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תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

225,476

38,261

51,010

351,010

72,942

102,028

4102,028

153,035

306,075

5306,075

459,111

917,915

י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א
  

רשם הקבלנים   

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק 
ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

הרשת  את  המשמשת  הרשת  בליבת  נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד   .1
המסורתית", "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת 
לרשת  קווי  לחיבור  הביקושים  תחזית  ו"מדד  מסורתית"  רשת  באמצעות  "בזק" 

המסורתית ברשת חברת "בזק"" כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות, הם כלהלן: 

הרשת  את  המשמשת  הרשת  בליבת  נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד   )1(
המסורתית" - 3,211,147;

"בזק"  ברשת  חברת  מנוהלת  פס  רחבת  גישה  לשירות  הביקושים  תחזית  "מדד   )2(
באמצעות רשת מסורתית" - 1,547,644;

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התש"ף, עמ' 159.  1

עדכון מדדים

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשפ"א-2020

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
 2020, עודכנו הסכומים הנקובים בתוספות לתקנות, והם מיום י"ג בתשרי התשפ"א

)1 באוקטובר 2020(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

360סוג ק - בהיקף כספי עד

1,627סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,258סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,513סוג 3 - בהיקף כספי עד

13,029סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,665סוג 1 - בהיקף כספי עד

5,335סוג 2 - בהיקף כספי עד

10,670סוג 3 - בהיקף כספי עד

21,340סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,348 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,863 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,724 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,445 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

עדכון סכומים
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תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

225,476

38,261

51,010

351,010

72,942

102,028

4102,028

153,035

306,075

5306,075

459,111

917,915

י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א
  

רשם הקבלנים   

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק 
ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

הרשת  את  המשמשת  הרשת  בליבת  נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד   .1
המסורתית", "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת 
לרשת  קווי  לחיבור  הביקושים  תחזית  ו"מדד  מסורתית"  רשת  באמצעות  "בזק" 

המסורתית ברשת חברת "בזק"" כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות, הם כלהלן: 

הרשת  את  המשמשת  הרשת  בליבת  נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד   )1(
המסורתית" - 3,211,147;

"בזק"  ברשת  חברת  מנוהלת  פס  רחבת  גישה  לשירות  הביקושים  תחזית  "מדד   )2(
באמצעות רשת מסורתית" - 1,547,644;

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התש"ף, עמ' 159.  1

עדכון מדדים

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התש"ף, עמ' 2068.  1
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"בזק""  חברת  ברשת  המסורתית  לרשת  קווי  לחיבור  הביקושים  תחזית  "מדד   )3( 
.2,222,006 -

ט' בכסלו התשפ"א )25 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4928-ת2(

ל ד נ ה ז  ע ו י   
שר התקשורת   

תיקון טעות

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
התשפ"א-2020,   ,)9 מס'  )תיקון  חינוך(  פעילות  המקיימים  מוסדות  של  פעילות  )הגבלת 
בה,  המובאת   24 בתקנה   ,4 בתקנה   ,568 עמ'  התשפ"א,   ,8928 התקנות  בקובץ  שפורסמו 

בפסקה )3( -

בפסקת משנה )א(, במקום "בתקנה 2)2א7(" צריך להיות  "בתקנה 2)ב()2א7(";  )1(

בפסקת משנה )ג(, במקום "הוראות תקנת פסקה )2(" צריך להיות "הוראת פסקה )2(".  )2(

)חמ 3-6104(
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