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קובץ התקנות 8646, ט"ז בתמוז התש"ף, 2020ו7ו8  1768

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

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א2()2(, )ג( ו–)ד2( ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-11982, אני מתקין תקנות אלה:

אחוד(,  כללי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות  1ו 
התש"ע-22010, בתקנה 10)א(, במקום פסקה )2( יבוא:

")2( התקיים בו אחד מאלה:

מוחזקים  במבקש  השליטה  מאמצעי  אחד  מכל  לפחות  אחוזים  עשרים  )א( 
הוא  בה  ששולט  שמי  חברה  בידי  או  בה,  ותושב  ישראל  אזרח  בידי  במישרין 
אזרח ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי 

שולט בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זו;

ניתנה לו הוראה לפי סעיף 13 לחוק לבקשת שירות הביטחון הכללי, ושירות  )ב( 
הביטחון הכללי אישר שהיא כוללת דרישות חלופיות לדרישה האמורה בפסקת 

משנה )א(;"ו

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(
)חמ 3-3386(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

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

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

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי  1ו 
בזק פנים–ארציים נייחים(, התש"ס-22000, בתקנה 11)א(, במקום פסקה )2( יבוא:

")2( התקיים בו אחד מאלה:

מוחזקים  במבקש  השליטה  מאמצעי  אחד  מכל  לפחות  אחוזים  עשרים  )א( 
במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או מוחזקים בידי תאגיד שאזרח ישראל 

ותושב בה שולט בו;

ניתנה לו הוראה לפי סעיף 13 לחוק לבקשת שירות הביטחון הכללי, ושירות  )ב( 
הביטחון הכללי אישר שהיא כוללת דרישות חלופיות לדרישה האמורה בפסקת 

משנה )א(;"ו

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(
)חמ 3-2982-ת1(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11
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ק"ת התש"ע, עמ' 646; התשע"ה, עמ' 832ו  2

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

ק"ת התש"ס, עמ' 886; התשע"ג, עמ' 394ו  2
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1769 קובץ התקנות 8646, ט"ז בתמוז התש"ף, 2020ו7ו8 

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 4(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התש"ף בתמוז  ט'  מיום  יהיו,  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   1ו 
)1 ביולי 2020(, כלהלן:

                                                                                                   בשקלים חדשים

בבית משפט שלום - "1ו 

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה         796  )1(

מעצר עד תום ההליכים                                     976  )2(

אישום בעבירה שהיא חטא                                     1,126  )3(

אישום בעבירה אחרת                                     1,494  )4(

אישום בעבירה של גרימת מוות                       3,406  )5(

טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות              2,523  )6(

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה )א(, לכל ישיבה                     382

בבית משפט מחוזי - 2ו 

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה                    937  )1(

מעצר עד תום ההליכים                                     1,682  )2(

משפט פלילי                                                   3,406  )3(

ערעור פלילי -  )4(

)א( על פסק הדין                                    1,682

)ב( על גזר הדין בלבד                                    976

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה )א(, לכל ישיבה                                                   796

בבית המשפט העליון - 3ו 

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה       1,682  )1(

שכר  שיעורי  שינוי 
טרחת סניגורים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התש"ף, עמ' 1504ו  1
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ערעור פלילי -  )2(

)א( על פסק הדין                                      3,055

)ב( על גזר הדין בלבד                                      1,682

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
משנה )א(, לכל ישיבה                                                     1,355"ו

ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  
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