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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 76(
)שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק(, התשפ"א-2021

הצעות חוק הממשלה - 1404, ח' בסיוון התשפ"א, 19.5.2021
בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-11982)תהתן-החוקהעיקרי(,בכת1עהחתפתמונח )א(

מקוםבחוק,תמעטבהוראותהחוקהמנויותבסעיףקטן)ב(-

התשמ"ב-1982 ושידורים(, )בזק התקשורת חוק  כללי  
את קובע החוק(, או התקשורת חוק - )תהתן 
ושוק "הבזק" )שוק התקשורת שוק שת תאסדרה המסגרת
"השידורים"(בישראתעכתיהאסדרההמרכזיבחוק,כנוסחו
היום,הואהרישיונות-רישיוןתמתןשירותיבזקורישיון
תשידורים)טתפוניה,רדיו-טתפוןנייד-רט"ן,תשתיתאינטרנט,
שידוריטתוויזיהבכבתים,שידוריטתוויזיהבאמצעותתוויין

וכו'(ע

בבסיסהאסדרהשתמתןשירותיבזקניצביםאינטרסים
הם תקשורת שירותי ראשית, עתיהםע תהגן שיש ציבוריים
שירותיםחיונייםשסדירותם,היקפםוטיבםהםבעתיחשיבות
תמניעת נדרשת אסדרה שנית, ותמשקע תציבור מרכזית
עימו ותהתמודדות התקשורת בתחום שוק כוח היווצרות
בת תחרות תעידוד וכן נמנע בתתי או קיים שהוא מקום
שימוש תוך ניתנים הבזק משירותי חתק שתישית, קיימהע
בהם השימוש וניהות הקצאתם ותכן במחסור, במשאבים
מחייביםאסדרהערביעית,בשתטבעםשתשירותיהתקשורת,
המדינהע ביטחון עת שמירה שת בהיבטים אסדרה נדרשת
חברתיים אינטרסים תקדם כדי אסדרה נדרשת חמישית,
כדוגמתמתןשירותבאופןשוויוניובתפוצהרחבהעתבסוף,
באופןמתמשך שירותיתקשורתניתניםבדרךכתתמרחוק,
עת תהגן כדי אסדרה מחייבים אתה וגם מידע, פערי ותוך

ציבורהצרכניםע

המדינה בידי בישראת בעבר ניתנו תקשורת שירותי
עצמהותאחרמכןהועברותבזקהחברההישראתיתתתקשורת
בע"מ)תהתן-חברתבזק(,שתההוקנהמעמדמונופותיסטי
תחוק בתיקון שבוטת התקשורת, תחוק 0ו )סעיף בחוק
משנת1999)ס"חהתשנ"ט,עמ'199(עבהתאמההושתתחוק
קבתת בתא בזק פעותת כת תעשות האיסור עת התקשורת
שת אסדרה ועת התקשורת, שר שת ובכתב מראש אישור
"ציוויושתיטה")CommandandControl(עמתכונתאסדרה
זוהתאימהתזמנה,והייתהתהחשיבותרבהבשניםשבהן
שימשההמדינהכמתכנןמרכזיוכמבצעשתהעברהמדורגת

שתשוקהתקשורתממונופותיןתתחרותע

הטעונים המעשים התקשורת בחוק הוגדרו בהמשך,
רישיונותבחוקוהםכותתיםהן"פעותתבזק",הכותתתעתפי
הגדרתהפעותותשתהפעתה,התקנה,בנייהוקיוםשתמיתקן
או תשידור המשמש מיתקן )כתומר בזק תצורכי המשמש
תהעברהשתאותות)"מיתקןבזק"((והן"שירותבזק"המוגדר

כביצועפעותותבזקתמעןהזותתע

רישיון בזק: רישיונות שת סוגים כמה נקבעו כן, כמו
כתתי,רישיוןמיוחד,רישיוןכתתיייחודיועודעסוגיהרישיונות

הגדירואתהיקףהפעיתותהמותרת,אםהיאתיוחדתמגוון
שת מסוים תסוג רק או כתתיים( )רישיונת שירותים שת
שירותים)רישיונתמיוחדים(וכןאםהםיהיוכפופיםתפריסה
שתרשתבזקציבורית-המשמשתתמתןשירותתכתתהציבור
בכתהארץעבשנתו200נקבעהבחוקגםהאפשרותתהסדיר
היתר באמצעות גם בזק שירותי ומתן בזק פעותות ביצוע
כתתי)ראוס"חהתשס"ח,עמ'ו6(עואותםהסייגיםשנקבעו
תענייןאסדרהבאמצעותהיתרכתתיהקשועתיישומהבפועת
והביאותכךשבמהתךהשניםרקפעיתותאחתהוסדרהעד

כהבאמצעותהיתרכתתי)ראוי"פהתשע"ו,עמ'024ו(ע

האסדרה מתכונת את תשנות מוצע זו חוק בהצעת
שתמתןשירותיתקשורתהקבועהבחוקבאופןשיקטיןאת
הנטתהביורוקרטי,יפחיתחסמיכניסהתשוק,ויתאיםתמקובת

בעותםבתחוםהתקשורתע

שירותי מתן תאסדרת המחדת ברירת המוצע, פי עת
שינהת במרשם רישום באמצעות תהיה בישראת תקשורת
ופשוט מהיר באופן התקשורת, משרד שת הכתתי המנהת
ותאחרבדיקהשתתנאיסףמינימתייםבתבד)תהתן-המרשם(ע
עתהרשומיםבמרשםיחותותנאיםשייקבעובהיתרהכתתי

)GeneralAuthorization()תהתן-ההיתרהכתתי(ע

כתת עת שיחותו יכות שהוראותיו הכתתי, ההיתר
הרשומיםבמרשםאועתסוגיםמהם,יעוגןבחקיקתמשנה
שיחותו ומפורטים ברורים תנאים מראש שתקבע )תקנות(,
גורם תכת יאפשר ההיתר השירותע נותני עת אחיד באופן
התנאים מהם מראש תדעת בזק, שירות תתת המעוניין
תפעיתותוותבחורתהכפיףאתעצמואתיהםותבקשתהירשם
במרשםעבאופןמשתיםיוכתשרהתקשורת)תהתן-השר(,
מקוםשהדברנדרש,תתתהוראותמינהתפרטניותשיחותו
עתגורםמסויםהרשוםבמרשםעאתהרישוםבמרשםוהזכות
תפעותמכוחהיתרכתתייהיהרשאיהשרתבטתבהתקיים
המוצע כנוסחו תחוק, 6 בסעיף הקבועות מהעיתות אחת

בהצעתהחוקע

עתפיהמוצע,קבתתרישיוןפרטניתוסיףתהיותתנאי
תמתןשירותיבזקשתהםחשיבותמיוחדתאושישתגביהם
באסדרה צורך יש כאשר - יותר הדוקה תאסדרה הצדקה
שמטרתה אסדרה כגון מסוים, מפעית עת שתחות פרטנית
או מהותי שוק כוח בעת מפעית בהתקיים תחרות קידום
כאשרמדוברבשירותשניתןעתבסיסמשאבציבוריבמחסור,
עת אתחוט(ע או רדיו )תדרי אתקטרומגנטיים תדרים דוגמת
פיהמוצעתנאיהרישיוןיקבעואתתנאיהפעיתותשתבעת
הרישיון,ונוסףעתכךיחותועתיותנאיההיתרהכתתי,אתא

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשפ"א,עמ'212ע 1
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אםכןנקבעאחרתברישיוןאובתקנותתפיהחוקעבהסדר
החדשתבוטתגםהאבחנהביןסוגיהרישיונות)כתתי,כתתי

