189

אברזה על עיריית קרית ביאליק)תיקון/התשס״ב2001-

190

הודעת הטלגרף האלחוטי)אגרות/התשס״ב2001-

190

צ ו ב ת י ה מ ש פ ט )הקמת בתי משפט שלומ ואזור שיפוטם()תיקון(,
התשם״ב -ו200
בתוקף סמכותי לפי סעיף  43לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ר984-ו' ,אני
מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו בתי המשפט)הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם( ,התש״ך960-ו ,
.1
המילים ״בת ים״  -יימחקו.
2

כ״ח בחשון התשס״ב ) 14בנובמבר (2001
)חמ (3-544

מאיר שטרית
שר המשפטים

סייח התשמ״ר ,עמי .198
* ק״ת התש״ך ,עמי  ;664התשם״א ,עמי .796

צ ו הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי ה צ מ ד ה ע ל ת ש ל ו מ י חובה(
) ק ב י ע ת ש י ע ו ד ר י ב י ת א ח ר (  ,ה ת ש ם ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )4ב( לחוק הרשויות המקומיוח )ריבית והפרשי הצמדה ע ל
תשלומי חובה( ,התש״ם) '1980-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
קביעת שיעור
י י ב י ת

א

ח

י

שיעור הריבית שייווסף לתשלום ש ל תשלומי חובה לפי הסדר תשלומים ,יהיה ,ע ל
.1
אף האמור בסעיף )4ב( לחוק ,שיעור ריבית החשב הכללי ,כפי שהוא מתפרסם מזמן לזמן
ברשומות.
י״ג בכסלו התשס״ב ) 28בנובמבר (2001
)חמ (3-3052
םילבן שלום
שר האוצר

אליהו ישי
שר הפנים

סייח התש״ם ,עמי  ,46התש״ס ,עמי .72
ת ק נ ו ת ב ת י ה ס ו ה ר )תיקון( ,ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  132לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב 1971-י ,אני
מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 29

.1

במקום תקנה  29לתקנות בתי הסוהר ,התשל״ח , 1978-יבוא:
2

״פגישת אסיר
שלאיבטו^
שמיעה
1

 .29פגישת אסיר עם עורך דין ,שיש לה קשר עניני לשירות המקצועי
שנותן עורך הדין לאסיר ,חיערך שלא בטווח שמיעה ש ל אדם אחר ,אלא
אם כן קיים חשד ממשי כי מתן השירות באופן האמור ,יאפשר ביצוע
עבירה המסכנת את שלומו או ביטחונו ש ל אדם ,את שלום הציבור או אח
ביטחון המדינה.״

כייר בכסלו התשס״ב ) 9בדצמבר (2001
<חמ (3-622

עוזי לנדאו
השר לביטחון הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמי .459
ק־ת התשל־ח ,עמי  ;1958התשם״א ,עמי .329
186

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשס״ב19.12.2001 ,

צ ו ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה ) מ ש ג ב (  ,ה ת ש ם ״ ב 2001 -
בחוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
ו

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי)להלן  -מרחב התכנון המקומי( לפי צו התכנון
.1
והבניה )משגב /התשנ״ט , 1999-ישונה ,וקטע מגבולותיו יהיה כמסומן בקו כחול בתשריט
הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום בידי ביום כ״ה בחשון התשם״ב ) 11בנובמבר .(2001

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים ש ל התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הפקדת עותקים
ש ל התשריט

2

.3

תחילתו ש ל צו זה ביום פרסומו.

כ״ה בחשון התשס״ב ) 11בנובמבר (2001
)חמ (3-1113

תחילה

אליהו ישי
ש ר הפנים

ס ־ ח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת התשנ״ט ,עמי .382

צ ו ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה ) ג ב ע ו ת א ל ו נ י מ (  ,ה ת ש ס ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,הר1שכ״ה , 1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
י

מרחב תכנון מקומי מטה אשר)להלן  -מרחב התכנון המקומי( לפי צו התכנון והבניה
.1
)גבעות אלונים( ,התש״ס , 1999-ישונה ,וקטע מגבולותיו יהיה כמסומן בקו כחול בתשריט
הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום בידי ביום כ ־ ה בחשון התשס״ב ) ו ו בנובמבר .(2001

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים ש ל התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת צפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות
אלונים וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ה פ ק ד ת עותקים
ש ל התשריט

2

.3

תחילתו ש ל צו זה ביום פרסומו.

