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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי 
אחוד( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 18 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת   .1
 6( התשפ"א  בתשרי  י"ח  יום  שעד  בתקופה  התש"ע-22010,  אחוד(,  כללי  רישיון 

באוקטובר 2020(, יראו כאילו -

)1( בתקנת משנה )ב( -

)א( בפסקה )1(, המילה "שני" - נמחקה;

)ב( בפסקה )2(, במקום "חמישה" בא "שני";

)2( בתקנת משנה )ג(, במקום "חמישה" בא "שני".

י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020(
)חמ 3-3386(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 646; התשע"ט, עמ' 1441.  2

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי 
למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 20 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת   .1
רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים(, התש"ס-22000, בתקופה שעד 

יום י"ח בתשרי התשפ"א )6 באוקטובר 2020(, יראו כאילו בפסקת משנה )1()א( -

)1( בפסקת משנה )1(, במקום "לעשרה מיליון דולר של ארה"ב" בא "לעשרה מיליון 
ושמונה מאות אלף שקלים חדשים";

)2( בפסקת משנה )2(, במקום "לארבעה עשר מיליון דולר של ארה"ב" בא "לשבעה 
מיליון ושבע מאות אלף שקלים חדשים".

י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020(

)חמ 3-2982-ת1(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 886; התשע"ג, עמ' 394.  2
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