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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו 
טלפון נייד ברשת אחרת( )תיקון(, התשע"ה-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א2()2(, )ג( ו–)ד2( ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-1982 1 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בפתיח לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון 1 תיקון הפתיח
נייד ברשת אחרת(, התש"ע-2010 2 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי "4)א2()2(" יבוא 

")ג( ו–)ד2(" 

בשם התקנות, במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "כללי אחוד" 2 תיקון שם התקנות

במקום תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:3 החלפת תקנה 1

בתקנות אלה -4 "הגדרות

"בעל הרישיון" - מי שקיבל רישיון אחוד לפי תקנות אלה;

"בעל עניין" - מי  שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים 
של אמצעי שליטה;

"בעל רישיון תקשורת"  -  מי שקיבל רישיון כללי, או רישיון מיוחד, 
או היתר כללי לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק;

"בקשה" - בקשה לקבלת רישיון אחוד לפי תקנות אלה;

"הון עצמי" - הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים 
המקובלים וכללי הדיווח המקובלים;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך 
לעניין תקנות אלה, דרך כלל או לעניין מסוים;

"הרשת" - מערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל, המשמשת או 
המיועדת לשמש את בעל הרישיון למתן שירותי בעל הרישיון, 

למעט ציוד קצה;

"השפעה ניכרת", "חברה", "חברה אם" - כהגדרתן בסעיף 6יב1 לחוק;

"השר" - שר התקשורת, או מי שהוא אצל לו מסמכויותיו, כולן או 
מקצתן לעניין מתן רישיון אחוד לפי תקנות אלה;

"חברה בעלת זיקה" - חברה שבעל הרישיון הוא בעל עניין בה, 
חברה שהיא בעלת עניין בבעל הרישיון, או חברה שבעל עניין 

בה הוא בעל עניין בבעל הרישיון;

"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה לפי תקנות אלה;

"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי 
או לוגי של נתונים, ובכלל זה ציודו ההיקפי, לרבות מערכת 

מחשבים;

תוכנה,  למעט  הוראות,  או  מושגים  סימנים,  נתונים,   - "מידע" 
או  במחשב  והמאוחסנים  מחשב,  קריאת  בשפה  המובעים 

באמצעי אחסון אחר;  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשמ"ח, עמ' 174   1

ק"ת התש"ע, עמ' 646   2
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"מנוי" - מי שקשור בהסכם התקשרות עם בעל הרישיון לשם קבלת 
שירותיו כמשתמש קצה;

מיתקני בזק המותקנת  "מערכת בזק בין–לאומית" - מערכת של 
ומישק  בין–לאומי  נס"ר  בין–לאומי,  מתג  לרבות  בישראל, 
המיועדת  או  המשמשת  בין–לאומית,  תמסורת  לתשתית 
לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה 
אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים 

במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;

"מפעיל רט"ן" - בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;

מיתוג,  אמצעי  בו  ומופעלים  שנמצאים  בזק  מיתקן   - "מתג" 
ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד 
מסרי  והעברת  אליו,  הקשורות  או  המחוברות  שונות  קצה 
בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים 
המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון 

או למנויים של בעל רישיון תקשורת אחר;

"נושא משרה" - מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים 
ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא 
תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר 
הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה, וכן כל בעל תפקיד 

מקביל בתאגיד אחר;

"נס"ר בין–לאומי" - מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בין–
לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;

"רישיון אחוד" - רישיון כללי שניתן לפי תקנות אלה;

"רישיון אחוד משולב" - רישיון אחוד המשלב בתוכו רישיון לפי 
5 לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-  סעיף 

;3 1972

"רישיון מפ"א כללי" - רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים 
נייחים, למעט מי שקיבל רישיון לפי תקנות התקשורת )בזק 
ייחודי(,  כללי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים( 

התשס"ד-2004 4;

"רישיון רט"ן" - רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה 
התאית )רט"ן(, למעט רישיון אחוד או רישיון רדיו טלפון נייד 

ברשת אחרת, כהגדרתו בחוק;

"שירות בזק בין–לאומי" - שירות טלפון בין–לאומי, שירות תקשורת 
נתונים בין–לאומי ושירות תמסורת בין–לאומי;

"שירות טלפון בסיסי" - העברה ממותגת או מנותבת דו–מגמתית 
)Full Duplex(, לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של 

מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;

"שירות טלפוניה" - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות 
זה;

"מנוי" - מי שקשור בהסכם התקשרות עם בעל הרישיון לשם קבלת 
שירותיו כמשתמש קצה;

בין–לאומית" - מערכת של מיתקני בזק המותקנת  בזק  "מערכת 
ומישק  בין–לאומי  נס"ר  בין–לאומי,  מתג  לרבות  בישראל, 
המיועדת  או  המשמשת  בין–לאומית,  תמסורת  לתשתית 
לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה 
אחרת או להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים 

במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;

"מפעיל רט"ן" - בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן;

מיתוג,  אמצעי  בו  ומופעלים  שנמצאים  בזק  מיתקן   - "מתג" 
ניתוב ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד 
מסרי  והעברת  אליו,  הקשורות  או  המחוברות  שונות  קצה 
בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים 
המאפשרים מתן שירותי בזק שונים למנויים של בעל הרישיון 

או למנויים של בעל רישיון תקשורת אחר;

"נושא משרה" - מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים 
ראשי, כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או כממלא 
תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר 
הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה, וכן כל בעל תפקיד 

מקביל בתאגיד אחר;

"נס"ר בין–לאומי" - מישק שאליו מחוברת מצד אחד מערכת בין–
לאומית ומצד שני רשת בזק ציבורית אחרת;

"רישיון אחוד" - רישיון כללי שניתן לפי תקנות אלה;

"רישיון אחוד משולב" - רישיון אחוד המשלב בתוכו רישיון לפי 
5 לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-  סעיף 

;3 1972

"רישיון מפ"א כללי" - רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים 
נייחים, למעט מי שקיבל רישיון לפי תקנות התקשורת )בזק 
ייחודי(,  כללי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים( 

התשס"ד-2004 4;

"רישיון רט"ן" - רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה 
התאית )רט"ן(, למעט רישיון אחוד או רישיון רדיו טלפון נייד 

ברשת אחרת, כהגדרתו בחוק;

"שירות בזק בין–לאומי" - שירות טלפון בין–לאומי, שירות תקשורת 
נתונים בין–לאומי ושירות תמסורת בין–לאומי;

"שירות טלפון בסיסי" - העברה ממותגת או מנותבת דו–מגמתית 
)Full Duplex(, לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של 

מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה;

"שירות טלפוניה" - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים לשירות 
זה;

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25,  עמ' 505   3

ק"ת התשס"ד, עמ' 756   4
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"שירות רט"ן )רדיו טלפון נייד(" - שירות בזק הניתן לציבור באמצעות 
מערכת רט"ן של בעל הרישיון נותן השירותים או של בעל 

רישיון תקשורת אחר;

"שירות תמסורת" - ביצוע תמסורת למען הזולת;

"שירות תמסורת בין–לאומי" - ביצוע תמסורת למען הזולת בין 
מיתקן בזק המצוי בישראל לבין מיתקני בזק המצויים במדינות 

שונות;

"שירות תקשורת נתונים" - ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת;

"שירות תקשורת נתונים בין–לאומי" - ביצוע תקשורת נתונים למען 
הזולת באמצעות מערכת בזק בין–לאומית;

אותות  לרבות  אלקטרומגנטיים,  אותות  העברת   - "תמסורת" 
אופטיים, או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעלי רישיון 

תקשורת, לרבות בעל רישיון לשידורים, למעט ציוד קצה;

"תמסורת בין–לאומית" - העברת אותות אלקטרומגנטיים או רצף 
סיביות בין מיתקני בזק של בעל רישיון תקשורת למיתקן בזק 

של ספק זר של שירותי תקשורת, למעט ציוד קצה;

"תקשורת נתונים" - העברת מידע ותוכנה, למעט דיבור, בין יחידות 
ציוד קצה, לרבות מחשבים;

"תוכנה" - קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת 
לגרום לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה בידי מחשב;

"תשתית תמסורת בין–לאומית" - מערכת של מיתקני בזק, הכוללת 
עורקי תמסורת אלחוטיים או כבליים, תת–ימיים, יבשתיים 
או באמצעות לווין, המשמשת או המיועדת לשמש לביצוע 

תמסורת בין–לאומית "

בתקנה 2ׁ)ג( לתקנות העיקריות -4 תיקון תקנה 2

במקום המילים "בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת בתחום אספקת שירותי   )1(
רט"ן" יבוא "בעל הרישיון";

במקום המילים "בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת בתחום האמור" יבוא   )2(
"בעל הרישיון";

במקום "9)א(" יבוא "9";  )3(

יבוא  אחרת"  ברשת  נייד  טלפון  רדיו  רישיון  פי  על  הרט"ן  "שירותי  במקום   )4(
"השירותים לפי הרישיון האחוד" 

4)א()2( לתקנות העיקריות, המילים "לרבות תכנית הנדסית כאמור בתקנה 5 תיקון תקנה 4 בתקנה 
14)ב(" - יימחקו 

במקום תקנה 7)א( בתקנות העיקריות יבוא:6 תיקון תקנה 7

מבקש יגיש למנהל, בכל עת שיידרש לכך, כל מידע או מסמך, לרבות בדבר בעל  ")א( 
עניין או נושא משרה במבקש, או בדבר נושא משרה בבעל עניין במבקש, הדרושים, 