תחילה

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו ש ל צו
.4
זה בנוגע לשטח שהתווסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הועדה המקומית
או רשות הרישוי  binמרחב התכנון המקומי מהשלב אליו הגיעו :בסעיף זה ,ועדה מקומית -
לרבות ועדה מוועדותיה.

הוראת מעבר

כ״ה בחשון התשם״ב ) 11בנובמבר (2001
)חמ (S-1113

אליהו ישי
שר הפנים

ם ־ ח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת ה ת ש ־ ס  ,עמי .70

קובץ התקנות  ,6139ד• בטבת התשס־ב19.12.2001 ,

187

צ ו ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה ) מ ע ל ה ה ג ל י ל (  ,ה ת ש ם ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
תיקון מרחב
תכנון מקומי

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל )להלן  -מרחב התכנון המקומי( לפי צו התכנון
.1
והבניה )מעלה הגליל( ,התשנ״ט , 1999-ישונה ,וקטע מגבולותיו יהיו במםומן בקו כחול
בתשריט הערוך בקנה מידה  0,000ו :ו והחתום בידי ביום כ״ה בחשון התשס״ב )וו בנובמבר
.(2001

הפקדת עותקים

עותקים ש ל התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

2

תחילתו ש ל צו זה ביום פרסומו.

תחילה

.3

הוראת מעבר

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב חחילתו ש ל צו
.4
זה בנוגע לשטח שהתווסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הועדה המקומית
או רשות הרישוי ש ל מרחב התכנון המקומי מהשלב אליו הגיעו :בסעיף זה ,ועדה מקומית -
לרבות ועדה מוועדותיה.
כ״ה בחשון התשס״ב ) 11בנובמבר (2001
אליהו ישי
ש ר הפנים

)חמ ג ו ו ו  -ג (

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ק״ת התשנ״ט ,עמי .384

צ ו ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה ) ח ב ל א ש ר (  ,ה ת ש ס ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
תיקון מרחב
תכנון מקומי

מרחב תכנון מקומי מטה אשר)להלן  -מרחב התכנון המקומי( לפי צו התכנון והבניה
.1
)חבל אשר( ,התשנ״ז996-ו  ,ישונה ,וגבולותיו יהיה כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
מידה  1:10,000והחתום בידי ביום כ״ה בחשון התשס״ב ) 11בנובמבר .(2001

הפקדת עותקים
ש ל התשריט

עותקים ש ל התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל
אשר וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

תחילה

2

.3

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

כ״ה בחשון התשס״ב ; 11בנובמבר (2001
)חמ  3ו  1ו ( 3 -

אליהו ישי
שר הפנים

ס״ח התשב״ה ,עמי .307
ק ־ ת התשנ״ז ,עמי .73

188

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6139ד׳ ב ט ב ת התשס׳׳ב19.12.2001 ,

צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) מ ו ע צ ו ת א ז ו ר י ו ת ( ) מ ט ה א ש ר  ,תיקון(,
ה ת ש ם ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
.1
ב

פ

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
2

ף

ט

)

m

(

_

)ו( בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ׳׳והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ב באדר התשם׳׳א
) 7במרס (2001״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה ש ל  1:20,000והחתום
ביד שר הפנים ביום י״א בכסלו התשם׳׳ב ) 26בנובמבר ;(2001׳׳,-
)(2

במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד היישוב ״אפק״ יבוא:
״הגושים 10240,10159 :ע ד  10244,10242ע ד ,10435 ,10263 ,10253 ,10251 ,10249
 10491ע ד  - 10499 ,10494בשלמותם;
החלקות :חלקי חלקות  15 ,5בגוש  10160כמסומן במפה:
חלק חלקה  16בגוש  10433כמםומן במפה:
חלק חלקה  19בגוש  18074כמםומן במפה•,״

)(3

במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד היישוב ״כפר מסריק״ יבוא:
״הגושים18097 ,18078 ,18077 ,18071 ,10439 ,10438 ,10416 ,10414 :
בשלמותם.

