רשומות

קובץ התקנות
י״ח בטבת התשס״ג

6215

 25בדצמבר 2002
עמוד

תקנות הפיקדון על מכלי משקה)תיקון( ,התשם״ג2002-
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הודעת הירושה)אגרות בתי הדין הדתיים( ,התשם״ג2002-

19ג

הודעת המקרקעין)אגרות( ,התש0״ג2002-

319

הודעת רישום שמות עסק ,התשם׳יג2002-

324

הודעת הטלגרף האלחוטי)אגרות( ,התשם״ג02-ס2

325

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות)אגרת רישיון( ,התשם״ג2002-

339

הודעת המודדים)מקצוע המדידה( ,התשם״ג2003-

340

תקנות הפיקדון ע ל מבלי משקה )תיקון( ,ה ת ש  0״ ג 2 0 0 2 -
בתוקף םמכויותי לפי סעיפים  ) 2 3א ^ א ( ו־) (5לחוק הפיקדון ע ל מכלי משקה ,התשנ״ט-
) '1999להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכלכלה ש ל הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה ו

בתקנה  1לתקנות הפיקדון ע ל מכלי משקה ,התשס״א1-סס) 2להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,אחרי הגדרת ״מכל משקה מלא״ יבוא:
2

׳״׳רבעון״  -תקופה ש ל  3חודשים המסתיימת ביום האחרון ש ל החודשים מרס ,יוני,
ספטמבר ודצמבר ש ל כל שנה.״
תיקון תקנה 4

.2

הוספת תקנות

.5

בתקנה )4א( לתקנות העיקריות ,במקום פסקאות ) (1ו־) (2יבוא:
״) (1דיווח רבעוני ,שיוגש לא יאוחר מהיום השישים שלאחר תום הרבעון שלגביו
הוגש:
)(2

דיווח שנתי שיוגש ע ר יום ו במרס  -לגבי השנה הקודמת.״

אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:

״רישום ועיון

6א) .א( יצרן ,יבואן או תאגיד מיחזור ,לפי הענין ,ינהל רישום מסודר
ש ל הענינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף )10א( ו־)או( לחוק ולפי
תקנות )3ב( ו־.4
)ב( רישום כאמור בתקנת משנה )א( ,יהיה פתוח לעיון הממונה
בשעות העבודה המקובלות והוא יהיה רשאי לקבל העתק נכון ממנו.

שינוי יעדי
איסוף

6ב .ע ל אף האמור בסעיף 8ב)א( לחוק ,לענין יעדי איסוף ש ל תאגיד
מיחזור ,יהיו יעדי האיסוף כלהלן:
)ו(  50%לפחות  -ע ד יום ט״ז בטבת התשס״ג) 31בדצמבר ;(2002
) 60% (2לפחות  -ע ד יום ו׳ בטבת התשס״ד ) 31בדצמבר ;(2003
) 70% (3לפחות  -ע ד יום י׳׳ט בטבת התשס׳׳ה ) 31בדצמבר
;(2004
) 80% (4לפחות  -עד יום ל׳ בכסלו התשס״ו) 31בדצמבר ;(2005
) 85% (5לפחות  -ע ד יום  31בדצמבר ש ל כל שנה ,החל בשנת
.2006״

תיקון התוספת
השניה

בטופס  2שבתוספת השניה -
)ו(

בכותרת ,במקום ״דיווח חודשי״ יבוא ״דיווח רבעוני״;

) (2בכותרת הטור הימני ש ל הטבלה ,במקום ״חודש או שנה״ יבוא ״רבעון או
שנה״.
כ״א בכסלו התשס״ג ) 26בנובמבר (2002
)חמ 4ג0ג-ג(

צ ח י ה נג ב י
השר לאיכות הסביבה

ס״ח התשנ״ט ,עמי  ;170התש״ס ,עמי .272
ק״ת התשס״א ,עמי .505
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קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשם״ג2.2002 ,ו.ב2

הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים( ,התשס״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים( ,התשנ״ט-
999ו )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת מיום כ״ז בטבת התשם״ג)1
.1
בינואר  ,(2003כדלקמן:

