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תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )תיקון(, 
התשפ"א-2020

האלחוטי הטלגרף  לפקודת  ו–13)א(  4ד  4ג)ב()7(,  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, ולעניין תקנות 2 עד 4 - באישור שר האוצר 
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת 

לפי סעיפים 4ג)ב()7( ו–13)ב( לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשמ"ז-31987  ואגרות(,  תעודות  )רישיונות,  האלחוטי  הטלגרף  בתקנות   .1
התקנות העיקריות(, בתקנה 6 -

בתקנת משנה )א(, במקום "ו'" יבוא "ו' למעט פרט 16 שבו";   )1(

אחרי תקנת משנה )א1( יבוא:  )2(

יהיה בתוספת  ו'  שבחלק   16 בפרט  מפורט  שסוגו  רישיון  של   ")א2( תוקפו 
עד 31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר שנת נתינתו או חידושו."

בתקנה 17 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "על אף האמור בתקנת משנה זו, אגרה בעד מתן   )1(
רישיון שסוגו מפורט בפרט 16 שבחלק ו' בתוספת או בעד חידושו, תשולם מראש לכל 

תקופת הרישיון";

בתקנת משנה )ב3(, במקום "ו'" יבוא "ו' למעט פרט 16 שבו";   )2(

אחרי תקנת משנה )ג1( יבוא:   )3(

")ג2( בעד בחינה שעל מבקש לעמוד בה לפי תקנה 13)6(, כדי לקבל תעודת 
י"ב  בחלק  כמפורט  אגרה  מראש  המבקש  ישלם   ,10 בתקנה  כהגדרתה  הפעלה 

בתוספת."

בתוספת לתקנות העיקריות -   .3
בחלק ו' -  )1(

לפני הטבלה תבוא הכותרת "טבלה מספר 1"; )א( 

בחלק משנה )ב(, במקום פרטים 11 ו–12 יבוא: )ב( 

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון

בעד רישיון 
לכל תחנת 

בעד הקצאת תדריםקשר

"11. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 50 
 גיגה–הרץ עד
57 גיגה–הרץ

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 600
מגה–הרץ  בכל קו נל"ן, 

לכל קו - 77

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; התשע"ח, עמ' 495.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"א, עמ' 454.

3  ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשפ"א, עמ' 894. 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 17 

תיקון התוספת  
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון

בעד רישיון 
לכל תחנת 

בעד הקצאת תדריםקשר

12. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 66 

גיגה–הרץ עד 90 
גיגה–הרץ, למעט 

קו נל"ן אלחוטי 
הפועל בתחום 

התדרים העולה 
על 74 גיגה–הרץ 
עד 76 גיגה–הרץ 
וקו נל"ן אלחוטי 

הפועל בתחום 
התדרים העולה 
על 84 גיגה–הרץ 
עד 86 גיגה–הרץ 

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 600
מגה–הרץ בכל קו נל"ן, 

לכל קו - 9";

אחרי טבלה מספר 1 יבוא: )ג( 

"טבלה מספר 2

האגרה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה
ותיאור

בעד רישיון 
ל–10 שנים 

 בעד הקצאת תדרים
לשנה אחת

ה. קו נל"ן אלחוטי מיוחד

16. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 74 
גיגה–הרץ עד 

76 גיגה–הרץ או 
בתחום התדרים 

העולה על 84 
גיגה–הרץ עד 86 

גיגה–הרץ

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 3,500
עד 249 מגה–הרץ בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 210

לכל פס תדרים ברוחב 250 
עד 499 מגה–הרץ בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 440 

לכל פס תדרים ברוחב 500 
עד 749 מגה–הרץ בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 880

לכל פס תדרים ברוחב 
750 עד 999 מגה–הרץ 

 בכל קו נל"ן, לכל קו
 1,320 -
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האגרה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה
ותיאור

בעד רישיון 
ל–10 שנים 

 בעד הקצאת תדרים
לשנה אחת

לכל פס תדרים ברוחב 
1,000 עד 1,249 מגה–הרץ 

 בכל קו נל"ן, לכל קו
 1,760 -

לכל תוספת ברוחב עד 
250 מגה–הרץ, לפס 

תדרים שרוחבו 1,250 
מגה–הרץ ומעלה בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 440";

בחלק ח', פרט 3 - בטל;  )2(

אחרי חלק י"א יבוא:  )3(

"חלק י"ב - תעודת הפעלה לתחנת שיט

הגדרה ותיאורסוג התעודה
התשלום בשקלים 

חדשים

תעודת הפעלה - בעד 
הבחינה לקבלת תעודת 

הפעלה לתחנת שיט

תעודת הפעלה 
כהגדרתה בתקנה 10

"180

תחילתן של תקנות 1, 2)1( ו–)2(, ו–3)1( ביום פקיעת תוקפן של תקנות הטלגרף האלחוטי   .4
)רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, התשע"ה-42015.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-411-ת1(