-

החלקות 16 ,14 ,13 ,4 ,1 :ע ד  19וחלקי חלקות  15 ,5בגוש  10160כמסומן
במפה:
חלקי תלקות 11 ,10 :בגוש  10411כמסומן במפה,-
 14 ,11 ,10 ,8 ,7 ,4ע ד  8ו וחלקי חלקות ו ע ד  12 ,3בגוש  10415כמסומן
במפה:
 2וחלק חלקה ו בגוש  10440כמםומן במפה;
 18וחלקי חלקות  6 ,3בגוש  10441כמסומן במפה:
 13בגוש ;18060
 11 ,9 .4בגוש ;18062
 16ע ד  20 ,18ע ד  94 ,91וחלק חלקה  19בגוש  18074כמסומן במפה•,
 5וחלק מחלקה  3בגוש  18076כמםומן במפה;
 5 ,3 ,2ע ד  17 ,13ע ד  32 ,29ע ד  46 ,42ע ד  50 ,48ע ד  54וחלקי חלקות ,16 ,15
 44 ,31 ,30בגוש  18098כמסומן במפה:
חלקי חלקות  13 ,11 ,10 ,8בגוש  18188כמסומן במפה.״
י״א בכסלו התשם״ב ) 26בנובמבר (2001
<חמ (3-136

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  :1256התשס״א ,עמי .735

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשס״ב19.12.2001 ,

אליהו ישי
שר הפנים

תיקון פ ר ט ) נ ח (
בתוספת ה ר א ש ו נ ה

א כ ר ז ה ע ל ע י ר י י ת ק ר י ת ב י א ל י ק )תיקון( ,ה ת ש ס ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר ש ל ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

.1

באכרזה ע ל עיריית קרית ביאליק ,התשל״ו ,*1976-במקום התוספת יבוא:
״תוספת
)סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עיריית קרית ביאליק כולל גושים וחלקות כלהלן:

הגושים 10431 ,10422 ,10419 ,10418 ,10239 ,10236 :ע ד ,10457 ,10446 ,10445 ,10442 ,10435
 11529 ,10496 ,10495 ,10490ע ד  11550 ,11538 ,11535ע ד - 11590 ,11589 ,11557
בשלמותם.
החלקות 6 :ע ד  12בגוש ;10160
 4בגוש ;10417
חלק חלקה  1בגוש  10440כמסומן במפת שטח שיפוט קרית ביאליק הערוכה בקנה מידה
ש ל  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א בכסלו התשם״ב ) 26בנובמבר (2001
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה ע ל מחוז חיפה
ובמשרד עיריית קרית ביאליק )להלן  -המפה(,
חלקי חלקות  6 ,3בגוש  10441כמסומן במפה:
 58ע ד  64 ,61ע ד  70 ,67ע ד  74 ,72ע ד  81בגוש ;11560
 1ע ד  12 ,10ע ד  42 ,40ע ד  63 ,50ע ד  70וחלק מחלקה  62בגוש  11561כמסומן במפה,
חלק חלקה  33בגוש  11588כמםומן במפה:
חלק חלקה  3בגוש  18076כמםומן במפה.״
י״א בכסלו התשס״ב ) 26בנובמבר (2001
אליהו ישי
שר הפנים

<חמ (3-1926

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,8עמי .197
ק״ת התשל״ו ,עמ׳  :1854התשנ״ג ,עמי .732

ה ו ד ע ת ה ט ל ג ר ף ה א ל ח ו ט י ) א ג ר ו ת (  ,ה ת ש ם ״ ב 2001 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה  21לתקנות הטלגרף האלחוטי)רישיונות ,תעודות ואגרות(,
התשמ״ז987-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי שיעור
א ג ר ו ת בתוספת

עקב עליית המדד ש ל חודש אוקטובר  2001לעומח המדד ש ל חודש אוקטובר 2000
.1
בשיעור ש ל  2.01%יהיו שיעורי האגרות בחלקים ב׳ עד י״א שבתוספת לתקנות החל ביום י״ז
בטבת התשס״ב ) 1בינואר  (2002כלהלן:

ק״ת התשמ״ז ,עמ•  :915התש״ס ,עמ׳  :675התשס״א ,עמ׳ .798

190

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשם״ב19.12.2001 ,

״חלק בי  -תחנות עסק
האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
סוג הרשיע

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת בעד הקצאת תדרים
ברוחב פס של S.12
קשר בעסק
קילו הרץ ,לכל תדר