הגדלת סכומים

״תוספת
)תקנה ו)א((
בשקלים חדשים

.1

בקשה למתן ירושה או צו קיום

412

.2

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

412

.3

בקשה למינוי מנהל עיזבון

412

.4

עשיית צוואה בפני חבר ש ל בית דין דתי כמשמעותו בסעיף 155
לתוק הירושה

194

.5

התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום

412

.6

בקשה לתיקון טעות סופר בהתלטת בית הדין שהוגשה בתוך 30
ימים מיום מתן ההתלטה

.7

עיון בתיק הנמצא בארכיון בית הדין

.8

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין

.9

בל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים ו עד 8

פטורה
23
 4.47לכל עמוד
194״

ד׳ בטבת התשס״ג ) 9בדצמבר (2002
)חמ (3-2887

מאיר שטרית
שר המשפטים

ק״ת התשנ״ט ,עמ׳ .514

הודעת המקרקעין)אגרות( ,ה ת ש ס ״ ג 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות המקרקעין)אגרות( ,התשל׳׳ה 974-ו י )להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות ,מיום כ״ז בטבת
.1
התשס״ג)ו בינואר  ,(2003כדלקמן:

שינוי סכומים

״תוספת
)תקנה (2
בשכירות ,במשכנתאות ,ובפעולות המנויות ,להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים
האחרים כמפורט להלן ,בכפוף לשיעורי האגרות ,לפטורים ,להנחות ולהקלות ולשאר
ההוראות שבפרק ב׳ לתקנות ,אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי העגין.
י ק״ת התשל״ה ,עמי  ;222התשמ״ז ,עמי  ,-1264התשס״ב ,עמי .1003
קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשס״ג23.12.2002 ,

9ו3

ו.

שכירות ,שבירות משנה והעברתן -
)א(

)ב(

.2

בכפוף לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו( -
)ו(

רישום שבירות  3% -מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
מהסכום המתקבל מהכפלת שוויים ש ל המקרקעין במספר שנות השכירות
או שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש ,הכל לפי הסכום הגבוה
יותר ,ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־05ו שקלים חדשים; דין הלק ש ל שנה
כדין שנה!

)(2

לענין סעיף קטן זה ,יראו בתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה
יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

הוגשה בקשה לרישום -
)ו(

ש ל שכירות ושכירות משנה כאחד ,כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי
הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף
זה; או

)(2

ש ל שכירות משנה ושכירות שלישית ,כשהשוכר הראשי הוא המדינה ,רשות
הפיתוח או קרן קיימת לישראל ,ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה
) - (1תהא האגרה על שבירותו ש ל התאגיד האמור  105 -שקלים
חדשים.

)ג(

בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן
שנשאר עד תום תקופת השכירות המקורית ,אלא שאם היתה עמה ברירה
להאריך את תקופתה יראו כתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום כל
התקופות שבהן יכולים להאריכה לפי הברירה.

)ד(

היתה השכירות ,שכירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו ש ל
המשכיר או המעביר ,ההא .האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא
תפחת מ־05ו שקלים חדשים.

)ה(

ביטול רישום שכירות או שכירות משנה  -האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום
שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השכירות
המתבטלת.

)ו(

תיקון תנאי השכירות -
)ו(

אם הוארכה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום השכירות
לתקופה שהוספה:

)(2

אם קוצרה תקופת השכירות  -האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
לתקופה שנגדעה:

)(3

בכל מקרה אחר  105 -שקלים תדשים.

משכנתה -
)א( בער רישום משכנתה או משכנתה נוספת ,או הגדלת סכום ההלוואה 105 -
שקלים חדשים;
)ב(
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בעד רישום כל אחד מאלה  05 -ו שקלים חדשים:
)(1

העברת משכנתה:

)(2

העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה:

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשס״ג23.12.2002 ,

) (3שינוי או תיקון בתנאי משכנתה או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה או
בשם החייב:
) (4העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או
למנהל עיזבונו;
)ג(

.3

רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:
)(1

אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה  -פטור מכל אגרה:

)(2

אם הכסף מופקד בלשכה  105 -שקלים חדשים.

ירושה -
בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה  105 -שקלים חדשים.

)א(
)ב(

הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות כמשמעותו בסעיף  14לחוק
חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התש״ט - 1949-פטור מכל אגרה.

)ג(

העברת שכירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
של יורש ,אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה  105 -שקלים
חדשים.

)ד(

האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון ,או
של זכות בהם הטעונה רישום ,ע ל שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה ש ל
רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון
במישרין ,-במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה
עסקה או מס רכישת מקרקעין שחל עליה.