ל ד נ ה ז  ע ו י
                                                               

שר התקשורת
                                                                   

 תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 2(, התשפ"א-2020

חדש[,  ]נוסח  האלחוטי  הטלגרף  לפקודת  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, ולעניין תקנות 1)2( ו–)3(, ו–2 - באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת 

לפי סעיף 13)ב( לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, התשע"ו-32015   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

תחילה 

4  ק"ת התשע"ו, עמ' 522; התשפ"א, עמ' 897 ועמ' 920. 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; התשע"ח, עמ' 495.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"א, עמ' 454.

3  ק"ת התשע"ו, עמ' 522; התשפ"א, עמ' 897. 

תיקון תקנה 1 
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במקום פסקה )2( יבוא:  )1(

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -   )2("

בכל מקום, במקום "התוספת" בא "התוספת הראשונה";  )1(

בתקנת משנה )א(, במקום "ו'" בא "ו' למעט פרט 17 שבו";  )2(

אחרי תקנת משנה )א1( בא:  )3(

")א2( תוקפו של רישיון שסוגו מפורט בפרט 17 שבחלק ו' בתוספת 
שנת  שלאחר  העשירית  השנה  של  בדצמבר   31 עד  יהיה  הראשונה 

נתינתו או חידושו."";

בפסקה )5( -  )2(

אחרי פסקת משנה )א( יבוא: )א( 

זו,  משנה  בתקנת  האמור  אף  "על  בא  בסופה  )ב(,  משנה  ")א1( בתקנת 
אגרה בעד מתן רישיון שסוגו מפורט בפרט 17 שבחלק ו' בתוספת הראשונה 

או בעד חידושו, תשולם מראש לכל תקופת הרישיון;";

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

")ב1( בתקנת משנה )ב3(, במקום "ו'" בא "ו' למעט פרט 17 שבו";";

"האמור  יבוא  בסופה  בה,  המובאת  )ב5(  משנה  בתקנת  )ג(,  משנה  בפסקת  )ג( 
בתקנת משנה זו לא יחול על אגרה בעד הקצאת תדרים לרישיון שסוגו מפורט 

בפרט 17 שבחלק ו' לתוספת הראשונה";

בפסקה )8(, בפסקת משנה )ג(, בחלק ו' המובא בה -  )3(

לפני הטבלה תבוא הכותרת "טבלה מספר 1"; )א( 

במקום פרטים 11 ו–12 יבוא: )ב( 

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה
ותיאור

בעד רישיון 
לכל תחנת 

בעד הקצאת תדריםקשר

"11. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 50 

גיגה–הרץ עד 57 
גיגה–הרץ

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 600
מגה–הרץ בכל קו נל"ן, 

לכל קו - 77

12. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 66 

גיגה–הרץ עד 90 
גיגה–הרץ, למעט 

קו נל"ן אלחוטי 
הפועל בתחום 

התדרים

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 600
מגה–הרץ בכל קו נל"ן, 

לכל קו - 9";
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה
ותיאור

בעד רישיון 
לכל תחנת 

בעד הקצאת תדריםקשר

העולה על 74 
גיגה–הרץ עד 76 

גיגה–הרץ וקו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 84 
 גיגה–הרץ עד
86 גיגה–הרץ

אחרי טבלה מספר 1 יבוא: )ג( 

"טבלה מספר 2

האגרה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה
ותיאור

בעד רישיון 
ל–10 שנים 

 בעד הקצאת תדרים
לשנה אחת

ו. קו נל"ן אלחוטי מיוחד

16. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 74 
גיגה–הרץ עד 

76 גיגה–הרץ או 
בתחום התדרים 

העולה על 84 
 גיגה–הרץ עד
86 גיגה–הרץ

קו אלחוטי בין 
שתי תחנות 

קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 3,500
עד 249 מגה–הרץ בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 210

לכל פס תדרים ברוחב 250 
עד 499 מגה–הרץ בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 440 

לכל פס תדרים ברוחב 500 
עד 749 מגה–הרץ בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 880

לכל פס תדרים ברוחב 
750 עד 999 מגה–הרץ 

 בכל קו נל"ן, לכל קו
 1,320 -

לכל פס תדרים ברוחב 
1,000 עד 1,249 מגה–הרץ 

 בכל קו נל"ן, לכל קו
 1,760 -

לכל תוספת ברוחב עד 
250 מגה–הרץ, לפס 

תדרים שרוחבו 1,250 
מגה–הרץ ומעלה בכל קו 

נל"ן, לכל קו - 440"
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בתוספת  ו'  שבחלק   12 פרט  לפי  אגרה  בעדם  ששולמה  תדר  והקצאת  רישיון  )א(   .2
הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחו ערב תחילתן של תקנות אלה, בתחום התדרים 
העולה על 74 עד 76 גיגה–הרץ או העולה על 84 עד 86 גיגה–הרץ ושהיו בתוקף לפני 
מועד תחילתן של תקנות אלה, יעמדו בתוקפם עד יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 