לדעת המנהל, לשם בחינת בקשתו "
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אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:7  הוספת תקנה 8א

"רישיון אחוד 
משולב

רישיון אחוד משולב יכול שיוענק בדרך של מכרז "         8א 

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -8  תיקון תקנה 9

ברישה, המילים "לעניין סימן זה, לעניין תקנות 16 ו–17 ולעניין הוראות התוספת   )1(
הראשונה," - יימחקו;

בפסקה )1(, במקום "במלואה החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה"   )2(
יבוא "החזקת אמצעי השליטה בחברה במלואה, אף אם אינו מחזיק במלוא אמצעי 

השליטה בחברה";

בפסקה )2(, במקום "המוחזקים בידי החברה, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של   )3(
בעל העניין בחברה" יבוא "באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה 
ותחושב כמכפלת שיעור החזקת בעל העניין באמצעי השליטה בכל אחת מהחברות 

שבאמצעותן מחזיק בעל העניין בחברה" 

בתקנה 10)א( לתקנות העיקריות -9  תיקון תקנה 10

בפסקה )1(, המילים "שהתאגדותה נועדה לצורך קבלת רישיון רדיו טלפון נייד   )1(
ברשת אחרת; ואולם רשאי השר לפטור מבקש, שהוא בעל רישיון מיוחד או שהוא פועל 
מכוח היתר כללי, אך אינו בעל רישיון כללי, מדרישת ההתאגדות שנועדה לצורך קבלת 

רישיון" - יימחקו;

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

מוחזקים  במבקש  השליטה  מאמצעי  אחד  מכל  לפחות  אחוזים  עשרים   )2("
במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח 
ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט 

בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זאת;" 

בתקנה 11 לתקנות העיקריות -10  תיקון תקנה 11

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א1( לא יינתן רישיון אחוד למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת 
בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או 

שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור ";

בתקנת משנה )ב( -   )2(

ברישה - )א( 

במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד";  )1(

אחרי "למבקש" יבוא " שהוא בעל רישיון אחוד, למבקש שבעל רישיון   )2(
אחוד הוא בעל עניין בו, למבקש שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, או 

למבקש שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד";

המילים "במקרים המפורטים להלן" - יימחקו;  )3(

פסקאות משנה )1( ו–)2(  - יימחקו; )ב( 

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(

הוספת תקנה 8אאחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:7  

"רישיון אחוד 
משולב

רישיון אחוד משולב יכול שיוענק בדרך של מכרז "         8א 

תיקון תקנה 9בתקנה 9 לתקנות העיקריות -8  

ברישה, המילים "לעניין סימן זה, לעניין תקנות 16 ו–17 ולעניין הוראות התוספת   )1(
הראשונה," - יימחקו;

בפסקה )1(, במקום "במלואה החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי החברה"   )2(
יבוא "החזקת אמצעי השליטה בחברה במלואה, אף אם אינו מחזיק במלוא אמצעי 

השליטה בחברה";

בפסקה )2(, במקום "המוחזקים בידי החברה, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של   )3(
בעל העניין בחברה" יבוא "באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין בחברה 
ותחושב כמכפלת שיעור החזקת בעל העניין באמצעי השליטה בכל אחת מהחברות 

שבאמצעותן מחזיק בעל העניין בחברה" 

תיקון תקנה 10בתקנה 10)א( לתקנות העיקריות -9  

בפסקה )1(, המילים "שהתאגדותה נועדה לצורך קבלת רישיון רדיו טלפון נייד   )1(
ברשת אחרת; ואולם רשאי השר לפטור מבקש, שהוא בעל רישיון מיוחד או שהוא פועל 
מכוח היתר כללי, אך אינו בעל רישיון כללי, מדרישת ההתאגדות שנועדה לצורך קבלת 

רישיון" - יימחקו;

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

מוחזקים  במבקש  השליטה  מאמצעי  אחד  מכל  לפחות  אחוזים  עשרים   )2("
במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או בידי חברה שמי ששולט בה הוא אזרח 
ישראל ותושב בה; ואולם רשאי השר להתיר למבקש שבעל רישיון כללי שולט 

בו, להגיש בקשה אף אם לא מתקיים בו האמור בפסקה זאת;" 

תיקון תקנה 11בתקנה 11 לתקנות העיקריות -10  

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א1( לא יינתן רישיון אחוד למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת 
בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או 

שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור ";

בתקנת משנה )ב( -   )2(

ברישה - )א( 

במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד";  )1(

אחרי "למבקש" יבוא " שהוא בעל רישיון אחוד, למבקש שבעל רישיון   )2(
אחוד הוא בעל עניין בו, למבקש שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, או 

