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מתפרסמת כזה הצעת חוק של חברי דזבנםת מסעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הבזק )תיקון מסי ) (23התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה
באמצעות לוויין( ,התש״ם*2000-
הוספת סעיף 6נח

בחוק הבזק ,התשמ״ב982-ו  ,אחרי סעיף 6נז יבוא:

.1

י

׳׳התקנת צלחות
^
ק

י ט ה

6נח.

 (1)00בסעיף זה ,״צלחת קליטה״  -אנטנה לקליטת שידורי
טלוויזיה באמצעות לוויין ,המהווה חלק מציוד קצה לווייני,
לרבות ההתקן לאנטנה;
) (2לכל שאר המונחים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת
להם בסעיף 6בו.
)ב( )ו( לא יתקין אדם צלחת קליטה לצורך קליטת שידורי
טלוויזיה באמצעות לוויין בבנין ,אלא על גג הבנין; היה הבנין
בית משותף  -על גג הבית המשותף;

י •/• .

) (2בעל רשיון לשידור לוויין לא יספק שידורי טלוויזיה
באמצעות לוויין אלא למי שצלחת הקליטה שלו הותקנה
בהתאם להוראות סעיף זה.
)ג( הוראות סעיפים 6בט עד 6לא יחולו לענין התקנת צלחת קליטה
בבית משותף ,בשינויים אלה:
) (1במקום ״בעל זיכיון״ יבוא ״בעל רשיון לשידורי לוויין״;
) (2במקום ״להניח״ או ״הנחת״ יבוא ״להתקיף או ״התקנת״־,
) (3במקום ״רשת כבלים״ יבוא ״ציוד קצה לווייני״;
) (4בסעיף 6כט)בוץ3ץא( ,בסופו יבוא ״או כדי לפגוע בעצם
יכולת הקליטה של השידורים״.
)ד( )ו( הוראות סעיף קטן)ג( יחולו אף אם הגג של הבית המשותף,
כולו או חלקו ,אינו רכוש משותף ,ובלבד שבעל הרשיון נתן
הודעה לבעל הזכויות בגג על כוונתו להתקין צלחת קליטה על
הגג ועל מיקומה המתוכנן;
דברי

מטרתו של חוק זה היא להבטיח כי צלחות קליטה
לשידורי לוויין יותקנו על גגות בתים ולא במקומות
אחרים ,וזאת כדי למנוע פגיעה קשה במראה הסביבה,
ובלבד שאין בהתקנת צלחת הקליטה על גג כדי למנוע
את קליטת השידורים.
התקנת צלחות קליטה על הגג תהיה פטורה מהיתר
לפי חוק התכנון והבניה האת כדי למנוע סרבול
ביורוקרטי מיותר או עבריינות המונית ,ובלבד שהיא אכן
מותקנת בהתאם להוראות הסעיף .אם יסתבר כי לא ניתן
להתקין את הצלחת על הגג ,תהיה ההתקנה טעונה
קבלת היתר מרשות הרישוי המקומית.

הסבר
בהיות השירות שירות ציבורי חיוני ,ובהתחשב
בתכלית החוק ,יאפשר החוק התקנת צלחות קליטה אף
על גגות פרטיים או הצמודים לפי חוק המקרקעין לבעלי
דירות מסוימים ,תוך יצירת מנגנון לישוב חילוקי
דעות.
בדי להבטיח את אכיפת החוק נקבע בי חברה
שהיא בעלת רשיון לשידורי לוויין לא תספק שירות למי
שהתקין צלחת קליטה בניגוד לחוק ,ובן תיחשב פעולה זו
כפעולת בניה בלא היתר.