ייחודיומיוחד(המנוייםבחוקע

מסיטה, תעית, כמתואר המוצעת, האסדרה מתכונת
הכובד מרכז את הציבורי, האינטרס עת שמירה תצורך
נעשית שהיא כפי מראש מבחינה והאכיפה הפיקוח שת
)ex-post(תאכיפהבדיעבד,)ex-ante(במסגרתהרישיונות
במרשם החתותעתמישנרשם הכתתי שתהוראותההיתר
הכתתי ההיתר בעתי כך, תצורך כתתי(ע היתר בעת - )תהתן
ויהודק תפעיתותם בנוגע תקופתיים דוחות בהגשת יחויבו
הפיקוחבדיעבדחתףהבחינההמוקדמתשתהםטרםהתחתת

פעיתותםע

האסדרה הרישוי, במתכונת המוצע השינוי עת נוסף
בזק" "שירות שת ההגדרה צמצום באמצעות גם תמוקד
ו"מיתקןבזק"הכפופיםתאסדרה,כךשיפחתהיקףהשירותים
שיהיוכפופיםתאסדרהעמוצעתהגדירמחדשמהושירות
בזק,הןעתפיטיבוואופןהצעתותציבורוהןעתבסיסזיקתו
תרשתהבזקשבאמצעותההואמסופקתציבורעשירותהבזק
שאספקתותהיהכפופהתאסדרהיהיה,עתפיהמוצע,שירות
משתושה אחד שהוא בזק, רשת באמצעות תציבור הניתן
תאינטרנט גישה שירות טתפוניה, שירות - בתבד שירותים
ושירותהעברתנתוניםעעםזאת,מכיווןשתחוםהתקשורת
תאפשר וכדי טכנותוגית, ובחדשנות בדינמיות מאופיין
גמישות,מוצעכיהשריהיהרשאיתקבועסוגיםנוספיםשת
שירותיבזקשיינתנומכוחהיתרכתתיאורישיון,אםמצא
כיהםניתניםתוךהכוונתפעותתה)כהגדרתההמוצעת(שת
רשתתקשורתוכיקייםתגביהםאינטרסציבוריחשובהנוגע

תביטחוןהמדינה,תשתוםהציבוראותקידוםהתחרותע

פעותותבזק,שאיןבהןמשוםמתןשירותתציבור)תמעט
פעותהשתהנחהוהפעתהשתכבתתת–ימי(תאיהיוכפופות,
תפיהמוצע,תאסדרהתפיהחוקעכתומר,החובהתקבתרישיון

תצורךביצועפעותתבזק-תבוטתע

יובהרכיככתת,שינוימתכונתהאסדרהכמוצעבהצעת
תקבוע השר שת ומסמכויותיו מיכותתו יפחית תא זו, חוק
עתמישמבקשתספקשירותבזקבישראת, שיחותו נורמות
וזאת תאסדרתם, הצדקה שנמצאה שירותים אותם תגבי

בכפוףתתיקוניםותשינוייםהמוצעיםבהצעתהחוקע

הצעתהחוקבאהתעגןבחוקהתקשורתאתההוראות
וכן תעית כמפורט האסדרה מתכונת שינוי תשם הדרושות
תהתאיםאתשארההוראותבחוקתמתכונתהמוצעת,ובכתת
השונים הרישיונות סוגי מביטות הנובעים תשינויים זה
הכפוף בזק" "שירות הגדרת ומתיקון בחוק המפורטים

תאסדרהע

עודיצויןכיההסדרהמוצעהמבוססעתמתןשירות
בהתאםתהיתרכתתי,יושםבאירופהבאופןדומהבהתאם
best(תדירקטיבהמחייבתהמותאמתתהתנהתותהמיטבית

practices(שתרגותטוריםמקביתיםבעותם-

Directive )EU( 2018/1972 of The European
Parliament and of the Council of 11 December 2018
establishingtheEuropeanElectronicCommunications
/Code )https://eur-lexעeuropaעeu/legal-content/EN

TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972(

)תהתן-הדירקטיבההאירופית(ע

והביאה 2002 בשנת נקבעה האירופית הדירקטיבה
תשינויתפיסתיבשיטותהרגותטוריותהמקובתותבאירופהע
היאעודכנהבשנת2018,ובהתאםתנוסחההעדכניישתשאוף
הנדרש תמינימום תצמצם הכתתי, ההיתר בכתי תשימוש
אתחובתהרישויהפרטניותהעניקרישיונותספציפייםרק

במקרהשתחתוקתמשאביםבמחסורע

מדינותהאיחודהאירופיהטמיעואתעקרונותההיתר
בדיקת בארצןע התקשורת שוק אסדרת במדיניות הכתתי
האסדרה הטמעת תאחר האירופי התקשורת שוק מאפייני
צמיחה, מעודדת השיטה כי מעתה כתתי היתר באמצעות
בין החופשי הסחר וקידום התקשורת בתחום השקעות

המדינותהחברותבאיחודע

הצעתחוקזושואבתהשראהמהרגותציההאירופאית,
תוךהתאמתהתמציאותהישראתיתותמאפייניםהייחודים
שימוש מאפשרת שהיא בכך המקומי, התקשורת שוק שת
מתן שת תאסדרה המחדת כברירת הכתתי בהיתר נרחב

שירותיבזקבישראתע

הממשתה חוק בהצעות בעבר פורסמה החוק הצעת
והיא ,)2021 במרס 3( התשפ"א באדר י"ט מיום ,1397 מס'

מתפרסמתכעתבשניתע

כאמורבחתקהכתתיתדבריההסבר,מוצעתשנות  סעיף 1
כך התקשורת שוק שת האסדרה מתכונת את 
שברירתהמחדתתהיהאסדרהשתמתןשירותיבזקבאמצעות
רישוםבמרשםובהתאםתהיתרכתתישיקבעהשר,ואותם
במקריםהמנוייםבהצעה,שירותיבזקיינתנומכוחרישיוןע
את תבטת החדשה במתכונתה האסדרה כך עת נוסף
מוצע כן עת בחוקע המנויים הרישיונות סוגי בין האבחנה
)בסעיף2תהצעתהחוק(תתקןאתההגדרותשבסעיף1תחוק
כךשהגדרת"בעתרישיון"תתייחסתמישמקבתרישיוןתפי
מתכונתהאסדרההחדשה,הגדרת"בעתהיתרכתתי"תתייחס
תמישנרשםבמרשםופועתבהתאםתהיתרהכתתי,והגדרת
"ספקמורשה"תתייחסהןתבעתרישיוןוהןתבעתהיתרכתתיע
נוסףעתכך,ההגדרות"רישיוןכתתי","רישיוןכתתיייחודי"

ו"רישיוןמיוחד"-יימחקוע

תאורך תהחתיף מוצע האמורים תתיקונים בהתאמה
כתתי" רישיון "בעת או רישיון" "בעת המונחים את החוק
עתכתהטיותיהםבמונח"ספקמורשה",בהטיההמתאימהע
תהתייחס שימשיכו הוראות תהחריג מוצע זו מהחתפה
בעתי עת יחותו )ותא בתבד הבזק, בתחום רישיונות תבעתי
היתרכתתי(,וכןהוראותהנוגעותתבעתירישיונותבתחום

השידוריםשהשינויהמוצעאינונוגעאתיהםע
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במקום"בעתרישיון"או"בעתרישיוןכתתי"יבוא"ספקמורשה"; )1(