)ה(

העברת זבות במקרקעין מאפוטרופוס ,או ממנהל עיזבון ,ליורש על פי צו ירושה -
 105שקלים חדשים.

)ו(

במקרה של רישום שבירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר ,תשולם
האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף ו ,ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי
השכירות הקודמת נתבטלה מכות תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה
נרשמת ליתרת התקופה.

2

.4

רישום הערה על צו קיום •צוואה או מינוי מנהל עיזבון -
עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך  105שקלים חדשים ,נוסף ע ל כל אגרה אתרת
המשתלמת לפי תוספת זו ,ואולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם
אחת בלבד.

.5

.6

פיצול )פרצלציה( ואיחוד -
)א(

בעד פיצול  105 -שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול;

)ב(

בעד איחוד  105 -שקלים חדשים בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
אחרות לחלקה מאוחדת ,אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

בתים משותפים -
בשקלים חדשים

)א(

2

רישום בית משותף -
)(1

בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים

105

)(2

בעד רישום הבית כאמור ,לגבי כל דירה

61

ם״ח התש״ט ,ענו .13

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשס״ג23.12.2002 ,
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בשקלים חדשים

)ב(

תיקון צו רישום -
)ו(

)ג(

בעד הבקשה לתיקון צו רישום

05ו

)(2

עם הגשת טענות

05ו

)(3

לגבי בל דירה שהוספה בצו התיקון

61

ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -
)(1

בעד הבקשה לביטול

105

)(2

עם הגשת טענות

105

) (3בוטל הרישום ובתוך שבועיים מיום מתן צו הביטול
הוגשה בקשה לרישום הבית מחדש בפנקס הבתים
המשותפים ,והוכח להנחת דעתו של מפקח כי הביטול
והרישום מחדש קשורים בביצוע הוראה של הועדה
המקומית לתכנון ולבניה או נובעים ממנה ,יהיו הבקשה
לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקת רשאי
להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן
הצדק לעשות בן.
)ד(

רישום תקנון מוסכם -
)(1
)(2

)ה(

בעד רישום תקנון מוסכם כאמור בסעיף  62לתוק
בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

105
105

הכרעה בסכסוכים -
בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק יחולו ההוראות החלות
על אגרוח המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

)ו(

בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות -

פטור מאגרה.

נסחים והעתקים מפנקסים וממסמכים -
בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל נכס או זכות או מסמך הקשיר בו -
ל ־  5דפי צילום או חלק מהם

59

ל־ 10דפים נוספים או חלק מהם

38

לכל הדפים הנוספים או חלק מהם

38

עיון -
בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון

59

תיקון בפנקס -
)א(

תיקון בפנקס ,ע ל פי צו ש ל מפקח כאמור בתקנה  90לתקנות המקרקעין)ניהול
ורישום( ,התש״ל) 1969-להלן  -תקנות הרישום( ,אם הטעות נגרמה בעטיו של
הרשם  -פטור מכל אגרה ,-בכל מקרה אחר  105 -שקלים תדשים.

)ב(

חידוש רישום ,ע ל פי סעיף  135לחוק

פטור מאגרה.

)ג(

מבוצע תיקון ע ל פי הוראות בית משפט מוסמך ,או ע ל פי הוראות הממונה או
רשות מוסמכת אחרת ,תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.

3

5
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ק״ת התש״ל ,עמי .657
קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשם״ג23.12.2002 ,

.10

ביצוע שירות מחוץ ללשכת רישום המקרקעין -
)א( אם מבצע השירות הוא עובד אחד  213 -שקלים חדשים• ,אם משתתפים בביצוע
יותר מעובד אחד  -תוספת של  213שקלים חדשים בעד בל עובד נוסף.
)ב(

.11

אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדלם  -תיגבה מלוא האגרה
לגבי כל מקום ובל תיק.

רישום זיקת הנאה -
)א( בעד רישום זיקת הנאה  105 -שקלים חדשים ,בעד כל רישום לגבי החלקה
הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.
)ב(

בעד מחיקת רישום זיקת הנאה  -בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה
ובעד כל מחיקת רישום לגבי התלקה הזכאית  61 -שקלים תדשים.

