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ת ע ש  ״הוראות ב

 חירום

 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מם׳ 34), התשם״ז-2006*

 בחוק התקשורת(בזק ושידורים), התשמ״ב-982ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6(2א),

 המילים ״של השר״ - יימחקו, ובמקום ״או סעיף 3ו״ יבוא ״3ו או 3וא״.

 בסעיף 3ו(א) לחוק העיקרי, בהגדרה ״כוחות הביטחון״, במקום ״מיוחדים ומשטרת

 ישראל״ יבוא ״מיוחדים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר״.

 אחרי סעיף 3ו לחוק העיקרי יבוא:

 3וא. (א) בסעיף זה ובסעיף 3וב -

 ״אירוע אסון המוני״ - כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת

 המשטרה;

 ״בעל רישיון״ - כהגדרתו בסעיף ו, וכן מי שקיבל רישיון לפי

 הפקודה;

 ״החלטה על שעת חירום״ - כל אחת מאלה:

 (ו) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק

; 2  ההתגוננות האזרחית, התשי״א-ו95ו

 (2) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת

 המשטרה, או מתן אישור על ידי קצין משטרה, לפי סעיף

 90ד(ג) לפקודת המשטרה;

 (3) החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך מל״ח;

 (4) מסירת הודעה בדבר משבר תקשורת;

 ״כוחות הביטחון״ - כהגדרתם בסעיף 3ו;

 ״מערכת בזק״ - מיתקן בזק, או מערכת של מיתקני בזק

 המשמשת או המיועדת לשמש לביצוע פעולות בזק או

 למתן שירותי בזק;

 ״משבר תקשורת״ - העדר יכולת להפעיל באופן תקין מערכת

 בזק או חשש ממשי להעדר יכולת כאמור, בנסיבות של

 אסון טבע, פעולת איבה או בשל פגיעה משמעותית

 בשלום הציבור או חלק מסוים ממנו, והכל למעט

 בנסיבות שבהן ניתנו הכרזה, אישור או החלטה כאמור

 בפסקאות (ו) עד (3) להגדרה ״החלטה על שעת חירום״;

 ״נציג המשטרה״ - מי שנמנה עם כוחות המשטרה שהסמיך

 השר לביטחון הפנים לענין סעיף זה או סעיף 3וב;

 ״נציג מערכת הביטחון״ - מי שנמנה עם כוחות הביטחון

 שהסמיך שר הביטחון לענין סעיף זה או סעיף 3וב;

 ״פקודת המשטרה״ - פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-

 ו97ו3;
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 ״תקופת הפעלת מערך מל״ח״ - תקופת הפעלת מערך משק

 לשעת חירום בהתאם להחלטת הממשלה מסי 6ו7ו מיום

 כ״ט בסיון התשמ״ו (6 ביולי 986ו), להחלטת הממשלה

 מסי 080ו מיום זי באדר אי התש״ס (3ו בפברואר 2000),

 ולכל החלטת ממשלה אחרת בענין;

 ״השר״ - לרבות מי שהשר הסמיכו לענין סעיף זה.

 (ב) (ו) נוכח השר כי קיים משבר תקשורת, יודיע לבעל

 רישיון כי קיים מצב כאמור (בסעיף זה - הודעה בדבר

 משבר תקשורת).

 (2) הודעה בדבר משבר תקשורת תיכנס לתוקפה מיד

 עם מסירתה לבעל הרישיון כאמור בפסקה (ו), אלא אם

 כן נקבע בה מועד מאוחר יותר, ותוקפה יפקע בתום

 48 שעות ממועד כניסתה לתוקף, אלא אם כן נקבעה

 בהודעה תקופה קצרה יותר.

ת  (3) השר רשאי, בהודעה לבעל הרישיון, להאריך א

 תוקפה של ההודעה בדבר משבר תקשורת בתקופות

 נוספות, שלא יעלו, במצטבר, על 96 שעות נוספות

 (בסעיף זה - תקופת ההארכה).

 (4) הממשלה רשאית, בהודעה לבעל הרישיון,

ת תקופת ההארכה בתקופות נוספות שלא  להאריך א

 יעלו, במצטבר, על שבעה ימים נוספים, ובאישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת - בתקופות ארוכות יותר.

 (ג) ניתנה החלטה על שעת חירום, למעט הכרזה על אירוע

 אסון המוני לפי סעיף 90ב(א) לפקודת המשטרה או אישור על

 ידי קצין משטרה לפי סעיף 90ד(ג) לפקודת המשטרה, רשאי

 השר, בהסכמת נציג מערכת הביטחון, מטעמים של ביטחון

 המדינה או לשם אספקה סדירה של שירותי בזק, שהם

 הכרחיים נוכח הנסיבות, לתת לבעל רישיון הוראות בענינים

 אלה:

 (ו) ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק, דרך כלל

 או לענין מסוים;

 (2) הגבלת ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק,

 או הפסקת הפעלתה של מערכת בזק, באופן מלא או

 חלקי;