במקום"תבעתרישיון"או"תבעתרישיוןכתתי"יבוא"תספקמורשה"; )2(

במקום"בעתהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"; )3(

במקום"תבעתהרישיון"יבוא"תספקהמורשה"; )4(

במקום"מבעתהרישיון"יבוא"מהספקהמורשה"; )ו(

במקום"מבעתרישיון"יבוא"מספקמורשה"; )6(

במקום"שבעתהרישיון"יבוא"שהספקהמורשה"; )7(

במקום"בבעתהרישיון"יבוא"בספקהמורשה"; )8(

במקום"בעתירישיון"יבוא"ספקיםמורשים"; )9(

במקום"בעתיהרישיון"ו"בעתיהרישיונות"יבוא"הספקיםהמורשים"ע )10(

הוראותסעיףקטן)א(תאיחותועתההוראותשתהתןבחוקהעיקרי:ההגדרות )ב(
"בעתרישיון","בעתרישיוןתשידוריכבתים","בעתרישיוןתשידורים"ו"נכסיהרישיון"
שבסעיף1,סעיפים4,4ג4,1זו־4ח,ההגדרות"בעתרישיון"ו"בעתרישיוןאחר"שבסעיף
ו)א(,סעיפיםו)ז(,)ח(ו–)י(ו–וב)ו(,פרקב'1,פרקב'2,פרקב'3,סעיף11)ב(,ההגדרה"בעת
רישיון"שבסעיף12)א1()3(,ההגדרה"בעתרישיון"שבסעיף13)א(,ההגדרה"בעתרישיון"
שבסעיף13א)א(,ההגדרה"רשתגישהמתכתית"שבסעיף14א,סעיפים14בו־14ד)ז(,
ההגדרה"בעתרישיון"שבסעיף17)ה(,סעיפים18)א(,31)ב(,ו–37א13)ב(,סימןב'תפרקז'1,
ההגדרה"בעתרישיון"שבסעיף37י,סעיפים1ואו־1וב,ההגדרה"בעתרישיון"שבסעיף

1וג)א(,סעיפים1וד,1והו־ווא,ופרטים)2(,ו–)11(בחתקד'תתוספתע

בסעיף1תחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1

בהגדרה"אזורשירות",אחרי"עתפירישיונו"יבוא"אועתפיההיתרהכתתי,תפי )1(
העניין";

אחריההגדרה"אזורשירות"יבוא: )2(

International ""איגודהבזקהבין־תאומי)ITU("-איגודהבזקהבין־תאומי,
;";TelecommunicationUnion)ITU(

ההגדרות בסעיף האתה השינויים מוצעים  סעיף 2 
בחוק: 

לפסקה )1(

שבהם תאזורים מתייחס שירות" "אזור המונח
חתהחובהתפרוסרשתבזקבכתהאזורותספקשירותים
באמצעותה,תכתדורשבאותואזור,זאתבהתאםתהגדרות
"רשתבזקציבורית"ו"רישיוןכתתי"עבהמשךתשינוימתכונת
האסדרהוביטותההבחנהביןרישיוןמיוחדורישיוןכתתי,
מוצעתתקןאתההגדרה"אזורשירות"ותנתקאתהזיקה
ביןאזורהשירותתביןהרישיוןמסוגרישיוןכתתיעכךמוצע
כיהחובהתספקשירותבאזורגאוגרפינקובתוכתתהיות

מוסדרתברישיוןאובהיתרהכתתי,תפיהענייןע

לפסקה )2(

הבין–תאומי הבזק "איגוד המונח את תהגדיר מוצע
המתייחסות החוק בהוראות בו שימוש תצורך ,")ITU(
2)ב( סעיפים )ראו תוויינים באמצעות הפועתת בזק תרשת
איגוד החוק(ע תהצעת ו–ו 4 בסעיפים כנוסחם תחוק ו–3
עת המופקדת האו"ם שת סוכנות הוא הבין–תאומי הבזק
האסדרהוהתיאוםהבין–תאומייםבתחוםהתקשורתעבפרט,
אמוןהאיגודעתאסדרתהתיאוםהבין–תאומישתהשימוש
חתת במשאבי השימוש ושת אתקטרומגנטיים בתדרים
באמצעותתווייניםתצורכיתקשורת,וזאתמכיווןשמדובר
ותיאום אסדרה ונדרשת הכתת בנחתת המצויים בנושאים

שתהשימושבהםע
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בהגדרה"אישורסוג",במקוםהסיפהמהמיתים"תשםחיבורותרשתהבזק"יבוא )3(
"תשםעיסוקבסחרבו,תפיסעיף4א";

במקוםההגדרה"בזק"יבוא: )4(

""בזק"-העברתאותותבאמצעותרשתבזק;";

אחריההגדרה"בזק"יבוא: )ו(

""בעתהיתרכתתי"-מישרשוםבמרשםוחתעתיוההיתרהכתתי;";

במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא: )6(

""בעתרישיון"-מישבידורישיוןשניתןתפיסעיף4;";

במקוםההגדרה"היתרכתתי"יבוא: )7(

""היתרכתתי"-כמשמעותובסעיף4א1)ה(;";

אחריההגדרה"היתרכתתי"יבוא: )8(

""הכוונתפעותה",שתרשתבזק-הכוונתפעותתהשתרשתבזק,הנעשית,
במישריןאובעקיפין,בידימישנותןשירותבאמצעותה,כדיתהבטיחכי
טיבהשימושבהואיכותהשירותהניתןבאמצעותהיהיובהתאםתתנאיו

שתנותןהשירות;";

בהגדרה"אישורסוג",במקוםהסיפהמהמיתים"תשםחיבורותרשתהבזק"יבוא )3(
"תשםעיסוקבסחרבו,תפיסעיף4א";

במקוםההגדרה"בזק"יבוא: )4(

""בזק"-העברתאותותבאמצעותרשתבזק;";

אחריההגדרה"בזק"יבוא: )ו(

""בעתהיתרכתתי"-מישרשוםבמרשםוחתעתיוההיתרהכתתי;";

במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא: )6(

""בעתרישיון"-מישבידורישיוןשניתןתפיסעיף4;";

במקוםההגדרה"היתרכתתי"יבוא: )7(

""היתרכתתי"-כמשמעותובסעיף4א1)ה(;";

אחריההגדרה"היתרכתתי"יבוא: )8(

""הכוונתפעותה",שתרשתבזק-הכוונתפעותתהשתרשתבזק,הנעשית,
במישריןאובעקיפין,בידימישנותןשירותבאמצעותה,כדיתהבטיחכי
טיבהשימושבהואיכותהשירותהניתןבאמצעותהיהיובהתאםתתנאיו

שתנותןהשירות;";

לפסקה )3( 

תצורך החוק תפי הנדרש האישור הוא סוג אישור
וידואהתאמהותקינותשתציודתרשתהמתחברתרשתבזק
ציבוריתעמוצעתשנותאתהגדרתאישורסוגכךשהאישור
יהיהביחסתמסחרבציוד,כתומרתפעותותהעסקיותהנוגעות
בודדע משתמש בידי תרשת בחיבורו ותא ציוד תהפצת
בהתאם,מוצעתתקןאתהאסדרההנוגעתתאישוריסוג)ראו

סעיפים7ו–63תהצעתהחוק(ע

לפסקה )4(

או העברה כ"שידור, בחוק היום מוגדר "בזק" המונח
קתיטהשתסימנים,אותות,כתב,צורותחזותיות,קותותאו
מידע,באמצעותתית,אתחוט,מערכתאופטיתאומערכות
תמונח ההגדרה את תתקן מוצע אחרות"ע אתקטרומגנטיות
"בזק"כךשתחותעתהפעותההבסיסיתהמשותפתתפועתים
בעותםהטתקוםוהיאהפעותהשתהעברתאותות)"סיגנתים"(

עתגבירשתותתקשורתע

לפסקה )5(

מוצעתהגדירבחוקאתהגורםשפועתמכוחהיתרכתתי
כ"בעתהיתרכתתי"עגורםזההואמישרשוםבמרשםשמוסדר
בסעיף4א1תחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף8תהצעתהחוק,וחת

עתיוההיתרהכתתימכוחהסעיףהאמורע

לפסקה )6(

"בעתרישיון"מוגדרכיוםכ"מישקיבתרשיוןכתתיאו
בהמשך בזק"ע שירותי ותמתן בזק פעותות תביצוע מיוחד
תאמורבחתקהכתתיתדבריההסבר,מוצעתבטתאתההבחנה
ביןסוגיהרישיונות,ובהתאמהמוצעתתקןאתההגדרה"בעת
רישיון"כךשתחותעתכתתבעתירישיונותהבזקעהגדרהזו

4תחוק  כותתתאתכתמישיפעתומכוחרישיוןתפיסעיף
)כנוסחוהמוצעבסעיף6תהצעתהחוק(וזאתבשונהמבעתי
רישיונותתשידוריםתפיפרקיםב'1ו–ב'2תחוקומבעתיהיתר