למבקש שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד";

המילים "במקרים המפורטים להלן" - יימחקו;  )3(

פסקאות משנה )1( ו–)2(  - יימחקו; )ב( 

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(
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")ב1(   תקנת משנה )ב( לא תחול על חברה בעלת זיקה לבעל רישיון אחוד שהיתה 
בעלת רישיון כדין לפי תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת 
ושידורים( )בזק  התקשורת  תקנות  או  התשס"ד-2004 5,  ייחודי(,  כללי  רישיון 
)הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים(, התשס"ד-

)בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון  2004 6, או תקנות התקשורת 
כללי אחוד(, התשע"א-2010 7, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות התקשורת )בזק 
ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת( )תיקון(, 
התשע"ה-2014 8, ורישיונה תוקן לרישיון אחוד, עד למועד שיורה השר; השר 
רשאי לפטור חברה כאמור מתקנת משנה )ב( אם שוכנע, על סמך בקשה בכתב, 

כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת ";

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:   )4(

לא יינתן רישיון אחוד לבעל רישיון מפ"א כללי ולבעל רישיון רט"ן " ")ג( 

תקנה 12 לתקנות העיקריות - בטלה 11  ביטול תקנה 12

בתקנה 13 לתקנות העיקריות - 12  תיקון תקנה 13

במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד";  )1(

בסופה יבוא "תקשורת ושל בעל רישיון אחר כמשמעותו בסעיף 5 לחוק"   )2(

 תיקון כותרת
סימן ב' לפרק ג'

בכותרת סימן ב' לפרק ג' בתקנות העיקריות, המילה "תשתית" - תימחק 13  

תקנה 14 לתקנות העיקריות - בטלה 14 ביטול תקנה 14

בתקנה 16 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( - 15  תיקון תקנה 16

ברישה, במקום "יידרש להוכיח כי בידו" יבוא "יתחייב כי יהיו בידו" ואחרי "ידע   )1(
וניסיון" יבוא "מספקים";

במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

הקמה והפעלה של רשת בהיקף דומה לזה המפורט בתכנית ההנדסית   )1("
המצורפת לבקשה לפי תקנה 17ב)ב(;";

בפסקת משנה )2(, במקום "שיווק" יבוא "שירות, שיווק או" ובמקום "ובמתן שירותי   )3(
בזק" יבוא "או בהיקף נרחב בתחום אחר";

פסקת משנה )3( - תימחק   )4(

 הוספת תקנות
17א, עד  17ג

אחרי תקנה 17 לתקנות העיקריות יבוא:16  

עסקית, 17א "תכנית עסקית תכנית  להגיש  מהמבקש  לדרוש  רשאי  המנהל 
במתכונת שיורה 

בעל הרישיון יפעיל מתג שבאמצעותו ייתן את שירותיו 17ב תשתית )א( 

תכנית  את  הכוללת  הנדסית,  תכנית  יגיש  המבקש  )ב( 
המבקש לרשת שבכוונתו להפעיל ואת חיבורו לרשת של 

בעל רישיון תקשורת אחר 

בעל הרישיון יחל במתן שירותיו במועד הנקוב ברישיונו "17ג תחילת מתן שירות

ק"ת התש"ס, עמ' 886   5

ק"ת התשס"ד, עמ' 402   6

ק"ת התשע"א, עמ' 126   7

ק"ת התשע"ה, עמ' 298   8
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במקום תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא:17 החלפת תקנה 18

בעל הרישיון ימציא למנהל ערבות בנקאית בלתי מותנית 18 "ערבות )א( 
לטובת מדינת ישראל, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר 
לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון, בתנאים ולפי הנוסח 
שבתוספת השנייה  כמו כן, מבקש יצרף לבקשתו כתב התחייבות 

לעניין הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית 

סכום הערבות הבנקאית ייקבע לפי מספר המנויים של  )ב( 
בעל הרישיון ויהיה -

עד וכולל מאה אלף מנויים - שני מיליון שקלים   )1(
חדשים;

מיליון  חמישה   - מנויים  אלף  ממאה  למעלה   )2(
שקלים חדשים 

מספר  גדל  )ב(,  משנה  בתקנת  מהאמור  לגרוע  בלי  )ג( 
המנויים של בעל הרישיון מעל מאה אלף מנויים, יוגדל סכום 
הערבות לסכום של חמישה מיליון שקלים חדשים ולא יפחת, 

אף אם לאחר אותו מועד פחת מספר המנויים ממאה אלף 

לעניין סעיף זה - )ד( 

"בעל רישיון" - לרבות מבקש;

"ערבות בנקאית" - ערבות בנקאית לפי תקנת משנה )א( "

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים "חדל להתקיים תנאי" 18  תיקון תקנה 20
יבוא "ובכלל זה לעניין סעיף 6 לחוק" 