 (3) העמדת מערכת בזק של בעל הרישיון לשימושו

 של בעל רישיון אחר, באופן מלא או חלקי, או שימוש

 במערכת בזק כאמור לשם גיבוי מערכת בזק של בעל

ת  רישיון אחר, או כל הוראה אחרת שנועדה להבטיח א

 פעולתה של מערכת בזק;
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 (4) העמדת מערכת בזק של בעל הרישיון לשימושם

 של כוחות הביטחון, באופן מלא או חלקי, או שימוש

 במערכת בזק כאמור לשם גיבוי מערכת בזק של כוחות

ת  הביטחון, או כל הוראה אחרת שנועדה להבטיח א

 פעולתן של מערכות בזק של כוחות הביטחון או שנועדה

 להבטיח מתן שירותי בזק לכוחות הביטחון, לכוחות

 פינוי והצלה או לגופי המשק החיוניים בתקופת הפעלת

 מערך מל״ח.

 (ד) (ו) הוכרז על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב(א)

 לפקודת המשטרה או ניתן אישור על ידי קצין משטרה

 לפי סעיף 90ד(ג) לפקודת המשטרה, רשאי השר, בהסכמת

 נציג המשטרה, מטעמים של ביטחון הציבור או לשם

 אספקה סדירה של שירותי בזק, שהם הכרחיים נוכח

 הנסיבות, לתת לבעל רישיון הוראות בענינים המנויים

 בסעיף קטן (ג)(ו) עד (4); ניתן אישור קצין משטרה כאמור,

 יודיע נציג המשטרה על כך לשר מיד.

 (2) נעשתה העברת תפקיד כמשמעה בסעיף 90יב

 לפקודת המשטרה, יבוא נציג מערכת הביטחון במקום

 נציג המשטרה לענין פסקה (ו).

 (ה) (ו) הוראה שניתנה לבעל רישיון לפי סעיף זה תעמוד

 בתוקפה כל עוד עומדת בתוקפה ההחלטה על שעת

 חירום, והוראה שניתנה בתקופת הפעלת מערך מל״ח

 תעמוד בתוקפה במהלך תקופת הפעלת מערך מל״ח

 ולא יותר משישים הימים הראשונים של תקופת

 ההפעלה כאמור, והכל אם לא נקבעה בהוראה תקופה

 קצרה יותר.

ת השר,  (2) הממשלה רשאית, מזמן לזמן, להסמיך א

ת תקופת תוקפה של  להאריך, בהסכמת שר הביטחון, א

 הוראה שניתנה לפי סעיף זה בתקופת הפעלת מערך

 מל״ח, בתקופות נוספות, ובלבד שהתקופות הנוספות

 כאמור יהיו במהלך תקופת הפעלת מערך מל״ח ושכל

 אחת מהן לא תעלה על שישים ימים.

 (ו) בטרם מתן הוראה לפי סעיף קטן (ג) או (ד), תינתן לבעל

ת טענותיו, וזאת  הרישיון הנוגע בדבר, הזדמנות להשמיע א

 ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין, ובהתחשב, בין השאר,

 במהותו, היקפו וחומרתו של האירוע המחייב מתן הוראות

 כאמור.

 (ז) (ו) הודעה או הוראה לבעל רישיון לפי סעיף זה יכול

 שתינתן בכתב או בעל פה; ניתנה הודעה או הוראה

 כאמור בעל פה, תימסר ההודעה או ההוראה לבעל

 הרישיון גם בכתב, בהקדם האפשרי בנסיבות הענין.

 (2) הודעה או הוראה כאמור בפסקה (ו) תובא לידיעת
 נציג מערכת הביטחון ונציג המשטרה.
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 תחילה

 (ח) על תשלום בעד מתן שירותים, עשיית פעולות או ביצוע
 הוראה אחרת כאמור בסעיף זה(בסעיף קטן זה - ביצוע הוראה)
 יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 3ו(ג) לענין ביצוע
 הוראה לטובת כוחות הביטחון או כוחות הפינוי וההצלה, או
 הוראות סעיף 5(ד) ו־(ה) לענין ביצוע הוראה לטובת כל גורם

 אחר, הכל לפי הענין.

 (ט) בעל רישיון שפעל מכוח הוראה לפי סעיף זה, עובדיו
 וכל הבאים מטעמו, לא יישאו באחריות פלילית כאמור
 בסעיף 34יג לחוק העונשין, וכן לא יישאו באחריות בנזיקין
 אלא לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של

 בעל הרישיון, עובדיו או הבאים מטעמו.

 (י) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין
 אחר לענין החלטה על שעת חירום.

ל 3וב. (א) לא ניתנה החלטה על שעת חירום לפי סעיף 3וא ונוכח ה ש ר ק מ ת ב ו א ר ו  ה

ה השר כי אירעה תקלה משמעותית או הפסקה משמעותית ק ס פ ו ה ה א ל ק  ת

ן במתן שירותי בזק בסיסיים או במתן שידורים, לרבות בשל ת מ ת ב ו י ת ו ע מ ש  מ

 שירותי בזק או במתן

־קיום קישור־גומלין, שאינן בגדר משבר תקשורת, והתקלה ם אי י ר ו ד י  ש

 או ההפסקה כאמור נוגעות לציבור או לחלק מסוים ממנו,
 רשאי הוא לתת לבעל רישיון הוראות בענינים המנויים
 בסעיף 3וא(ג)(ו) עד (4), ובלבד שהוראות הנוגעות לצורכי
 כוחות הביטחון יינתנו בהסכמת נציג מערכת הביטחון או

 נציג המשטרה, לפי הענין.