כתתיכאמורתעיתע

לפסקה )7(

"היתרכתתי"מוגדרכיוםכ"היתרשניתןתפיסעיף4א1
או פנים–ארציים בזק שירותי ותמתן בזק פעותות תביצוע
פעותותבזקאושת המוגבתתסוגמסויםשת בין–תאומיים,
בהתאם ההסבר, תדברי הכתתי בחתק כאמור בזק"ע שירותי
בישראת בזק שירותי מתן תאסדרת המחדת ברירת תמוצע,
תהיהבאמצעותהיתרכתתיעקביעתההיתרהכתתיומאפייניו
תהצעת 8 בסעיף המוצע כנוסחו 4א1)ה(, בסעיף מוסדרים

החוק,ומוצעבהגדרת"היתרכתתי"תהפנותתסעיףהאמורע

לפסקה )8(

פעותה", "הכוונת תמונח הגדרה תחוק תהוסיף מוצע
שירותים המודרניניתנים בזקעבעותםהתקשורת רשת שת
הניתנים תוכן כשירותי תקשורת רשתות גבי עת מגוונים
מכונים אתה )שירותים הרשת מהפעתת ובמנותק "מרחוק"
תעתיםכשירותיםהניתניםOTT-OverTheTop(עמוצע
היוצרת כפעותה הרשת פעותת שת הַהכְוונה את תזהות
זיקהמיוחדתכתפירשתהבזקומבחינהביןגופיםהעוסקים
תבין בזק, רשתות גבי עת אותות ובהעברת הבזק בתחום
כאתהשעוסקיםבתחומיםטכנותוגייםמשיקיםאךנבדתיםע
- במישרין תהיעשות יכותה הרשת שת הפעותה הכוונת
תמשת,כשגורםפתוניהואזהשעובדיומפעיתיםומתחזקים
אתהרשתתפיהנחיותיו,והיאיכותהתהיעשותגםבעקיפין
תו שקיימת בתי באמצעותה, השירות את שנותן מי בידי
תמשת - הרשת עת ישירה השפעה או גישה תעובדיו או
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ההגדרה"מישק"-תימחק; )9(

בהגדרה"מיתקןבזק",במקוםהסיפהמהמיתים"שנועדמעיקרו"יבוא"שהואחתק )10(
מרשתבזק";

אחריההגדרה"מיתקןבזק"יבוא: )11(

""המנהת"-המנהתהכתתישתמשרדהתקשורת;

"מנוי"-כמפורטתהתן,תפיהעניין:

תענייןספקמורשה-מישהתקשרבהסכםעםספקמורשהתשם )1(
קבתתשירותיבזקממנו;

תענייןבעתרישיוןתשידורים-מישהתקשרבהסכםעםבעתרישיון )2(
תשידוריםתשםקתיטתשידוריווקבתתשירותיו;";

אחריההגדרה"מעבדהחיצונית"יבוא: )12(

""המרשם"-המרשםהמתנהתתפיסעיף4א1;";

במקוםההגדרה"נס"ר)נקודתסיוםרשת("יבוא: )13(

""נקודתסיוםרשת"או"נס"ר"-הנקודההפיזיתשבהמתאפשרתגישהתרשת
בזקתמשתמשבה;

כאשרמדוברבשירותיםהניתניםמכוחחוזההמבטיחתנותן
השירותטיבשימושואיכותשירות,אומכוחהסדררגותטורי

המבטיחזאת)ביןהשארכשירותסיטונאי(ע

לפסקה )9(

כך: היום כנוסחו תחוק 1 בסעיף מוגדר "מישק"
"המפגשהפיזיביןיחידותבזקתפקודיותשונות,תרבות
באמצעיאופטיאואתחוטי"עההגדרהמשמשתתהגדרה
שתקוהגבותביןנקודתסיוםהרשתוציודהקצהתביןרשת
הבזקוהיאמתייתרתבשתהתיקוניםהמוצעיםתהגדרות
"ציודקצה"ו"נקודתסיוםרשת)נס"ר(",ותכןמוצעתמוחקהע

לפסקה )10(

חוקהתקשורתבנוסחוהיוםמכפיףתרישויפעותות
ושירותיםהניתניםבמיתקןבזקתמטרתבזקעכאמורבחתק
הכתתיתדבריההסברמוצעתמקדאתהאסדרהבפעיתות
שתמתןשירותיםמסוימיםתציבור,בחתקם-תוךהכוונת
פעותתהשתרשתבזקעתכןמוצעתתקןבהתאמהאתהגדרת
"מיתקןבזק"כךשתכתותרקמיתקןשהואחתקמרשתבזק
במונח ותא בזק" "רשת במונח האסדרה את תמקד וכך
"מיתקןבזק"ענוסףעתכךמוצעתמחוקאתהסיפהתהגדרת
המונח תחוק ו–ח' ז' פרקים תעניין שתפיה בזק" "מיתקן
"מיתקןבזק"יכתותגםציודקצה,ותשתבאתהמונחציוד
קצהבאופןפרטניבהוראותהרתוונטיותבפרקיםהאמורים
)2()ב(ו–)3(,9וו–62 )ראודבריהסברתסעיפים7ו,8ו)1(,

תהצעתהחוק(ע

לפסקה )11(

הוא "המנהת" המוצע תפי - "המנהל" להגדרה 
המנהתהכתתישתמשרדהתקשורתשתונתונותסמכויות

בסעיפיםשוניםבחוקהתקשורתע

ההגדרות תסעיף תהוסיף מוצע - להגדרה "מנוי"
ההגדרה עת נסמכת זו הגדרה "מנוי"ע שת הגדרה תחוק
וברישיונות החוק תפי המשנה בחקיקת כיום המופיעה
ונוגעתתמישהתקשרועםספקמורשהבהסכמהבעתת
תוקףחוזיעבהתאמה,מוצעתהוסיףבמסגרתהגדרהזוגם
אתהגדרת"מנוי"מסעיף6אתחוקהמתייחסתתבעתרישיון
האמור 6א סעיף גםדבריהסברתתיקון )ראו תשידורים

בסעיף23תהצעתהחוק(ע

לפסקה )12(

ברירת ההסבר, תדברי הכתתי בחתק תעית כאמור
המחדתשתהאסדרההחדשההיאהכפפהשתמתןשירות
בזקתרישוםבמרשםותפעיתותבכפוףתהיתרכתתיעבהמשך
תכך,מוצעתהגדיראתהמרשםשינהתהמנהתתפיסעיף4א1ע

לפסקה )13(

תהגדרה""נקודתסיוםרשת"או"נס"ר""-"נס"ר)נקודת
סיוםרשת(מוגדרתבסעיף1תחוקכנוסחוהיוםכך:"מישק
שני ומצד ציבורית בזק רשת אחד מצד מחוברים שאתיו
תפי אחרת, ציבורית בזק רשת או פרטית רשת קצה, ציוד
שתבטא כך האמורה ההגדרה את תהחתיף מוצע העניין"ע
האחריות הבזקע רשת מסתיימת שבו הפיזי הגבות קו את
עת מונחת אינה כבר והתאה זו מנקודה המתרחש תגבי
שת פעותתה את המכווין הגורם או המורשה הספק כתפי
הרשתשכןמקטעזהאינומהווהחתקמרשתבזקעמיקומה
תהשתנות עשוי ותכן נורמטיבי באופן נקבע זו נקודה שת
עת המוטתות תחובות ובהתאם שונים מסוגים רשתות בין
הספקיםהמורשיםתספקשירותעדנקודהמסוימתעהגדרה

דומהקבועהבדירקטיבההאירופיתע
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"סחר",בציודקצה-קנייה,מכירה,שיווק,השכרה,השאתהאוייבוא,שתציוד
קצה;

"ספקמורשה"-בעתרישיוןאובעתהיתרכתתי;";

בהגדרה"ציודקצה",במקום"ציבוריתבאמצעותהמישקהמיועדתכך"יבוא )14(
"בנקודתסיוםרשת";