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -19  

במבוא -  )1(

)א(  במקום "למילוי הנוהל" יבוא "הגשה";

בסעיף קטן )ג(, במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "כללי אחוד"  )ב( 
ואחרי "חברה זרה" יבוא "ומפרטי יצרן הנדרשים לעניין התכנית ההנדסית,";

בסעיף קטן )ה(, במקום "שישה" יבוא "שלושה" ובמקום "רדיו טלפון נייד  )ג( 
ברשת אחרת" יבוא "אחוד";

בסעיף קטן )ו(, במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד"; )ד( 

בסעיף קטן )ז( -  )ה( 

אחרי "יוגשו בתיק נפרד )להלן - נספח מסמכים(;" יבוא "כל מסמך   )1(
שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כאמור בתקנה 3)ג( לתקנות;";

במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד";  )2(

בסעיף קטן )ח(, במקום "לכל פרק בבקשה יצורף" יבוא "לבקשה יצורף תוכן  )ו( 
עניינים כללי, ונוסף על כך יצורף לכל פרק בבקשה";

בסעיף קטן )יא( -  )ז( 

במקום "והנוהל" יבוא "ונספחיה";  )1(

הסיפה המתחילה במילים "בהעתקים אלה" - תימחק;  )2(

בפרק א' -  )2(
בסעיף 1 - )א( 

החלפת תקנה 18במקום תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא:17 

בעל הרישיון ימציא למנהל ערבות בנקאית בלתי מותנית 18 "ערבות )א( 
לטובת מדינת ישראל, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר 
לתת לו רישיון, כתנאי לקבלת הרישיון, בתנאים ולפי הנוסח 
שבתוספת השנייה  כמו כן, מבקש יצרף לבקשתו כתב התחייבות 

לעניין הערבות הבנקאית, לפי הנוסח שבתוספת השלישית 

סכום הערבות הבנקאית ייקבע לפי מספר המנויים של  )ב( 
בעל הרישיון ויהיה -

עד וכולל מאה אלף מנויים - שני מיליון שקלים   )1(
חדשים;

מיליון  חמישה   - מנויים  אלף  ממאה  למעלה   )2(
שקלים חדשים 

מספר  גדל  )ב(,  משנה  בתקנת  מהאמור  לגרוע  בלי  )ג( 
המנויים של בעל הרישיון מעל מאה אלף מנויים, יוגדל סכום 
הערבות לסכום של חמישה מיליון שקלים חדשים ולא יפחת, 

אף אם לאחר אותו מועד פחת מספר המנויים ממאה אלף 

לעניין סעיף זה - )ד( 

"בעל רישיון" - לרבות מבקש;

"ערבות בנקאית" - ערבות בנקאית לפי תקנת משנה )א( "

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים "חדל להתקיים תנאי" 18  
יבוא "ובכלל זה לעניין סעיף 6 לחוק" 

תיקון תקנה 20

תיקון התוספת בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -19  
הראשונה

במבוא -  )1(

)א(  במקום "למילוי הנוהל" יבוא "הגשה";

בסעיף קטן )ג(, במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "כללי אחוד"  )ב( 
ואחרי "חברה זרה" יבוא "ומפרטי יצרן הנדרשים לעניין התכנית ההנדסית,";

בסעיף קטן )ה(, במקום "שישה" יבוא "שלושה" ובמקום "רדיו טלפון נייד  )ג( 
ברשת אחרת" יבוא "אחוד";

בסעיף קטן )ו(, במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד"; )ד( 

בסעיף קטן )ז( -  )ה( 

אחרי "יוגשו בתיק נפרד )להלן - נספח מסמכים(;" יבוא "כל מסמך   )1(
שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת כאמור בתקנה 3)ג( לתקנות;";

במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "אחוד";  )2(

בסעיף קטן )ח(, במקום "לכל פרק בבקשה יצורף" יבוא "לבקשה יצורף תוכן  )ו( 
עניינים כללי, ונוסף על כך יצורף לכל פרק בבקשה";

בסעיף קטן )יא( -  )ז( 

במקום "והנוהל" יבוא "ונספחיה";  )1(

הסיפה המתחילה במילים "בהעתקים אלה" - תימחק;  )2(

בפרק א' -  )2(

בסעיף 1 - )א( 
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"ומבנה  יבוא  בו"  ההחזקות  מבנה  "לרבות  במקום   ,)1( בפסקה   )1(
ההחזקות בו, לרבות תיאור גרפי מלא של מבנה ההחזקות האמור";

בפסקה )3(, במקום "בפרק ג'" יבוא "בסימן א' לפרק ג'";  )2(

בסעיף 2 - )ב( 

במקום פסקה )1( יבוא:   )1(

")1(  אישור כאמור בתקנה 3)א( לתקנות;";