.1

עסק בלישה

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

440

.2

עסק ממסרים

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

440

.3

עסק שירות

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי דו־כיווני
לתחנות מנוי

.4

עסק השכרה

תחנה עסקית להשכרת
תחנות מנוי

.5

עסק מוקד

תחנה למתן שירות
מוקד מוגדר של אותות
פיקוד ובקרה לתחנות
מנוי או לתחנותיו של
בעל הרשיון שמספרן
עולה על 23

לתדר
משותף 1,850

.6

עסק שירותי זימון

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי חד-כיווני
לזימון ,לתחנות מנוי

9,300

.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

440

9,300

9,300

9,300
לתדר
שאינו
משותף 9,300
לתדר
משותף 1,850

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשס׳׳ב 9.12.2001 ,ו

לתדר
שאינו
משותף 9,300
440

440

לתדר
שאינו
משותף 9.300
440
לתדר
משותף 1,850

ו9ו

האגרה לשגה אחת בשקלים חדשים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

.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

בעד רשיון לכל תחנת
קשר בעסק

בעד הקצאת תדרים
ברוחב פס של 12.5
קילו הרץ,לכל תדר
לכל1
מגה־הרץ
18,400

440

...

9,300

חלק ג׳ • תחנות עסק דט׳׳ן
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

 .1עסק רט״ן )רדיו טלפון מערכת המשמשת
למתן שירותי רט״ן
נייד(
בשיטה התאית
והפועלת בתחום
התדרים עד  2.2גיגה
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

147,700
295,600
44 3,300
591,200
739,000

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

הגדרה ותיאור

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

.1

תחנה קבועה

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום
קשר אלחוטי ממקום קבוע

200

.2

תחנה ניידת

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

200

קובץ התקנות  ,6159ד׳ בטבת התשס״ב19.12.2001 ,

הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

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

.3

תחנה נישאת

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום
קשר אלחוטי בעת תנועה והנישאת
בידי א ד •

200

.4

רשת תחנות

כמוגדר בתקנה 1

200

.5

רשת זימון
פרטית

תחנת למתן קשר אלחוטי חד-כיהני
לזימון ,לתחנותיו של בעל הרשיון

לתדר
שאינו משותף
18,400
לתדר
משותף

1850

 חלק ה׳  -תחנות ים ואוירהגדרה ותיאור

סוג הרשיון

תחנה ניידת לקיו• קשר אלחוטי־ימי
המותקנת בכלי שיט -
שתפוסתו ברוטו עד  100טונות
א.

אגרת רישוי והקצאת תדרים
בשקלים חדשים לשנתיים

.1

תחנת כלי
שיט•

.2

תחנת חוף

תחנה קבועה ביבשה לקיו• קשר אלחוטי ע •
כלי שיט

.3

תחנה ימית

תחנה נישאת ,הפועלת בתחום התדרים של
השירות הימי ,לקיום קשר אלחוטי ע • 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 לקיו• קשר אלחוטי ע •
כלי טיס

415

.6

תחנה
אוירית

תחנה נישאת לקיו• קשר אלחוטי הפועלת
בתחום התדרים של השירות האוירי

415

.7

בטל.

ב.

שתפוסתו ברוטו עולה על  100טונות

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשס״ב19.12.2001 ,

415
630
415

415

415
630

93

הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

אגרת רישוי והקצאת תדרים
בשקלים חדשים לשנתיים

.8

תחנת
משואות
רדיו וניווט

תחנה קבועה'לניווט תחנותיניידות ,ימיות או
אויריות ,באמצעות משואות רדיו

.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

415

415

415

הותקנה בכלי השיט או בכלי הטיס מערכת לפי פרט  3שבחלק ח׳ ,ישלם בעל הרשיון אגרה לפי
חלק ה׳ בלבד.

חלק ו׳ • קווי גל״ן)נקודה לנקודה(
האגדה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

א .תדרים עד  1גיגה-הרץ
.1

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות•

440

לכל פס תדרים ברוחב
 12.5קילו-הרץ:

)א(

קו שאינו ארוך
מ 60 -ק״מ -
7,200

)ב(

קו ארוך
מ  60 -ק׳׳מ -
9,300

לעניין פרט זה  -אורך הקו הוא סך כל המרחקים האויריים של קוי הנל״ן האלחוטיים הפועלים
באותו פס תדרים.