.12

רישום ראשון של מקרקעין או של זכות במקרקעין  2% -משוויים של המקרקעין או של
הזכות.

3ו.

הערת אזהרה -
)א(

בעד רישום הערת אזהרה -
)(1

בעד כל רישום  105 -שקלים חדשים.

) (2היה נושא הערת האזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות  105 -שקלים חדשים בעד רישום הערת
האזהרה על בל התלקות.
) (3היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו
על מספר חלקות 05 -ו שקלים חדשים ,ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את
ההערה לחלקה או לתלקות שעליהן ייבנה הבית.
)ב(
.14

בעד מחיקת הערת אזהרה ,על פי בקשת הצדדים  61 -שקלים חדשים.

הערה על הגבלת כשרות -
בעד רישום הערה בדבר הגבלת בשרות ,בעד בל רישום  105 -שקלים חרשים.

.15

.16

.17

הערה על העורך בהסכמה -
)א(

בעד רישום הערה ע ל הצורך בהסכמה ,בעד כל רישום  105 -שקלים חדשים.

)ב(

בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה ,בעד כל מחיקה  61 -שקלים חדשים.

אגרת בקשה -
)א(

בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר ש ל הרשם)למעט בקשה לנסח רישום(
 27 -שקלים חדשים ,נוסף על האגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

)ב(

הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם כי המסמכים
שצורפו לבקשה אינם קבילים  -תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן)א( ,בעד
בקשה נוספת שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.

שינוי מקום הסמכות לרישום עסקה -
)א( בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם ש ל הלשכה שבה מוחזקים
הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם ש ל לשכה אחרת  105 -שקלים תדשים לכל
עסקה.

קובץ התקנות 5ו ,62י״ח בטבת התשס״ג 2.2002 ,ו.ג2

323

)ב( שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים ,ולאחר מכן לא הושלמה העסקה,
לא תוחזר האגרה ,אלא אם כן החליט הממונה להחזירה ,כולה או מקצתה.
 8ו.

שינוי שם -
רישום שם ששונה לפי חוק השמות ,התשט״ז , 1956-פטור מכל אגרה.
4

.19

מחיקת רישום של זכות שפקעה -
בעד מתיקת הרישום ש ל זכות שפקעה  61 -שקלים חדשים.

 .20רישום זכות קדימה -
)א( ב ע ד רישום זכות קדימה ,לבל רישום  105 -שקלים חדשים.
)ב( ב ע ד מחיקת רישום ש ל זכות קדימה ,לכל מחיקה  61 -שקלים חדשים.
ו .2כל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת זו  105 -שקלים חדשים.״
ג׳ בטבת התשס״ג) 8בדצמבר (2002
<חמ (3-448

אהרן אברמוביץ
המנהל הכללי ש ל משרד המשפטים

ם״ח התשט״ז ,עמי .94

ה ו ד ע ת רישום ש מ ו ת עסק ,ה ת ש ם ״ ג 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום שמות עסק) 1935 ,להלן  -התקנות( ,אני
מודיע לאמור:
י

הגדלת סכומים

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום
ו.
כ״ז בטבת התשס״ג) 1בינואר  ,(2003כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרה
בשקלים חדשים

ו.
.2
.3
.4

213

עם הגשת בקשה לרישום שם עסק
עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום
בעד כל תעודת רישום

213
105
39

בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

.5

בעד אישור העתק או קטע ש ל תעודת רישום או ש ל הודעה
רשומה ,לכל עמוד

2

.6

צילום ,לכל עמוד

ו

.7

אישור צילום ,לכל עמוד

2״

ג׳ בטבת התשס״ג) 8בדצמבר (2002
<חמ (3-1387

אהרן אברמוביץ
המנהל הכללי ש ל משרד המשפטים

עייר  ,1935תוס׳  ,2עמ׳  ;640ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;1241התשס״ב ,עמי .1002
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הודעת הטלגרף האלחוטי)אגרות( ה ת ש ס ״ ג 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה ו 2לתקנות הטלגרף האלחוטי)רישיונות ,תעודות ואגרות(,
התשמ״ז) 1987-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עקב עליית המדד ש ל חודש אוקטובר  2002לעומת המדד ש ל חודש אוקטובר 2001
.1
בשיעור של  ,6.9404%יהיו סכומי האגרות בחלקים ב׳ עד י״א שבתוספת לתקנות ,החל ביום
כ״ז בטבת התשם״ג)ו בינואר  ,(2003כלהלן:

שינוי שיעור
אגרות בתוספת

״חלק ב׳ ־ תחנות עסק
האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

.1

עסק בלישה

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

.2

עסק ממסרים

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

.3

עסק שירות

תחנה למתן שירות
קשר אלחוטי דו-כיווני
לתחנות מנוי

.4

עסק השכרה

תחנה עסקית להשכרת
תחנות מנוי

בעד רשיון לכל תחנת
קשר בעסק

בעד הקצאת תדרים.
ברוחב פס של 12.5
קילו הרץ ,לכל תדר

9,900

470

9,900

470

9,900

470
לתדר
שאינו

משותף 9,900
לתדר
משותף 2,000
• סכומי האגרות המתפרסמים בהודעה זו אינם משקפים את מלא שיעור עליית המדד בין חודש אוקטובר  2002לבין
חודש אוקטובר  ,2001עקב טעות בהודעת העדכון הקודמת ,שבה לא נלקח בחשבון שינוי המדד בין חודש אוקטובר
 2000לחודש אוקטובר ) 1999בשיעור של .(-0.09%
ק־ת התשמ״ז ,עמי  ;915התשס׳׳ב ,עמי .190
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האגרה לשנה אחת בשקלים חדש<ם
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

.5

עסק מוקד

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

.6

עסק שירותי זימון

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

.7

עסק איכון ואיתור כלי
רכב

תחנה למתן שירות
מוגדר של אותות פיקוד
ובקרה לאיכון ואיתור
כלי רכב לתחנות מנוי,
בתדר עד  959.99מגה-
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
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ערוץ המשמש באופן
בלעדי תחנות מנוי
ניידות או נישאות של
עסק בלישה ,לטווחי
קשר קצרים ,ושאינו
פועל באמצעות ממסר

בעד רשיון לכל תחנת בעד הקצאת תדרים
ברוחב פ ס של 12.5
קשר בעסק
קילו הרץ ,לכל תדר
לתדר
שאינו
משותף 9,900
470

470

לתדר
משותף 2,000

9,900
לתדר
שאינו
משותף 9,900

470

לתדר
משותף 2,000
לכל1
מגה-הרץ
19,600

470

—

9,900

קובץ התקנות  ,6215י״דו בטבת התשם״ג23.12.2002 ,

חלק ג׳ ־ תחנות עסק רט״ן
סוג הרשיון

.1

הגדרה ותיאור

עסק רט״ן )רדיו טלפון
נייד(

מערכת המשמשת
למתן שירותי רט״ן
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

158,000
315,900
473,600
631,600
789,500

חלק ד׳ • תחנות חד-מג0יות)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

215

.2

תחנה ניידת

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

215

.3

תחנה נישאת

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

215

.4

רשת תחנות

כמוגדר בתקנה 1

215

.5

רשת זימון
פרטית

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

לתדר
שאינו משותף
19,600
לתדר
משותף
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חלק ה׳ ־ תחנות ים ואויר
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

אגרת רישוי והקצאת תדרים
בשקלים חדשים לשנתיים

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

.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

445

.6

תחנה
אוירית

תחנה נישאת לקיום קשר אלחוטי הפועלת
בתחום התדרים של השירות האוירי

445

.7

בטל.

.8

תחנת
משואות
רדיו וניווט

תחנה קבועה לניווט תחנות ניידות ,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

ב.

4-45

שתפוסתו ברוטו עולה על  100טונות

670
445

445

445
670

445

445

445

הותקנה בכלי השיט או בכלי הטיס מערכת לפי פרט  3שבחלק חי ,ישלם בעל הרשיון אגרה לפי
חלק הי בלבד.
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הלק ו׳  -קווי נל״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*

לכל פס תדרים ברוחב
 12.5קילו-הרץ:

470

)א(

קו שאינו ארוך
מ 60 -ק״מ -
7,700

)ב(

קו ארוך
מ  60 -ק״מ -
9,900

לעניין פרט זה  -אורך הקו הוא סך כל המרחקים האויריים של קוי הנל״ן האלחוטיים הפועלים
באותו פס תדרים.
האגדה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

ב .מיקרוגל
.2

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

470

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ ־  10ק״מ -
37,400

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ ־  30ק״מ -
74,800
קו ארוך
מ  30 -ק״מ  -י
112,200