בפסקה )3( -  )2(

במקום "הסכים לאפשר למנהל, בכל עת ולפי דרישתו," יבוא  )א( 
"נתן את הסכמתו";

במקום "על אודותיו, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  )ב( 
התשמ"א-1981 )להלן - חוק המרשם הפלילי(;" יבוא "כאמור בתקנה 

10)ג( לתקנות";

בפסקה )4(, בפסקת משנה )ב(, המילים "המבקש מאשר כי" - יימחקו;   )3(

אחרי פסקה )4( יבוא:  )4(

")5( כתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית לפי תקנה 18 
לתקנות ";

בפרק ב' -  )3(

בסעיף 4 - )א( 

והמילים  "המעודכנים"  יבוא  "ההתאגדות"  אחרי   ,)1( בפסקה   )1(
"מאומתת בידי עורך דין" - יימחקו;

בפסקה )2(, המילים "מעודכנים ומאומתים בידי עורך דין" - יימחקו;  )2(

במקום פסקה )3( יבוא:  )3(

כל החלטה על פתיחה בהליך של חדלות פירעון, מכל סוג   )3("
שהוא, של התאגיד ";

בסעיף 6 -  )ב( 

בכותרת, במקום "עתידיות" יבוא "באמצעי שליטה";  )1(

אחרי "הנוגעים להחזקות" יבוא "קיימות או";  )2(

בסעיף 7 -  )ג( 

בסעיף קטן )ג( -  )1(

פסקה )8( - תימחק; )א( 

בפסקה )9(, אחרי "חברות" יבוא "המצוינות באילן היוחסין,"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, בפסקה )3(, המילים "ולחתום בשמה" - יימחקו;  )2(

בסעיף 8, בסעיף קטן )ב(, במקום "או" יבוא "ושל"; )ד( 

בסעיף 9 - )ה( 

בסעיף קטן )ב( -  )1(
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ברישה, במקום "כמפורט להלן" יבוא "כאמור בתקנה 16, לרבות  )א( 
כמפורט להלן: ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון 
בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך 
בתחום  הטכנולוגית  ביכולת  וההפצה,  השיווק  במערך  התפעול, 
התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגבייה, בתחום משאבי אנוש, 
גיוס והכשרה; מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, 

ההפעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק;";

פסקאות )1( עד )6( - יימחקו; )ב( 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

מבקש יצרף לבקשה מסמכים המבססים את עמידתו בדרישות  ")ג( 
תקנה 16 כאמור, לרבות -

התחייבות המבקש בתצהיר חתום לעמידתו בדרישות   )1(
תקנה 16;

יכולת  בעל  גוף  עם  המבקש  של  חוזיות  התקשרויות   )2(
מוכחת, לאספקת ידע ושירותים;

התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע   )3(
וניסיון;

ובעלי  משרה  נושאי  של  אישי  וניסיון  ידע  פירוט   )4(
תפקידים בכירים במבקש ";

בפרק ג' -  )4(

"הרשת  יבוא  לספק"  המבקש  שבכוונת  "השירותים  במקום  בכותרת,  )א( 
והשירותים";

בסעיף 10, סעיף קטן )א( - יימחק; )ב( 

בסעיף 11 - )ג( 

המילה "למנויים" - תימחק;  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "השירותים הבסיסיים, השירותים הנלווים   )2(
"כל  יבוא  למנוייו"  להציע  בכוונתו  אשר  המוסף  הערך  ושירותי  להם 

השירותים אשר בכוונתו לספק";

בסעיף קטן )ב(, במקום "לשירותים" יבוא "לכל אחד מהשירותים";  )3(

במקום סעיף 12 יבוא: )ד( 

כנדרש 12 "תכנית הנדסית הנדסית  תכנית  לבקשתו  יצרף  מבקש  )א( 
בתקנה 17ב)ב( לתקנות שיפורטו בה לפחות אלה:

תיאור הרשת, שיכלול תרשים גרפי, תכנית   )1(
תת–המערכות  לפי  כמותיים,  ונתונים  פריסה, 

האלה:

מתגי הרשת; )א( 

תמסורת קווית ואלחוטית, לרבות  )ב( 
תמסורת בין–לאומית;

רשת גישה קווית ואלחוטית; )ג( 

תקשורת נתונים; )ד( 

ברישה, במקום "כמפורט להלן" יבוא "כאמור בתקנה 16, לרבות  )א( 
כמפורט להלן: ניסיון מוקדם של המבקש בהקמה ובהפעלה של ארגון 
בהיקף דומה להיקף המוצע על ידו, לרבות במרחב הפריסה, במערך 
בתחום  הטכנולוגית  ביכולת  וההפצה,  השיווק  במערך  התפעול, 
התקשורת והמחשב, בתחום הכספים והגבייה, בתחום משאבי אנוש, 
גיוס והכשרה; מקורות הידע והניסיון של המבקש בתחום ההקמה, 