הצעת חוק מסי פ89/זז־ ,הועברה לועדה ביום י׳ באדר א׳ התש״ס )6ו בפברואר .(2000
ס״ח התשמ״ב ,עמי 8ו ;2התש״ס ,עכר .76
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) (2בתוך  30ימים מיום שקיבל בעל הזכויות בגג את ההודעה
לפי פסקה )ו( ,רשאי בעל הזכויות האמור לפנות אל המפקח
•י ולבקש לקבוע כי צלחת הקליטה תותקן במקום אחר על הגג או
אף במקום אחר שאיננו גג ,או לאסור על התקנת הצלחת;
המפקח רשאי לקבוע תנאים והוראות להתקנה כאמור; המפקח
לא ייתן את קביעתו אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעל הרשיון,
לבעל הזכויות בגג ,למבקש ההתקנה ולנציגות הבית המשותף
להשמיע את טענותיהם בפניו;
) (3הותקנה צלחת קליטה על גג בהתאם להוראות סעיף קטן
זה ,רשאי בעל הזכויות בגג לבקש את העתקת צלחת הקליטה
למקום אחר ,כדי לאפשר ביצוען של עבודות בניה על הגג מכוח
היתר בניה על פי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה 965-ו*)להלן -
חוק התכנון והבניה(; בעל זכויות כאמור יהיה חייב לדאוג
להתקנת צלחת הקליטה מחדש על הגג עם גמר הבניה ,עם
הפסקתה שלא לשעה בלבד או כשלא הוחל בבניה בתוך זמן
סביר לאחר העתקת צלחת הקליטה ,ובלבד שעל העתקת
הצלחת למקום אחר שאינו על הגג יחולו הוראות פסקה ).(2
)ה( לא ניתן להתקין צלחת קליטה על גג בית משותף בשל אי
התאמת הגג לכך ,רשאי בעל הרשיון לשידורי לוויין ,או מבקש ההתקנה,
לפנות בבקשה אל רשות הרישוי המקומית ,כשמשמעותה בסעיף  30לחוק
התכנון והבניה ,להתיר התקנת צלחת הקליטה במקום אחר ברכוש
המשותף ,והוראות סעיף קטן)ג( יחולו לענין זה.
)ו( ) (1התקנת צלחת קליטה על גג בנין ,בהתאם להוראות סעיף
קטן זה ,פטורה מקבלת היתר לפי חוק התכנון והבניה ,ובלבד
שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על  1.2מטרים;
) (2התקנת צלחת קליטה שלא על גג בנין טעונה היתר לפי
חוק התכנון והבניה ,על ידי רשות הרישוי המקומית;
) (3הותקנה צלחת קליטה בניגוד להוראות סעיף זה ,יראוה
כבניה בלא היתר בהתאם לסעיף )204א( לחוק התכנון והבניה,
והוראות פרק י׳ לחוק האמור יחולו לענין זה ,ובלבד שסמכויות
הנתונות באותו פרק ליושב ראש הועדה המקומית ולקצין
משטרה יהיו נתונות גם ליושב ראש המועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין.
)ז( הוראות חוק הרשויות המקומיות )תרנים לאנטנות טלוויזיה
ורדיו( ,התשל״ו975-ו  ,לא יחולו לענין התקנת צלחת קליטה לפי סעיף
זה.
ג

2
5

ם׳׳ח התשכ״ה ,ענר .307
ם״ח התשל״ו ,עמ׳ .14
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)ח( הוראות סעיפים 6כט)ב( ו־)ב (1יחולו אף על הוראה מיוחדת
בתקנון לגבי התקנת צלחת קליטה; שיש בה כדי למנוע את קליטת
השידורים.״
חברי הכנסת :אברהם פורז ,תמר גוז׳נסקי ,יהודית נאות,
יוסף יצחק פריצקי ,אמנון רובינשטיין

דברי
לגבי שני נושאים בהצעת חוק זו נדרשת התייחסות
לחוקי יסוד:
האחד ,לענין הקנין  -הצעת החוק קובעת בי
הוראות הסעיפים 6כט עד 6לא המסדירות הנחת בבלים
בבית משותף יחולו גם לענין התקנת צלחת קליטה בבית
משותף ,שכאמור בהצעה תותקן על גג בנין ,אולם
מוסיפה וקובעת בסעיף 6נח)ד( המוצע הוראות שיחולו
לענין התקנה של צלחת קליטה על גג של בית משותף
שהוצמד לאחת הדירות כלומר על גג המצוי בבעלות
פרטית .לפי ההצעה ניתן יהיה להתקין צלחת קליטה גם
על גגו של בית משותף השייך לאדם פרטי.

הסבר
השני ,לענין חופש ,העיסוק  -סעיף 4נח המוצע
קובע בסעיף קטן)בץ (2כי בעל רשיון לשידורי לוויין לא
יספק שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין למי שצלחת
הקליטה שלו הותקנה שלא בהתאם להוראות המוצעות
בהצעת חוק זו .הוראה זו חלה גם לגבי בעל רשיון שלא
התקין ואינו יודע בלל על התקנת צלחת הקליטה באמור
ועל מיקומה.
שני נושאים אלו יגובשו במהלך הכנת החוק
לקריאה שניה ולקריאה שלישית באופן שיימצא האיזון
הנכון בין הזכויות השונות.

לדעת מגישי ההצעה חדירה זו לתחום הקנין
הפרטי עומדת במבחני פסקת ההגבלה שבחוק־יסוד:
כבוד האדם וחירותו.
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