)ג(
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סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
בעד הקצאת תדרים
בעד רשיון לכל תחנת
קשר
לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל״ן:
470

.3

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

.4

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

470

.5

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

470

נא(

קו שאינו ארוך
מ  1 0 -ק״מ -
12,800

)ב(

קו ארוך מ־ 10
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
26,200

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
39,200

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ  1 0 -ק״מ
1,400

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואינו ארוך
מ ־  30ק״ם ־
2,800

)ג(

קו ארוך
מ ־  30ק״מ -
4,150

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

)א(

330

קו שאינו ארוך
מ ־  10ק״מ ־
1050

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשס״ג23.12.:.2002 ,

האגרה לכל שגה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

.6

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

470

.7

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

470

.8

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

קו אלחוטי בין שתי
תחנות קבועות

470

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשס״ג23.12.2002 ,

בעד הקצאת תדרים

)ב(

קו ארוך מ ־ 10
ק״מ ואינו ארוך
מ  30 -ק״מ -
2,100

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
3,100

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

)א(

קו שאינו ארוך
מ  10 -ק״מ-
700

)ב(

קו ארוך מ10 -
ק״מ ואמו ארוך
מ  30 -ק״מ -
1,400

)ג(

קו ארוך
מ  30 -ק״מ -
2,100

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה־הרץ בכל קו נל״ן,
לכל קו -
350

לכל פס תדרים ברוחב 1
מגה-הרץ בכל קו נל״ן,
לכל קו -
280

ו33

האגרה לכל 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

.9

בעד רשיון לכל תחנת
קשר

בעד הקצאת תדרים

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

470

 0/80°משיעור האגרה לכל
קו נל״ן ,בהתאם לאורכו

.10

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

470

 65%משיעור האגרה לכל
ק ו נל״ן ,בהתאם לאורכו

. 11

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

470

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

.12

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

470

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

.13

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

470

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

13א.

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על
 65קווים עד  80קווים

470

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

13ב.

מספר קווי נל״ן אלחוטיים העולה על
 80קווים

470
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6215קובץ התקנות

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

 ,י״ח בטבת התשס״גjs.tz2002.2 ,

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה
ותיאור

בעד רשיון לכל
תחנת קשר

בעד הקצאת תדרים

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

.14

)א(

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

3,500
7,000
10,500
13,900
17,400

העולה על 1
גיגה הרץ
ושאינו עולה על
 2גיגה־הרץ
העולה על 2.4
גיגה־הרץ
ושאינו עולה על
 2.7גיגה-הרץו
העולה על 3.4
גיגה-הרץ
ושאינו עולה על
 3.6גיגה -ה ר ץ
בטל.
;

)ב(

)ג(

;

)ד(
.15

מערכת רדיו)
 (LMDSהפועלת
בתחום התדרים
העולה על  24גיגה-
הרץ ושאינו עולה על
 42.5גיגה-הרץ

רשת קווי
נל״ן
אלחוטיים
מנקודה אחת
לריבוי
נקודות

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשס״ג23.12.2002 ,

לכל פס תדרים ברוחב  1מגה־הרץ ־

—

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

1,750
3,500
5,200
7,000
8,700
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חלק ז׳  -שידורים לציבור
האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

בעד רשיון לכל
משדר

הגדרה ותיאור

א .תחנות טלויזיה
טלויויה לכל אפיק
תחנת
.1
בהספק** העולה על טלויזיה:
 10קילוואט
)א( תדר גבוה מאוד
)תג״מ(\^-
)ב(

בעד הקצאת
תדרים לכל אפיק*

1,717,100
470
3,434,000

תדר אולטרה גבוה
)תאי׳ג^-ט(

לכל אפיק טלויויה:

.2

תחנתטלויויה
בהספק״ העולה על 1
קילוואט עד 10
קילוואט

.3

תחנתטלויויה
בהספק** העולה על
 0.1קילוואט עד 1
קילוואט

.4

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

לכל אפיק טלויויה

.5

תחנתטלויזיה
בהספק** עד  10וואט

לכל אפיק טלויזיה

)א(

תדר גבוה מאוד
)תג״מ^-ץ(

)ב(

תדר אולטרה גבוה
)תא״ג^-ס(

1,373,400
470
1,717,100

לכל אפיק טלויזיה:

)א(

תדר גבוה מאוד
)תג״מ0/1€?-

)ב(

תדר אולטרה גבוה
)תא״ג(!^-

915,800
470
1,144,400

470

572,500

470

114,400

האגרה בעד הקצאה למשדרים 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 נקבע על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר.
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קובץ התקנות 5ו ,62י״ח בטבת התשס״ג2.2002 ,ו.ב2

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

הגדרה ותיאור

בעד רשיון לכל משדר

בעד הקצאת תדרים*

ב .תחנות רדיו
.6

תחנות רדיו

.7

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
) א ת ״ ד  ^ -מ לכל
אפיק רדיו
ובהספק** של 1.5
קילוואט ומעלה

.8

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר
) א ת ״ ד  ^ -לכל
אפיק רדיו
ובהספק** מעל 1
קילוואט ומתחת ל-
 1.5קילוואט

8א.

תחנת רדיו

משדר אפנון תדר

.9

תחנת רדיו

משדר אפנון תנופה
)את״ן ^\1-ברוחב
פס של  9קילו־הרץ

470

470

470

7,100

117,800

94,200

)את״ד1-א?( לכל
אפיק רדיו
ובהספק** העולה על
 0.25קילוואט עד 1
קילוואט

470

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

470

58,600

37,600

למשדרים נפרדים של בעל רשיון ,הפועלים באפיק זהה ,תגבה אגרה בעד משדר אחד בלבד לפי
השיעור הגבוה מביניהם.
הספק המשדר נקבע על פי נתוני היצרן במיפרט המשדר.

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשם״ג23.12.2002 ,
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים
סוג הרשיון

בעד רשיון לכל משדר

הגדרה ותיאור

בעד הקצאת תדרים*

ג .ניידות שידוד
.10

ניידות שידור
טלויזיה

תחנת טלויזיה
המותקנת בכלי רכב
והמשמשת להעברת
שידור בין שתי
נקודות

.11

ניידת
שידור
רדיו

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

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

470

)א(

אפנון תדר
)את״ד־^ןע(

470

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

)ב(

בכל אפנון
אחר

470

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

הפעיל בעל רשיון באותו אפיק יותר מניידת שידור אחת ,או ניידת שידור ותחנת רדיו ,תיגבה
אגרה בעד אחד מהם בלבד ,לפי השיעור הגבוה מביניהם.

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

.1

מערכת
לקליטה
אישית

בעד רשיון לכל
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  ^ /ע ( ומקלט לוויני.
;
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240

בעד הקצאת תדרים

—

קובץ התקנות  ,6215י״ח בטבת התשסי׳ג25.12.2002 ,

האגרה לכל שנה בשקלים חדשימ
סוג הרשיון

הגדרה ,תיאור
ורכיבי המערכת

בעד רשיון לכל
תחגה

מערכת לקליטה בלבד ,באמצעות
לווין ,של אותות חוזי ,קול או
נתונים ,שאינה נכללת בהגדרה של
פרט;1
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית בכל קוטר ,זן למשושה,

למערכת
הקליטה 4,700

.2

מערכת
לקליטה
מסחרית

.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 3או  ,\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)

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
לווין!
רכיבים :משושה)אנטנה(
פרבולית ,ציוד שידור וקליטה ,זן
למשושה וציוד נלווה בהתאם
לסוגי השירות.

מגבר דל ר ח ש ) ^ , 0 ^ 1 3 / 0
מקלט לוויני וציוד קצה נלווה
בהתאם לסוגי השירות.

;

UPLINK AND
(DOWNLINK

לכל משושה
באותם חצרים
מלבד המשושה
הראשונה

כעד הקצאת תדדים

—

470

—
240

;

4,700

לתחנת
קרקע
ראשית 4,700
לכל משושה
באותם חצריס
מלבד המשושה
הראשונה

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

470

6215קובץ התקנות

 ,י״ח בטבת התשם״גs12.2002.2 ,
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אגרה 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
שידור וקליטה( של העברת נתונים
ואותות סיפרתיים 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.

לתחנת
קרקע
ראשית 4,700

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

לכל משושה
באותם חצרים
מלבד המשושה
הראשונה

;

470

חלק ט׳ ־ רשיונות זמניים
הגדרה ותיאור

סוג הרשיון

.1

תחנות חד-
מגמיות

.2

תחנות
חובבים,
ים ואויר

.3

הדגמה
א ו ניסוי

338

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
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