1

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשם״ב 9.12.2001 ,ו

האגדה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד הקצאת תדרים

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

ב .מיקרוגל
.2

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

440

.3

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

440

קובץ התקנות  ,6139ד׳ בטבת התשס׳׳ב 9.12.2001 ,ו

לכל פס תדרי• ברוחב 1
מגה־הרץ בכל קו נל״ן:

)א(

קו שאינו ארוך
מ  10 -ק״מ ־
35,000

)ב(

קו ארוך מ• 10
ק״מ ואינו ארוך
מ ־  30ק׳׳מ -
70,000

קו ארוך
)ג(
מ  30 -ק״מ -
105,000
לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נליץ:

)א(

קו שאינו ארוך
מ ־  10ק״מ -
12,000

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
24,500

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
36,700

95

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

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

.5

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

. 440

.6

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

440

440

בעד הקצאת תדרים

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

)א(

קו שאמו ארוך
מ  10 -ק״מ
1,350

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
2,600

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
3,950

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ ־  10ק״מ -
970

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
1,950

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
2,900

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

)א(

1

קו שאינו ארוך
מ  10 -ק״מ-
650

ו
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6139ד׳ ב ט ב ת התשם׳׳ב ,ז2.200ו9.ו

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לבל תחנת
קשר

.7

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

440

.8

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

440

בעד הקצאת תדרים

)ב(

קו ארוך מ־ 10
ק״מ ואינו ארוך
מ ־  30ק ״ מ ־
1,350

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק ״ מ ־
1,950

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל״ן,
לכל קו ־
325

לכל פס תדרי• ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל״ן,
לכל קו -
260

האגדה לבל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

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

בעד רשיון לבל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

.9

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

440

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

. 10

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

440

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

. 11

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

440

 50%משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו

קובץ התקנות  ,6159ד׳ בטבת התשם׳׳ב ».12.2001 ,ו

197

האגרה לכל שגה בשקלים חדשים
בעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

הגדרה ותיאור

י.1

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

440

 45%משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו

.13

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על
 50קווי• עד  65קווי•

440

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

13א.

מספר קווי נל׳׳ן אלחוטיים העולה על
 65קווי• עד  80קווים

440

 38%משיעור האגרה לכל
קו נל׳׳ן ,בהתאם לאורכו

13ב.

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על
 80קווים

440

 35%משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו

סוג הרשיון

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
הגדרה
ותיאור

סוג הרשיון

בעד רשיון לכל
תחנת קשר

בעד הקצאת תדרים

ד .מערכות גישה אלחוטיות קבועות
.14

מערכת גישה
אלחוטית
קבועה בפריסה
תאית 0^1X1
או מערכת רדיו
כפרי ,הפועלות
בתחום
התדרים
אחד מאלה:
)א( העולה על 1
גיגה הרץ
ושאינו עולה על
 2גיגה־הרץ
)ב( העולה על 2.4
גיגה-הרץ
ושאינו עולה על
 2.7גיגה־הרץ!

רשת קווי
נל׳׳ו
אלחוטיים
מנקודה אחת
לריבוי
נקודות

לכל פס תדרים ברוחב  1מגה-הרץ -

—

בעד השנה הראשונה
בעד השנה השניה
בעד השנה השלישית
בעד השנה הרביעית
בעד כל שנה שאחרי
הרביעית

3,250
6,500
9,800
13,100
16,300

;

1

1
קובץ התקנות  ,6159ד׳ בטבת התשם׳׳ב.2001 ,
 9.12.:ו

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
הגדרה
ותיאור

סוג הרשיון

בעד רשיון לכל
תחנת קשר

בעד הקצאת תדרים

)ג( העולה על 3.4
גיגה־הרץ
ושאינו עולה על
 3.6גיגה -הרץ
?ד( בטל.
;

.15

מערכת רדיו
) (LMDSהפועלת
בתחום התדרים
העולה על 24
גיגה-הרץ ושאינו
עולה על 42 5
גיגה-הרץ

רשת קווי
נל״ן
אלחוטיים
מנקודה אחת
לריבוי
נקודות

לכל פס תדרים ברוחב  1מגה-הרץ -

—

בעד השנה הראשונה
בעד השנה השניה
בעד השנה השלישית
בעד השנה הרביעית
בעד כל שנה שאחרי
הרביעית