בהגדרה"פעותתבזק",המיתים"הכתתמטרתבזק"-יימחקו; )ו1(

ההגדרות"רישיוןכתתי","רישיוןכתתיייחודי","רישיוןמיוחד"ו"רישיוןרדיוטתפון )16(
ניידברשתאחרת"-יימחקו;

תפניההגדרה"רשתבזקציבורית"יבוא: )17(

""רשתבזק"-מערכתאתקטרוניתהמשמשתאוהמיועדתתשמשתהעברתאותות
באמצעותכבת,ציודאופטי,תדרירדיואוכתאמצעיאתקטרומגנטיאחר,
ביןנקודתסיוםרשתאחתתאחרת,וכןהרכיביםהנתוויםתמערכתהאמורה
המאפשריםאתהעברתהאותות,תרבותציודמיתוג,ציודניתוב,ומרכיבים

פסיבייםותמעטציודקצה;";

"סחר",בציודקצה-קנייה,מכירה,שיווק,השכרה,השאתהאוייבוא,שתציוד
קצה;

"ספקמורשה"-בעתרישיוןאובעתהיתרכתתי;";

בהגדרה"ציודקצה",במקום"ציבוריתבאמצעותהמישקהמיועדתכך"יבוא )14(
"בנקודתסיוםרשת";

בהגדרה"פעותתבזק",המיתים"הכתתמטרתבזק"-יימחקו; )ו1(

ההגדרות"רישיוןכתתי","רישיוןכתתיייחודי","רישיוןמיוחד"ו"רישיוןרדיוטתפון )16(
ניידברשתאחרת"-יימחקו;

תפניההגדרה"רשתבזקציבורית"יבוא: )17(

""רשתבזק"-מערכתאתקטרוניתהמשמשתאוהמיועדתתשמשתהעברתאותות
באמצעותכבת,ציודאופטי,תדרירדיואוכתאמצעיאתקטרומגנטיאחר,
ביןנקודתסיוםרשתאחתתאחרת,וכןהרכיביםהנתוויםתמערכתהאמורה
המאפשריםאתהעברתהאותות,תרבותציודמיתוג,ציודניתוב,ומרכיבים

פסיבייםותמעטציודקצה;";



להגדרה "סחר" בציוד קצה -בהמשךתתיקוןבהגדרה
את תייחד מוצע ,)3( בפסקה תעית כאמור סוג" "אישור
הפעיתותהכפופהתאישורסוגתפעיתותשתסחרבציוד
קצהותהגדיראתהפעותותהמהוותסחרעהגדרהזודומה
]נוסחחדש[, תהגדרה"סחר"בפקודתהטתגרףהאתחוטי

התשת"ב-1972)תהתן-פקודתהטתגרף(ע

להגדרה "ספק מורשה"-מוצעתהגדיר"ספקמורשה"
תעית שהוגדרו כפי כתתי, היתר כבעת או רישיון כבעת
בפסקאות)ו(ו–)6(עכך,כתהוראותהחוקהחתותהןעתבעת

רישיוןוהןעתבעתהיתרכתתייתייחסות"ספקמורשה"ע

לפסקה )14(

המתחבר כציוד השאר, בין כיום, מוגדר קצה ציוד
המוצעים תתיקונים בהמשך ציבורית"ע בזק ת"רשת
בפסקאות)17(ו–)18(-הוספתההגדרה"רשתבזק"וייחוד
ההגדרה"רשתבזקציבורית"תרשתשתגביהחתהחובתפריסה
ואספקתשירותבאופןאוניברסתי,היינובכתהארץאותפחות
באזורשירות,מוצעתתקןבהתאמהאתההגדרה"ציודקצה"

כךשתחותתגביציודהמתחברתכתרשתבזקבאשרהיאע

לפסקה )15(

חובת שת וההשמטה הרישוי בחובת תשינוי בהמשך
הרישויביחסתמרביתפעותותהבזקפרטתפעותותהנוגעות
2)ב()1()ד(תחוק,כנוסחו )ראוסעיף תכבתתקשורתתת–ימי
בסעיף4תהצעתהחוק(,מוצעגםתבטתאתהדרישהשפעותת

בזקתעשהתמטרתבזקע

לפסקה )16(

מוצע ההסבר, תדברי הכתתי בחתק תאמור בהתאם
תבטתאתהחתוקהבחוקתרישיונותמסוגיםשונים,ובראש
ובראשונה-אתההבחנהביןרישיוןכתתיורישיוןמיוחדעעת
כןמוצעתבטתאתההגדרותת"רישיוןכתתי","רישיוןכתתי
ברשת נייד טתפון רדיו ו"רישיון מיוחד" "רישיון ייחודי",

אחרת"עתפיהמוצע,מרביתהפעותותוהשירותיםהמאוסדרים
כיוםבאמצעותרישיונותיאוסדרובאמצעותרישוםבמרשם
סוגי תפי האבחנה ביטות כי ויובהר הכתתיע ההיתר ומכוח
זה ייבדתו שיינתנו הרישיונות כי שותת אינו הרישיונות

מזהבתוכנםע

וזהנוסחההגדרותשמוצעתמחוקעקבביטותהחתוקה
כאמור:

""רישיון כללי" -רישיוןשניתןתפיחוקזהתהקמה,תקיום
אותהפעתהשתרשתבזקציבורית,ותביצועפעותות
בזקומתןשירותיבזקפנים–ארצייםאובין–תאומיים

באמצעותה;

"רישיון כללי ייחודי" - רישיוןכתתיתפיסעיף4)א1(,תמתן
תכתת שתא אף נייחים, פנים–ארציים בזק שירותי
הציבורבכתהארץאואףשתאתפחותבאזורשירות;

"רישיון מיוחד" - רישיוןשניתןתפיחוקזהתביצועפעותות
בזקותמתןשירותיבזקפנים–ארצייםאובין–תאומיים,
המוגבתתסוגמסויםשתפעותותבזקאושתשירותיבזק;

רישיוןתמתן נייד ברשת אחרת" -  "רישיון רדיו טלפון 
שירותרדיוטתפוןניידהכרוךבשימושבמיתקןבזק

שתבעתרישיוןאחרתמתןשירותירדיוטתפוןנייד;"ע

לפסקה )17(

מוצעתהוסיףהגדרהשת"רשתבזק"כךשתכתותאת
בזקעעתפי שירותי תצורךמתן ההכרחיים המערכת רכיבי
תהעברת אתקטרונית מערכת היא כאמור רשת המוצע,
כבתים, באמצעות במרחב נקודות בין הפרוסה אותות
בזהע וכיוצא רדיו תדרי תשידור, אנטנות אופטיים, סיבים
בתעדיהרכיביםתהעברתהאותות,איןהמדוברברשתבזק
שרתים כדוגמת וניתוב מיתוג ציוד תמשת, כך החוקע תפי
אתקטרונית מערכת מהווים אינם כשתעצמם, ומחשבים,
תהעברתאותותעעםזאת,אםהרשתכותתתמערכתתהעברת
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בהגדרה"רשתבזקציבורית",במקום"מערכתשתמיתקניבזק"יבוא"רשתבזק" )18(
והסיפהמהמיתים"הכותתתציודמיתוג"-תימחק;

בהגדרה"רשתגישה",במקום"מרכיבירשתבזקציבורית"יבוא"מיתקניבזק"; )19(

האותות,יראוגםבציודהמיתוג,הניתוב,המיתקניםהנתווים
והרכיביםהפסיביים)הרכיביםשאינםמוזניםבחשמת(כחתק

מרשתהבזקעהגדרהדומהקבועהבדירקטיבההאירופיתע

לפסקה )18(

הגדרתרשתבזקציבוריתנשענתעתהגדרת"רשתבזק"
ובהתאםתאמורתעית,איןעודצורךבהפניהת"מערכתשת
מיתקניבזק"ואיןעודצורךבסיפההמפרטתאתהחתקים
בשונה תמוחקןע מוצע כן ועת ציבורית, בזק רשת באותה
מההגדרה"רשתבזק","רשתבזקציבורית"היארשתשחתה
תגביהחובתפריסהואספקתשירותבאופןאוניברסתי,היינו
בכתהארץאותפחותבאזורשירות)תהתן-חובתאוניברסתיות(ע