ההפעלה והתחזוקה של מיתקני בזק ומתן שירותי בזק;";

פסקאות )1( עד )6( - יימחקו; )ב( 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

מבקש יצרף לבקשה מסמכים המבססים את עמידתו בדרישות  ")ג( 
תקנה 16 כאמור, לרבות -

התחייבות המבקש בתצהיר חתום לעמידתו בדרישות   )1(
תקנה 16;

יכולת  בעל  גוף  עם  המבקש  של  חוזיות  התקשרויות   )2(
מוכחת, לאספקת ידע ושירותים;

התחייבויות בעלי העניין במבקש להעמיד לרשותו ידע   )3(
וניסיון;

ובעלי  משרה  נושאי  של  אישי  וניסיון  ידע  פירוט   )4(
תפקידים בכירים במבקש ";

בפרק ג' -  )4(

"הרשת  יבוא  לספק"  המבקש  שבכוונת  "השירותים  במקום  בכותרת,  )א( 
והשירותים";

בסעיף 10, סעיף קטן )א( - יימחק; )ב( 

בסעיף 11 - )ג( 

המילה "למנויים" - תימחק;  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "השירותים הבסיסיים, השירותים הנלווים   )2(
"כל  יבוא  למנוייו"  להציע  בכוונתו  אשר  המוסף  הערך  ושירותי  להם 

השירותים אשר בכוונתו לספק";

בסעיף קטן )ב(, במקום "לשירותים" יבוא "לכל אחד מהשירותים";  )3(

במקום סעיף 12 יבוא: )ד( 

כנדרש 12 "תכנית הנדסית הנדסית  תכנית  לבקשתו  יצרף  מבקש  )א( 
בתקנה 17ב)ב( לתקנות שיפורטו בה לפחות אלה:

תיאור הרשת, שיכלול תרשים גרפי, תכנית   )1(
תת–המערכות  לפי  כמותיים,  ונתונים  פריסה, 

האלה:

מתגי הרשת; )א( 

ואלחוטית, לרבות  קווית  תמסורת  )ב( 
תמסורת בין–לאומית;

רשת גישה קווית ואלחוטית; )ג( 

תקשורת נתונים; )ד( 
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מוקדי  לרבות  ובקרה,  שליטה  )ה( 
שליטה ובקרה, בקרת תת–מערכות ובקרת 

טיב שירות;

חיוב  מערכת  לרבות  המידע,  )ו( 
שירות  ומערכת  גבייה  מערכת  לקוחות, 

לקוחות;

בזמן  בהונאות  לטיפול  מערכת  )ז( 
אמיתי או בזמן אמיתי בקירוב;

גיבוי, שרידות ותחזוקה; )ח( 

קישור גומלין או שימוש, כהגדרתם  )ט( 
בסעיף 5 לחוק;

ניידות מספרים; )י( 

בתיאור הרשת כאמור, יציין מבקש אלו ממרכיבי 
התשתית יקים ואלו ממרכיבי התשתית ישכור 

או ירכוש מבעלי רישיון תקשורת אחרים;

פירוט קיומם, תקינותם, תפעולם והתאמתם   )2(
הטכנולוגית של תשתית, ציוד ואמצעים אחרים 
לשם מימוש היכולת לביצוע סמכויותיהם של 
לחוק   13 סעיף  הוראות  לפי  הביטחון  כוחות 
והוראות הרישיון או הוראות מנהל, כפי שיינתנו 

מזמן לזמן;

תכנית מפורטת לשימוש בתדרים לצורך   )3(
המרכיבים האלחוטיים של הרשת;

הצגת היבטי הבטיחות של הרשת המוצעת,   )4(
עם דגש על בטיחות מיתקני הרשת, בטיחות ציוד 
הקצה של המנויים, בטיחות העובדים ובטיחות 

הציבור 

מבקש יאשר בתצהיר חתום ביד נושא המשרה  )ב( 
האחראי לתכנית ההנדסית כי התכנית תואמת תקנים 
להקמה,  קיימים,  אלה  אם  ומקומיים,  בין–לאומיים 
תפעול ותחזוקה של הרשת, לרבות היבטי הבטיחות 
של הרשת, וכן תואמת את הצרכים שעליהם הרשת 
שצורפה  העסקית  התכנית  לפי  מענה  לתת  אמורה 

לבקשה, אם נדרש לצרפה "

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בסעיף 1 -20  

במקום "10,000,000" יבוא "5,000,000";  )1(

במקום "עשרה" יבוא "חמישה";  )2(

במקום "רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" יבוא "כללי אחוד"   )3(
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תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, במקום "בהמשך לערבות בנקאית מס'           שהומצאה 21  
לכם בהתאם להוראת תקנה 17 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת 
רישיון ייחודי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, התש"ע-2010 )להלן - הערבות(, אנו שם 
בעל הרישיון )להלן - בעל הרישיון(," יבוא "בהמשך לבקשתי לקבלת רישיון לפי תקנות 
 התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(, התש"ע-2010