1,650
3,250
4,900
6,500
8,200

חלק ז׳ • שידורים לציבור
האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

בעד רשיון לכל
משדר

בעד הקצאת
תדרים לכל אפיק•

א .תחנות טלויזיה
.1

טלויזיה לכל אפיק
תחנת
בהספק״ העולה על טלויזיה:
 10קילוואט
)א( תדר גבוה מאוד
)תג״מ-^-ז^
)ב(

תדר אולטרה גבוה
)תא״ג^-ע(

1,607,200
440
3,214,100

האגרה בעד הקצאה למשדריס נפרדים של בעל הרשיון הפועלים באפיק זהה ,לא תעלה על
האגרה שבפרט  .1היה הספק משדריו הנפרדים כאמור של בעל הרשיון עד  10קילוואט ,לא
תעלה האגרה על הנקוב בפרט .2
הספק המשדר נמדד על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר.
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6159ר׳ ב ט ב ת ה ת ש ס ״ ב  9.12.2001 ,ו
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

בעד רשיון לכל
משדר

בעד הקצאת
תדרים לכל אפיק•

לכל אפיק טלויזיה:

.2

תחנתטלויזיה
בהספק•* העולה על 1
קילוואט עד 10
קילוואט

.3

תחנתטלויזיה
בהספק•* העולה על
 0.1קילוואט עד 1
קילוואט

.4

תחנת טלויזיה
בהספק•* העולה על
 0.01קילוואט עד 0.1
קילוואט

לכל אפיק טלויזיה

.5

תחנתטלויזיה
בהספק•• עד  10וואט

לכל אפיק טלויזיה

)א(

תדר גבוה מאוד
)תג״מ(\^-

)ב(

תדר אולטרה גבוה
}תא״ג1^-ז(1

1,285,500
440
1,607,200

לכל אפיק טלויזיה:

)א(

תדר גבוה מאוד
}תגיימ-ז^

)ב(

תדר אולטרה גבוה
)תא״ג1^-ז(1

857,200
440
1,071,100

440

535,800

440

107,100

האגרה לבל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

כעד רשיון לכל משדר

בעד הקצאת תדרים*

ב .תחנות רדיו
.6

תחנות רדיו

משדר אפנון תנופה
)את״ן^-ז^ ברוחב
פס של  9קילו-הרץ

440

6,600

למשדריס נפרדים של בעל רשיון ,הפועלים באפיק זהה ,תגבה אגרה בעד משדר אחד בלבד לפי
השיעור הגבוה מביניהם.
200

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6159ד׳ ב ט ב ת התשס״ב19.12.2001 ,

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיין

הגדרה ותיאור

.7

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
)את״ד1-׳א?( לכל
אפיק רדיו
ובהספק־* של 1.5
קילוואט ומעלה

.8

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
)את״ד4-יז?( לכל
אפיק רדיו
ובהספק** מעל
!קילוואט ומתחת
ל 1.5 -קילוואט

8א.

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
) א ת ״ ד  ^ -לכל
אפיק רדיו
ובהספק** העולה על
 0.25קילוואט עד 1
קילוואט

.9

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
) א ת  -י ד  ^ -לכל
אפיק רדיו
ובהספק** עד 0.25
קילוואט

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

440

בעד הקצאת תדרים •

110,300

440

88,100

55,000

440

34,300

440

הספק המשדר נמדד על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר.

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל משדר

בעד הקצאת תדרים־

ג .ניידות שידור
.10

ניידות שידור
טלויזיה

תחנת טלויזיה
המותקנת בכלי רכב
והמשמשת להעברת
שידור בין שתי
נקודות

440

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

הפעיל בעל רשיון באותו אפיק יותר מניידת שידור אחת ,או ניידת שידור ותחנת רדיו ,תיגבה
אגרה בעד אחד מ ה • בלבד ,לפי השיעור הגבוה מביניהם.
קובץ התקנות 9ג  ,61ר׳ בטבת התשם־ב 2.2001 ,ו 9.ו
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

.11

ניידת
שידור
רדיו

הגדרה ותיאור

כעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים *

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

אפנון תדר
)את״ד4-זק(

440

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

)ב(

בכל אפנון
אחר

440

 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 לבל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ,תיאור
ורכיבי המערכת

.1

מערכת
לקליטה
אישית

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
רחש)^ (0^113/1.ומקלט לוויני.

