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* יי 9 ו 9 9 - ם ״ ש ת ק (תיקון מס׳ 21), ה ז ב  חוק ה

 תיקון סעיף 6 1. בחוק הבזק, ה תש מ״ב-1982 י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי פסקה (2)

 יבוא:

 ץ2א) בעל הרשיון הפר או מנע את ביצועה של הוראה של השר שניתנה לפי סעיף

.";13 

1 2. במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא; ף 5 י ע  החלפת ס

ק 15. (א) בסעיף זה - ז  ״שירותי ב
 לכוחות הביטחון .

 ״בעל זיכיון״ - כהגדרתו בסעיף 6א;

 ״בעל רשיון״ - כהגדרתו בסעיף ו, וכן בעל זיכיון, בעל רשיון לשידורי

 לוויין, ומי שקיבל רשיון לפי הפקודה;

 ״בעל רשיון לשידורי לוויין״ - כהגדרתו בסעיף 6מג-,

 ״כוחות הביטחון״ - כל אחד מאלה: צבא הגנה לישראל, שירותי הביטחון,

 הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ומשטרת ישראל;

 ״מיתקן״ - מיתקן או התקן, לרבות מיתקן בזק;

 ״נציג כוחות הביטחון״ - מי שהוסמך לענין סעיף זה כנציג כוח מכוחות

 הביטחון, בירי העומד בראש כוח הביטחון;

. 2  ״הפקודה״ - פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חרש], התשל״ב-972ו

 (ב) השר, לפי בקשת ראש הממשלה, שר הביטחון או השר לביטחון

 הפנים, אשר ניתנה משיקולים של ביטחון המדינה או שלום הציבור,

 ולאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, ובשים לב

 לגםיבות הענין, גם לשיקולים המפורטים בסעיף 4(ב) ולהשפעת ההוראה

 על בעל הרשיון ועל ציבור מנוייו, רשאי לתת הוראה לבעל רשיון, בדרך

 כלל או לענין מסוים, בענינים אלה:

 (1) מתן שירות בזק לכוחות הביטחון, כפי שיקבע בהוראה,

 והאופן והדרכים למתן שירות בזק כאמור׳,

 (2) התקנת מיתקן, ביצוע פעולת בזק, או ביצוע התאמה

 טכנולוגית למיתקן בזק, בידי בעל הרשיון או בידי נציג כוחות

 הביטחון בסיוע בעל הרשיון, לרבות מתן גישה למיתקן, ככל^

 שהדבר דרוש לצורך ביצוע תפקידיהם של כוחות הביטחון אן|

 להפעלת סמכויותיהם לפי כל דין:

 (3) קיום הוראות שירות הביטחון הכללי או משטרת ישראל,

 בענין סיווג ביטחוני של נושאי משרה מסוימים החשופים

 למידע מסווג, או של בעלי תפקידים מסוימים, או בענין שמירת

 סוד, אבטחת מידע או אבטחת ציוד ומיתקנים אצל בעל הרשיון;

 הוראות פסקה זו באות להוסיף על הוראות סעיף 4ר וצווים

 לפיו.

ת ו ע צ ה ת החוק ודברי ההסבר פורסמו ב ע צ  נתקבל בכנסת ביום ח׳ בחשון התש״ס (18 באוקטובר 1999); ה

 חוק 2807, מיום כ״ח בניסן התשנ״ט (14 באפריל 1999), עמי 415.

 סייח התשמ״ב, עמי 218; תתשנ״ט, עמי 122.

ש 25, עמי 506; ם״ח התשנ״ד, עמי 47. ד נת ישראל, נוסח ח  דיני מדי

 2 ספר החוקים 1715, י׳׳ח בחשון התש״ם, 28.10.1999



 (ג) התשלום בעד מתן שירותים או עשיית פעולות באמור בסעיף

2) ייקבע בהסכמה בין כוחות הביטחון הנוגעים בענין לבין )  קטן(ב)(ו) או

 בעל הרשיון, בהתבסס על החזר הוצאות סבירות ובשים לב למחיר הקיים

 בעבור השירות או הפעולה, אם קיים: באין הסכמה כאמור ייקבע התשלום

 בירי מי שמינה היועץ המשפטי לממשלה, על דעת הצדדים ככל שהדבר

 (ד) מידע הנוגע להוראה שניתנה על ידי השר לפי סעיף זה חסוי,

 וגילויו או פרסומו אסורים, אלא אם כן ניתן לכך אישור בכתב מאת נציג

 (ה) במילוי הוראה לפי סעיף זה לא יישא בעל רשיון או מי מעובדיו

ה במילוי הוראה כאמור, ש ע  באחריות פלילית או אזרחית לכל מעשה ש

 אלא בנסיבות שבהן היה עובר המדינה נושא באחריות למעשה.״

 ניתן, ובהתחשב בצורך בשמירת סודיות.

 כוחות הביטחון.
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