 (ב) הוראות סעיף 3וא(ו) עד (י) יחולו, בשינויים המחויבים,
 על הוראה שניתנה לפי סעיף קטן (א).

 (ג) בסעיף זה -

 ״קישור־גומלין״ - כהגדרתו בסעיף 5(א), לרבות שימוש

 כהגדרתו בסעיף האמור;

 ״שידורים״ - שידורי כבלים כהגדרתם בסעיף 6א ושידורי

 טלוויזיה באמצעות לווין כהגדרתם בסעיף 6מג;

 ״שירותי בזק בסיסיים״ - כל אחד מאלה: שירותי טלפון

 פנים־ארציים נייחים, שירותי טלפון הניתנים באמצעות

 מערכת רדיו טלפון נייד, שירותי טלפון בין־לאומיים,

 שירותי תמסורת, שירותי גישה לאינטרנט וכן שירותי

 בזק נוספים כפי שיקבע השר בצו.״

 4. תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.

א ס ט י ל א א  א ר י

 שר התקשורת

מ רט ל ד א ו  א ה ו

 ראש הממשלה

ל י ה א י צ י ק  ד

 יושבת ראש הכנסת
 מ ש ה ק צ ב

 נשיא המדינה
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 תיקון סעיף 3

ת סעיף 9 פ ל ח  ה

 והוספת סעיף 9א

 חוק המסייעים לנטרול תוצאות אםון צ׳רנוביל (תיקון), התשם״ז-2006"

ו (להלן - החוק  תיקון סעיף ו ^ בחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צירנוביל, התשס״א-ו200

 העיקרי), בסעיף ו -

 (ו) אחרי ההגדרה ״אסון צירנוביל״ יבוא:

ת המספר הגדול ביותר של  ״״הארגון היציג״ - גוף שהשר קבע כי הוא מייצג א
 מנטרלים;״;

 (2) אחרי ההגדרה ״מנטרל״ יבוא:

 ״״מענק שנתי״ - מענק המשתלם לפי הוראות סעיף 9;״.

 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום פסקה (5) יבוא:

 ״(5) מנטרל, שייבחר על ידי הארגון היציג.״

 3. במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

י 9. (א) מנטרל זכאי למענק שנתי בסכום של 4,775 שקלים חדשים. ת נ ק ש נ ע מ  ״

ו בינואר של כל שנה לפי  (ב) סכום המענק השנתי יעודכן ב־

 שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה לעומת המדד לחודש ינואר של השנה שקדמה לה,

 ולענין העדכון הראשון - מן המדד שהיה ידוע ביום אי בטבת

 התשס״ו (ו בינואר 2006).

 9א. נפטר מנטרל ובתכוף לפני פטירתו השתלם לו מענק שנתי, יהיו

ת המענק  האלמן או האלמנה בשעת פטירתו זכאים לקבל א

 השנתי למשך תקופה של שלוש שנים מיום פטירתו.״

 4. (א) תחילתו של חוק זה ביום זי באב התשס״ו (ו באוגוסט 2006) (להלן - יום התחילה),

 והוא יחול על מענק שנתי המשתלם בעד שנת 2006 ואילך.

 (ב) סעיף 9א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחול גם על אלמן או אלמנה של

 מנטרל שבתכוף לפני פטירתו השתלמה לו קצובת הבראה ונופש לפי הוראות סעיף 9

 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, ובלבד שהמנטרל נפטר בתקופה שמיום גי באב

 התשס״ג (ו באוגוסט 2003) עד ליום וי באב התשס״ו (ו3 ביולי 2006).

 (ג) השתלמה למנטרל קצובת הבראה ונופש לפי הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו

 ערב יום התחילה, בעד שנת 2006, ינוכה סכום הקצובה האמורה מן המענק השנתי

 המשתלם למנטרל, או לאלמן או לאלמנה של מנטרל, בעד אותה שנה, לפי הוראות

 סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה.

 אלמן ואלמנה

 של מנטרל

 תחילה, תחולה

 והוראת מעבר

א ב ב ו י ם  ז

 השר לקליטת העליה

מ רט  א ה ו ד א ו ל

 ראש הממשלה

 מ ש ה ק צ ב ד ל י ה א י צ י ק

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת ו ע צ ה ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ע צ 2 בנובמבר 2006); ה 7 ) ז ״ ס ש ת סת ביום וי בכסלו ה ל בכנ ב ק ת  י ה

ת - 8וו, מיום אי בחשון התשס״ז (3ו באוקטובר 2006), עמי 3. ס נ כ  חוק ה

 ו ס״ח התשס״א, עמי 404.
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