.2

מערכת
לקליטה
מסחרית

מערכת לקליטה בלבד ,באמצעות
לווין ,של אותות חוזי ,קול או
נתונים ,שאינת נכללת בהגדרה של
פרט1
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית בכל קוטר ,זן למשושה,
מגבר דל רחש )^,(1^13/1
מקלט לוויני וציוד קצה נלווה
בהתאם לסוגי תשירות.
;

202

בעד רשיון לכל
תחנה

225

בעד הקצאת תדרים

...

למערכת
הקליטה 4,400
לכל משושה
באותם חצריס
מלבד המשושה
הראשונה

...

440
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ,תיאור
ורכיבי המערכת

.3

מערכת
ניידת
מול לווין
אינמרסט

מערכת לתקשורת אוירית,
יבשתית או ימית ,לשידור או
לקליטה של תמסורת נתונים ,קול
או פקסימילה על-פי סטנדרט ,A
 ,C ,Bאו  , Mבאמצעות 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 סיפרתיי• באמצעות
ליייו!
רכיבי• :משושה )אנטנה(
פרבולית ,ציוד שידור וקליטה ,זן
למשושה וציוד נלווה בהתאם
לסוגי השירות.

.6

רשת
זעירה
לתמסורת
לוויניס )VERY
SMALL
APPERTURE
(TERMINAL

בעד רשיון לכל
תחנה

;

בעד הקצאת תדרים

—
225

4,400
...

לתחנת
קרקע
ראשית 4,400
לכל משושה
באות• חצרים
מלבד המשושה
הראשונה

לפי פרטים  2עד 6
בחלק ו׳ על פי יחידת
התדר בלבד של
פסקה אי ,או לפי
פרטי•  7ו 8 -בחלק
ו׳ ,בהתא• לתחום
התדרים.

440
תחנת קרקיי לתמסורת )שידור או
שידור וקליטה( של העברת נתונים
ואותות סיפרתייס באמצעות לווין
ורשת תחנות קרקע זעירות
בתדרים שונים:
רכיבים :לתחנת קרקע ראשית
) • (HUBמשושה)אנטנה(
פרבולית וציוד שידור וקליטה
נלווה בהתאם לסוג השירות,
לתחנות מנוי קליטה־שידור
זעירות ־ משושה )אנטנה(
פרבולית וציוד נלווה בהתאם
לסוג השירות.

קובץ התקנות 9ג  ,61ד׳ בטבת התשס״ב 9.12.2001 ,ו

למתנת
קרקע
ראשית 4,400
לכל משושה
באותם חצריס
מלבד המשושה
הראשונה

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

440

203

חלק ט׳ ־ רשיונות זמניים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

.1

תחנות
חד-מגמיות

.2

תחנות
חובבים,
ים ואויר

.3

הדגמה
או ניסוי

האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון
והקצאת תדרים

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

100

)א(

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

)ב(

רשיון לתקופה שאינה עולה
על  3חודשים מיום נתינתו
לתחנה המנויה בחלק ה׳,
למבקש ממדינה הקשורה
ע • ישראל בהסכם הדדיות
לרישוי חובבי רדיו

100

רשיון להדגמת פעולתה הטכנית
של תחנת קשר אלחוטי או לקיום
ניסוי קשר אלחוטי ,לתקופה
שאינה עולה על  3חודשים מיום
נתינתו

100

חלק י׳ ־ רשיונות מיוחדים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון

החזקה

רשיון להחזקת תחנת קשר
אלחוטי שהפעלתה הופסקה,
כאמור בתקנה 19

אגרה חד פעמית ,כאמור בתקנה 19

סחר

כמוגדר בתקנה 1

 -1,850אגרה לשנתיים כאמור בתקנה )6ב{

מגשר ידני

מיתקן עזר לחיבור תחנת קשר
לרשת טלפון ציבורית באמצעות
יד א ד •

 - 495אגרה לשנה כאמור בתקנה )6א(

חלק י״א  -תחנת חובבים
סוג הרשיון

תחנת חובבים

הגדרה ותיאור

כמוגדר בתקנה 10

כ״א בכסלו התשס״ב ) 6בדצמבר (2001
)חמ וו(3-4
204
המחיר  6.70שקלים חדשים

האגרה בשקלים חדשים בעד רשיון לתקופה
כאמור בתקנה )6ב(1
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