.)2021

תעודות  )רישיונות,  האלחוטי  הטלגרף  לתקנות  17)ג(  בתקנה  האמור  אף  על  )ב( 
ואגרות(, התשמ"ז-41987 )להלן - תקנות הטלגרף(, כנוסחה ערב תחילתן של תקנות 

אלה -

שולמה אגרה בעד רישיון או בעד חידושו, ובעד הקצאת תדר, לפי פרט 12   )1(
שבחלק ו' בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחו ערב תחילתן של תקנות 
אלה, בתחום התדרים העולה על 71 עד 76 גיגה–הרץ או העולה על 81 עד 86 
גיגה–הרץ, לפני מועד תחילתן של תקנות אלה )בפסקה זו - אגרה קודמת(, ובעל 
רישיון חדל להשתמש באותו תדר והגיש במקומו בקשה לרישיון קו נל"ן אלחוטי 
כנוסחה  הראשונה  בתוספת  ו'  שבחלק   17 פרט  לפי  בעדו  אגרה  ושילם  מיוחד 
התשפ"א בניסן  י"ח  יום  לפני  והכול  חדש(,  רישיון   - זו  )בפסקה  אלה   בתקנות 

שבו  מהיום  התקופה  בעד  הקודמת  האגרה  ביתרת  יחויב  לא   ,)2021 במרס   31(
ניתן לו הרישיון החדש, או יהיה זכאי להחזרת האגרה הקודמת ששילם בעד 
זה לעניין  ותחול  העניין,  לפי  החדש,  הרישיון  לו  ניתן  שבו  מהיום   התקופה 

תקנה 17)ו( לתקנות הטלגרף; סכום האגרה שיוחזר לפי תקנת משנה זו יעוגל לפי 
תקנה 21)ב( לתקנות הטלגרף, בשינויים המחויבים.

לפי תדר,  הקצאת  ובעד  חידושו,  בעד  או  רישיון  בעד  אגרה  שולמה   )2( 
פרט 12 שבחלק ו' בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחו ערב תחילתן 
העולה  או  גיגה–הרץ   76 עד   74 על  העולה  התדרים  בתחום  אלה,  תקנות  של 
על 84 עד 86 גיגה–הרץ, לפני מועד תחילתן של תקנות אלה, ובעל הרישיון לא 
הגיש בקשה לרישיון קו נל"ן אלחוטי מיוחד שסוגו מפורט בפרט 17 שבחלק ו' 
בתוספת הראשונה כנוסחו בתקנות אלה, לפני יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 
2021(, לא יחויב בעל הרישיון ביתרת האגרה בעד התקופה החל מיום י"ט בניסן 
התשפ"א )1 באפריל 2021( או יהיה זכאי להחזרת האגרה ששילם בעד התקופה 
שלאחר יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(, לפי העניין, ותחול לעניין זה 
תקנה 17)ו( לתקנות הטלגרף; סכום האגרה שיוחזר לפי תקנת משנה זו יעוגל לפי 

הוראות תקנה 21)ב( לתקנות הטלגרף, בשינויים המחויבים. 

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-411-ת1(

ל ד נ ה ז  ע ו י
                                                               

שר התקשורת
                                                                   

הוראת מעבר

4  ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשפ"א, עמ' 894.
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תיקון טעות

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות 
 ,596 עמ'  התשפ"א,   ,8935 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשפ"א-2020,   ,)4 מס'  )תיקון  חיוני( 

בסעיף 4, אחרי פסקה )3( צריך להיות:

")4( בסעיף )י()1()א(, במקום "16.5" יבוא "19.5" ובמקום "25.5" יבוא "28.5"."

)חמ 3-3178-ת2(

תיקון טעות

התשפ"א-2020,  שעה(,  )הוראת  לחוק(  התוספת  )שינוי  לאומי-אזרחי  שירות  בצו 
בפרט  בו,  המובא   8 בפרט   ,1 בסעיף   ,701 עמ'  התשפ"א,   ,8951 התקנות  בקובץ   שפורסם 
משנה )א( בהגדרה "חודשי השוואה", אחרי "תקופת הוראת השעה" צריך להיות "כמשמעותה 
בצו שירות לאומי-אזרחי )שינוי התוספת לחוק( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020 )להלן - 

תקופת הוראת השעה(".

)חמ 3-6141(

15/12/2018:33