לפסקה )19(

תמען בזק פעותות כ"ביצוע כיום מוגדר בזק" "שירות
בזק, מוגדרתכ"הפעתתמיתקן בזק" ואיתו"פעותת הזותת",
התקנתו,בנייתואוקיומו,הכתתמטרתבזק"עמוצעתהחתיף
אתההגדרהת"שירותבזק"ותהוסיףתצורךההגדרההאמורה
"שירות נתונים", העברת "שירות תמונחים הגדרות גם

טתפוניה"ו"שירותגישהתאינטרנט"ע

מתןשירותבזקהיאהפעותהשמוצעתמקדתגביהאת
הגדרת את תהחתיף מוצע בהתאמה, החוקע תפי האסדרה
רכיבים כמה מספר בסיס עת שיזוהה כך בזק" "שירות

במצטבר,כמפורטתהתן:

ראשית,יהיהזהשירותהניתןתציבוראותחתקממנו,
תהבדיתמשירותהניתןתגורםמסויםעתענייןזהיראושירות
כניתןתציבוראותחתקממנו,ביןשמדוברבחתקמסויםובין
שמדוברבחתקבתתימסויםמהציבורעכךתמשתבמקריםשבהם
השירותמוצערקבמסגרתהגשתהצעותבמכרז,אובמקרים

שבהםהשירותמוצעתספקמורשהאחר,כשירותסיטונאיע

שנית,מוצעתראותבשירותיםכ"שירותיבזק"אםהם
מהשירותים אחד עם ונמנים בזק רשת באמצעות ניתנים
תהעברת שירותים שהם בכך המתאפיינים תהתן, כמפורט
אותותתטובתמגווןרחבשתשימושיםבידיהתקוחות,ואינם

התכניםהמועבריםעתגביהרשתות:

מוכוונת נתינתו שתצורך נתונים העברת שירות -
פעותתהשתרשתבזקעתענייןזהמוצעתהגדיר"שירות
העברתנתונים"כשירותשתהעברתאותותבעבורתקוחות
שתאבאמצעותרשתהאינטרנטהפתוחהכיאםבאמצעות
רשתותייעודיותעמדוברבשירותהמהווהאיחודשתשני
שירותיםקיימיםהמוסדריםכיוםבחקיקתמשנהמכוחחוק
התקשורתוברישיונותכנוסחםהיום-"שירותתקשורת
נתונים"ו"שירותתמסורת"עשירותיםאתהנפוציםכיום
בעיקרבקרבתקוחותעסקייםאךבעתידסבירכייתרחבו
גםתתקוחותפרטייםעתענייןזה,מוצעכישירותהעברת
נתוניםייחשבתשירותבזקרקאםתצורךנתינתומוכוונת

פעותתהשתרשתבזק)כהגדרתההמוצעתבפסקה)8((שכן
הכוונתפעותתהשתרשתבזקמסייעתתהבחיןביןשירות
תאסדרה ותכןמתאים העברתאותות שהואשירותשת
כ"שירותבזק"תביןשירותתוכןשעניינובתכניםהמועברים
באמצעותהאותותובשימושיםשנעשיםברשתהבזקותכן

אינםמתאימיםתאסדרהכשירותיבזק;

המאפשר כשירות המוגדר תאינטרנט גישה שירות -
גישהתרשתהאינטרנטותנקודותהקצהשתה,קריתאתרי
אם גם האינטרנט, רשת גבי עת ותיישומים האינטרנט
חתקמנקודותהקצהתאנגישותמסיבותכתשהן)חסימה
יזומהאובצוביתמשפט,הגבתהגאוגרפיתביחסתנקודה
וכדומה(עשירותגישהתאינטרנטיכותתהינתןבאמצעות
)ויראו שירותאחדאובאמצעותכמהשירותיםנפרדים
בכתאחדמהםבנפרד"שירותגישהתאינטרנט"בהתאם
שת הנוכחית תאסדרה בהתאם כך, המוצעת(ע תהגדרה
שני נדרשים תאינטרנט גישה תצורך התקשורת משרד
בישראת )המכונה תאינטרנט גישה שירות שירותים:
"שירותISP"(ושירותתשתיתאינטרנטעעודמוצעתהגדיר
אתהשירותככזההניתןתמנוייםבתמורהוזאתתהבדית
משירותיםהניתניםבמבניציבור)תרבותספריותציבוריות,
המבקרים תשימוש חופשי אינטרנט המציעים מתחמים
או תמנויים שתא אחרים ציבוריים במקומות או ועוד(
שתאבתמורהעתענייןזהיודגשכיתמורהאינהמחייבת
וגםהסכמהשתהמשתמשתאיסוףמידע תשתוםכספי,
עתיוושימושבמידעעשוייםתהיחשבכתמורהרתוונטיתע
הגדרהדומהקבועהבדירקטיבההאירופיתעעודיובהרכי
בשונהמשירותהעברתנתונים,שירותגישהתאינטרנט
ייחשבכ"שירותבזק"הכפוףתאסדרהגםאםתצורךנתינתו
תאמוכוונתפעותתהשתרשתבזק,וזאתמכיווןשבמתכונת
הנהוגהכיוםבישראתותחתהפיצותביןתשתיתהאינטרנט
תשירותהגישהתאינטרנט)ISP(יתכןכיהשירותהאחרון

יינתןגםבתאהכוונתפעותתהשתרשתהבזק;

שירותטתפוניההמוגדרכשירותשתשיחותקותיות, -
זאתתהבדיתמשירותיםשתמסריםכתוביםבתבדעשירות
טתפוניהייחשבתכזהאםהשיחותשניתנותבאמצעותו
עושותשימושבמשאבימספורהמוקציםתציבור,שכןרק
במחסור, הנמצא משאב עת הנסמך בשירות מדובר אם
כדוגמתמשאבהמספור,ישהצדקהתהתערבותרגותטורית
בשונה תחוק(ע וא בסעיף האסדרה תמשת )ראו תגביו
משירותהעברתנתונים,שירותטתפוניהייחשבכ"שירות
בזק"הכפוףתאסדרהגםאםתצורךנתינתותאמוכוונת
פעותתהשתרשתבזק)תמשתשירותיםהניתניםבמתכונת
שירותים - היינו ,Voice over Broadband - )VoB(
הניתניםעתגבירשתהאינטרנטגםבתאהכוונתפעותתה
שתהרשתשבאמצעותההםניתנים(,וזאתמכיווןשהצורך
באסדרתשירותהטתפוניהנובעמזיקתותמשאבבמחסור
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במקוםההגדרה"שירותבזק"יבוא: )20(

""שירותבזק"-שירותשהואאחדמאתה,הניתןתציבוראותחתקממנובאמצעות
רשתבזק:

שירותכמפורטתהתן,שתצורךנתינתומוכוונתפעותתהשתרשתבזק: )1(

שירותהעברתנתונים; )א(

תביטחון הנוגע ציבורי אינטרס תגביו שקיים אחר שירות )ב(
המדינה,תשתוםהציבוראותקידוםהתחרות,המצדיקאתאסדרת

העיסוקבובהתאםתהוראותחוקזה,המנויבתוספתהראשונה;

שירותגישהתאינטרנט; )2(

שירותטתפוניה; )3(

"שירותגישהתאינטרנט"-שירותהניתןתמנויים,בתמורה,המאפשרקישור
תנקודותהקצהשתרשתהאינטרנטהנגישותתציבורהרחב;

"שירותהעברתנתונים"-שירותשתהעברתאותותבעבורהזותתשתאבאמצעות
רשתהאינטרנט,ובכתתזההעברתאותותאתקטרומגנטייםביןמיתקניםשת
ספקיםמורשיםאושתבעתירישיונותתשידורים,אוביןיחידותציודקצה;

"שירותטתפוניה"-שירותהמאפשרהוצאהאוקבתהשתמסרבזקשהואשיחה
קותיתעתבסיסמשאבימספורהמוקציםתציבור;"ע

החתפתכותרת
פרקב'

במקוםכותרתפרקב'תחוקהעיקרייבוא:3ע

"פרק ב': אסדרת העיסוק בתחום הבזק".