)להלן - התקנות(, אנו שם בעל הרישיון )להלן - בעל הרישיון(, מתחייבים להמציא 
ערבות בנקאית לפי תקנה 18 לתקנות כתנאי לקבלת רישיון לפי התקנות; כמו כן, אנו" 

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(;ׂׂׂׂ על אף האמור, 22 
תחילתן של תקנות אלה לגבי מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק רישיון לפי 
התקנות העיקריות כדין, במועד שיורה עליו השר, ויראו אותו כמי שהגיש בקשה לפי 

התקנות העיקריות   

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4015(   

ן ד ר א ד  ע ל ג     
     שר התקשורת

 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון
כללי ייחודי( )ביטול(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–)ד2(  ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-
1982 1 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

ייחודי(,1 ביטול כללי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים(  )בזק  התקשורת   תקנות 
התשס"ד-2004 2 )להלן - התקנות העיקריות( - בטלות  

על אף האמור בתקנה 1, מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק רישיון לפי התקנות 2 הוראת מעבר
העיקריות כדין, יחולו עליו התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה עד 

למועד שיורה השר )להלן - מועד תיקון הרישיון(  

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015( 3 תחילה

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3386(   

ן ד ר א ד  ע ל ג     
     שר התקשורת

 בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, במקום "בהמשך לערבות בנקאית מס'          21  
 שהומצאה לכם בהתאם להוראת תקנה 17 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים

 - )להלן  התש"ע-2010   ותנאים לקבלת רישיון ייחודי רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, 
לבקשתי  "בהמשך  יבוא  הרישיון(,"  בעל   - )להלן  הרישיון  בעל  שם  אנו  הערבות(, 
לקבלת רישיון לפי תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון 
בעל   - )להלן  הרישיון  בעל  שם  אנו  התקנות(,   - )להלן  התש"ע-2010  אחוד(,  כללי 
הרישיון(, מתחייבים להמציא ערבות בנקאית לפי תקנה 18 לתקנות כתנאי לקבלת 

רישיון לפי התקנות; כמו כן, אנו" 

תיקון התוספת 
השלישית

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015(;ׂׂׂׂ על אף האמור, 22 
תחילתן של תקנות אלה לגבי מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק רישיון לפי 
התקנות העיקריות כדין, במועד שיורה עליו השר, ויראו אותו כמי שהגיש בקשה לפי 

התקנות העיקריות   

תחילה והוראות 
מעבר

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4015(

ן ד ר א ד  ע ל ג    
    שר התקשורת

 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון
כללי ייחודי( )ביטול(, התשע"ה-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–)ד2(  ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-
1982 1 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

ייחודי(,1  כללי  רישיון  לקבלת  ותנאים  )הליכים  ושידורים(  )בזק  התקשורת   תקנות 
התשס"ד-2004 2 )להלן - התקנות העיקריות( - בטלות  

ביטול

על אף האמור בתקנה 1, מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק רישיון לפי התקנות 2 
העיקריות כדין, יחולו עליו התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה עד 

למועד שיורה השר )להלן - מועד תיקון הרישיון(  

הוראת מעבר

תחילהתחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בשבט התשע"ה )5 בפברואר 2015( 3 

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4015(

ן ד ר א ד  ע ל ג    
    שר התקשורת

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשמ"ח, עמ' 174   1

ק"ת התשס"ד, עמ' 758   2
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 תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון
כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים( )ביטול(, התשע"ה-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–)ד2( ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-
1982 1 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי 1 ביטול
בזק בין–לאומיים(, התשס"ד-2004 2 )להלן - התקנות העיקריות( - בטלות  

על אף האמור בתקנה 1, מי שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק רישיון לפי התקנות 2 הוראת מעבר
העיקריות כדין, יחולו עליו התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה עד 

למועד שיורה השר )להלן - מועד תיקון הרישיון(  

תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז בשבט התשע"ה )5 פברואר 2015( 3 תחילה

כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3386(   

ן ד ר א ד  ע ל ג     
     שר התקשורת

צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תקן כליאה(, התשע"ה-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 68ב לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-11971, ובאישור 
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 18,026 מקומות כליאה 1 תקן כליאה

תוקפו של צו זה לשנה מיום פרסומו 2 תוקף

כ"ז בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2239(   

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י     
     השר לביטחון הפנים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשנ"ג, עמ' 103; התשס"ח, עמ' 608; ק"ת התשע"ד, עמ' 1108   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218, התשמ"ח, עמ' 174   1

ק"ת התשס"ד, עמ' 402   2
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