במקוםסעיף2תחוקהעיקרייבוא:4עהחתפתסעיף2

"חובתהיתרכתתי
אורישיון

תאיספקאדם,דרךעיסוק,שירותבזק,אתאאםכןהוא2ע )א(
רשוםבמרשםופועתעתפיההיתרהכתתיע

במקוםההגדרה"שירותבזק"יבוא: )20(

""שירותבזק"-שירותשהואאחדמאתה,הניתןתציבוראותחתקממנובאמצעות
רשתבזק:

שירותכמפורטתהתן,שתצורךנתינתומוכוונתפעותתהשתרשתבזק: )1(

שירותהעברתנתונים; )א(

תביטחון הנוגע ציבורי אינטרס תגביו שקיים אחר שירות )ב(
המדינה,תשתוםהציבוראותקידוםהתחרות,המצדיקאתאסדרת

העיסוקבובהתאםתהוראותחוקזה,המנויבתוספתהראשונה;

שירותגישהתאינטרנט; )2(

שירותטתפוניה; )3(

"שירותגישהתאינטרנט"-שירותהניתןתמנויים,בתמורה,המאפשרקישור
תנקודותהקצהשתרשתהאינטרנטהנגישותתציבורהרחב;

"שירותהעברתנתונים"-שירותשתהעברתאותותבעבורהזותתשתאבאמצעות
רשתהאינטרנט,ובכתתזההעברתאותותאתקטרומגנטייםביןמיתקניםשת
ספקיםמורשיםאושתבעתירישיונותתשידורים,אוביןיחידותציודקצה;

"שירותטתפוניה"-שירותהמאפשרהוצאהאוקבתהשתמסרבזקשהואשיחה
קותיתעתבסיסמשאבימספורהמוקציםתציבור;"ע

החתפתכותרתבמקוםכותרתפרקב'תחוקהעיקרייבוא:3ע
פרקב'

"פרק ב': אסדרת העיסוק בתחום הבזק".

החתפתסעיף2במקוםסעיף2תחוקהעיקרייבוא:4ע

"חובתהיתרכתתי
אורישיון

תאיספקאדם,דרךעיסוק,שירותבזק,אתאאםכןהוא2ע )א(
רשוםבמרשםופועתעתפיההיתרהכתתיע

ותאמהכוונתפעותתהשתהרשתשהצורךבהפחתעם
ההתפתחויותהטכנותוגיותתמתןשירותזה;

שירותאחרשתצורךנתינתומוכוונתפעותתהשתרשת -
בזק,שקייםתגביואינטרסציבוריהנוגעתביטחוןהמדינה,
תשתוםהציבוראותקידוםהתחרות,המצדיקאתאסדרת
העיסוקבובהתאםתמתכונתהאסדרההמוצעת,והמנוי
מאופיין התקשורת שתחום מכיוון הראשונהע בתוספת
גמישות, תאפשר וכדי טכנותוגית, ובחדשנות בדינמיות
94 8ואתחוקכנוסחובסעיף מוצעתהקנותתשר)בסעיף
תהצעתהחוק(סמכותתקבועשירותיבזקנוספים,שיהיו
חייביםברישוםבמרשםאוטעוניםרישויתפיסעיף2תחוק,
בהתקיים וזאת החוק, תהצעת 4 בסעיף המוצע כנוסחו
אינטרסציבוריכמפורטבהגדרההמצדיקזאתעעודמוצע
כיהשירותיםשייווספויהיורקכאתהשתצורךנתינתם
מוכוונתפעותתהשתרשתבזק,זאתכדיתגדראתהתחומים
הכפופיםתאסדרהתחתדיניהתקשורתכתחומיםשבהם
קייםעיסוקברשתותבזק,ותארקבתכניםהעובריםעת
מתחומים תאסדרה נתונים תהיות עשויים אשר גביהם

אחריםע

ההסבר תדברי הכתתי בחתק תאמור בהמשך  סעיף 3 
וביטותהאסדרהשתפעותותבזק)תמעטבנוגע 
תחוק ב' פרק כותרת את תתקן מוצע תת–ימי(, תכבת
התקשורתמ"פעותותבזקושירותיבזק-רישוי"ת"אסדרת

העיסוקבתחוםהבזק"ע

תאמור: קובע היום כנוסחו תחוק 2 סעיף  סעיף 4 
"זכות המדינה וחובת רישוי כללי

תמדינההזכותתבצעפעותותבזקותתתשירותיבזקע 2ע)א(

תאיבצעאדםפעותותבזקותאיתןשירותיבזקאתא )ב(
אםקיבתמאתהשררשיוןתכךתפיחוקזהאומכוח

היתרכתתיתכךע"

חובת את כיום המסדיר 2 סעיף את תהחתיף מוצע
הרישויתפיהחוק,בסעיףחדשכפישיפורטתהתןע

לסעיף 2)א( המוצע 

כאמורבחתקהכתתיתדבריההסבר,תפיהמוצע,ברירת
ופעותה במרשם רישום תהיה בזק שירותי תמתן המחדת
מכוחהיתרכתתיעבהתאמה,מוצעתקבועבסעיףקטן)א(שת
בזק שירותי תאספקת הבסיסי האיסור את המוצע 2 סעיף

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-1404,ח'בסיווןהתשפ"א,2021עוע19 402

עתאףהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

כאמור בזק שירות עיסוק, דרך אדם, יספק תא )1(
בפסקאותמשנה)א(עד)ג(ותאיבצעפעותתבזקכאמור
בפסקתמשנה)ד(,אתאאםכןבידורישיוןתכךשניתן
תפיסעיף4)בסעיףקטןזה-רישיון(ובהתאםתתנאי

הרישיון:

מוכוונת נתינתו שתצורך בזק שירות )א(
פעותתהשתרשתבזקשהיאאחתמאתה:

מערכתרדיוטתפוןנייד; )1(

רשתבזקשמספרהמשתמשיםבה )2(
אומספרנקודותסיוםהרשתאונקודות
הקצהשבהעותהעתהמספרשקבעהשר;

מוכוונת נתינתו שתצורך בזק שירות )ב(
פעותתהשתרשתבזקהפועתתבאמצעותתוויין,

שמתקייםבהאחדמאתה:

קבועה קרקע תחנת כותתת היא )1(
בישראת;

עושה או במיקום נמצא התוויין )2(
שימושבמסתות,הרשוםעתשםישראת

;)ITU(באיגודהבזקהבין־תאומי

מוכוונת נתינתו שתצורך בזק שירות )ג(
פעותתהשתרשתבזקשהיאכבתתקשורתתת–
ימי;תענייןזה,"כבתתקשורתתת–ימי"-כבת
תפני מתחת חתקו, או כותו המונח, תקשורת
המיםומחברנקודהבישראתאתנקודהמחוץ

תישראת;

עתדרךהעיסוק,בתארישוםבמרשםושתאבהתאםתתנאי
בזק שירות אספקת עת חת האמור האיסור הכתתיע ההיתר
באסדרת הוא התקשורת חוק שת עניינו שכן עיסוק" "דרך

פעיתותמסחרית-עסקיתע

לסעיף 2)ב( המוצע 

בסעיף הקבועה המחדת תברירת כחריג תקבוע מוצע
שעיסוק אחת בזק פעותת וכן בזק שירותי רשימת )א( קטן
בהםיהיהטעוןרישיוןפרטני)ותארישוםבמרשם(,זאתבשת
חשיבותםהמיוחדתאובשתהצדקהתאסדרההדוקהיותר

בכתהנוגעתנתינתם,כמפורטתהתן:

שירותשתצורךנתינתומוכוונתפעותתהשתמערכת )1(
רדיוטתפוןנייד)רט"ן(-מתןשירותכאמור,שהואשירות
סתותרי,הואממיןהשירותיםשחיוניותםבעבורהציבור
גוברתעםהשניםוהםניתניםתוךשימושבמשאבתדרי
במחסור, המצוי האתקטרומגנטי"( )"הספקטרום הרדיו
הפוטנציאת ותכן מוגבת, המתחרים מספר ובהתאמה

התחרותיבמתןשירותיםאתהמוגבתגםהוא;

שירותשתצורךנתינתומוכוונתפעותתהשתרשתבזק )2(
שמספרהמשתמשיםבהאומספרנקודותסיוםהרשתאו
נקודותהקצהבהעותהעתהמספרשיקבעהשרבתקנותע
שירותהניתןתמספרמשתמשיםגדותמאוד,שהואמעבר
תרףשייקבע,משפיעעתחתקגדותבציבורועשויתהיות
חיוניבעבורועמספרהמשתמשיםהגדותרתוונטיתבחינת
שירותים נותני תבין השירותים נותן בין התחרות רמת
תאותה הנתון השוק תכוח אינדיקציה ומהווה אחרים
מוצע הניתנים, הבזק בשירותי השונות נוכח חברהע
תהותירתקביעהשתהשראתהגדרתמספרהמשתמשים
ואתאופןכימותה-בהתאםתמספרהמשתמשים,מספר
נקודותסיוםהרשתאומספרנקודותהקצהעהתייחסות
תקוחות תמספר התייחסות מאפשרת הקצה תנקודות
גדותהמחוברבאמצעותרשתפרטיתאחרינקודתסיום
הרשתעבקביעתהשרייתקחובחשבוןמאפייניהרשתות
חד באופן תהגדית שעשויות העתידיות וההתפתחויות
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תת–ימי תקשורת בכבת בזק פעותת )ד(
כהגדרתובפסקתמשנה)ג(;

סוג מכת בזק שירות מקומית רשות תספק תא )2(
תתנאי ובהתאם רישיון בידה כן אם אתא שהוא,
הרישיון;תענייןזה,"רשותמקומית"-תרבותחברה
21 בסעיף כהגדרתן עירונית בת חברת או עירונית
תחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ו2198,אומישרשות

מקומיתאוחברהכאמורמחזיקהבואמצעישתיטהע

ו–)ב(,רשאיהשר )א( עתאףהוראותסעיפיםקטנים )ג(
תקבועשירותיבזקנוספיםשעיסוקבהםיהיהטעוןרישיון
שתחות נוספים בזק שירותי נותני וכן )ב(, קטן סעיף תפי
עתיהםחובתהרישויתפיהסעיףהקטןהאמורתגביכתשירות
בזקשהםנותניםאותגבישירותבזקמסוגשיקבע,והכותאם
מצאכיבנסיבותהענייןאיןדיבאסדרהבאמצעותהיתר
כתתיכדיתשמורעתביטחוןהמדינהאועתשתוםהציבור,
כדיתאפשרניצותיעיתשתמשאבהנמצאבמחסוראוכדי

תקדםאתהתחרותע"

תת–ימי תקשורת בכבת בזק פעותת )ד(
כהגדרתובפסקתמשנה)ג(;

סוג מכת בזק שירות מקומית רשות תספק תא )2(
תתנאי ובהתאם רישיון בידה כן אם אתא שהוא,
הרישיון;תענייןזה,"רשותמקומית"-תרבותחברה
21 בסעיף כהגדרתן עירונית בת חברת או עירונית
תחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-ו2198,אומישרשות

מקומיתאוחברהכאמורמחזיקהבואמצעישתיטהע

ו–)ב(,רשאיהשר )א( עתאףהוראותסעיפיםקטנים )ג(
תקבועשירותיבזקנוספיםשעיסוקבהםיהיהטעוןרישיון
שתחות נוספים בזק שירותי נותני וכן )ב(, קטן סעיף תפי
עתיהםחובתהרישויתפיהסעיףהקטןהאמורתגביכתשירות
בזקשהםנותניםאותגבישירותבזקמסוגשיקבע,והכותאם
מצאכיבנסיבותהענייןאיןדיבאסדרהבאמצעותהיתר
כתתיכדיתשמורעתביטחוןהמדינהאועתשתוםהציבור,
כדיתאפשרניצותיעיתשתמשאבהנמצאבמחסוראוכדי

תקדםאתהתחרותע"

אתמספרהמשתמשיםוחיבוריהקצהתרשתהגישה,ותכן
מוצעתהותיראתהקביעההספציפיתתחקיקתמשנה;

שירותהניתןתוךהכוונתפעותתהשתרשתתוויינית )3(
ישראתיתעמדוברבשירותהניתן,ביןהשאר,תוךשימוש
במשאבתדריהרדיוהספקטרתיהמצויבמחסורוהשימוש
בואףכפוףתמחויבותבין–תאומיותשתישראתכתפיאיגוד
הבזקהבין–תאומיוכתפימדינותאחרות,ומכאןההצדקה
תאסדרתובאמצעותרישיוןעתענייןזה,זיהויהזיקהשת
הרשתתישראתייעשהעתבסיסרישוםמיקומה)תעניין
רשתבמיקוםקבוע-Geostationary(אומסתותה)תעניין
Non-Geostationary(עת רשתשאינהבמיקוםקבוע-
שםישראתבאיגודהבזקהבין–תאומי)ה–ITU(אועתבסיס
מיקוםתחנתקרקעקבועהשתרשתהבזקבשטחישראת;

שירותהניתןתוךהכוונתפעותתושתכבתתקשורת )4(
מוצע זה תעניין כאמורע בכבת בזק פעותת או תת–ימי
תהגדירכבתתקשורתתת–ימיככבתהמונחמתחתתפני
תישראת מחוץ נקודה את בישראת נקודה ומחבר המים
ואינוכותתכבתיםהמונחיםמתחתתפניהמיםומחברים
נקודותהמצויותבישראתבתבדעהכבתהתת–ימיהואבעת
חשיבותמיוחדתבחיבורמדינתישראתתעותםהרחבעהכבת
מתאפייןברגישּותתפגיעותבהיותומונחבמרחבהימיבים
העמוקובשיםתבתמספרהמצומצםשתכבתיםמסוגזה
הקייםהיום,ותכןמוצדקתרגותציההדוקהיותר,באמצעות
רישיון,תכתפעותתבזקהנעשיתבואושירותבזקהניתן
תוךהכוונתפעותתועתענייןזהיובהרכיתפיהפרשנות
המקובתתהמונח"ישראת"בהקשרזהכותתגםאתהאזור
הכתכתיהבתעדישתישראת)"המיםהכתכתיים"(עכך,תחות

האסדרהגםתגביכבתתת–ימיהמונחביםאועתקרקעית
הים,מחוץתשטחההריבונישתמדינתישראתאךבתוך
האזורהכתכתיהבתעדישתה,שכןכבתתקשורתמסוגזה
הואבעתחשיבותרבהתמתןשירותבישראתאובמיתקנים

ובאתריםהנמצאיםבאזורהכתכתיהבתעדי;

שירותבזקמכתסוגשהוא,הניתןבידירשותמקומיתע )ו(
מתןשירותיבזקבידיגוףמוניציפתיכרוךבאסדרהשת
הרשות שת מעורבותה רקע עת וזאת מורכבות סוגיות
תשתיות הקמת שת וביצוע תכנון בהתיכי המקומית
בתחומיהרשותעבשתכךנדרשתבחינהפרטניתשתמתן
שירותבידיגוףמוניציפתיומוצעתהתנותובקבתתרישיוןע
יצויןכיגםהאסדרההאירופיתשואפתתהפרדהביןגופים
מוניציפתייםככאתההמעורביםבמתןשירותיםתציבורתבין
פעותתםכגופיםשמאסדריםפעותותהמתבצעותבתחומם

)תשםהשוואהראוArticle43תדירקטיבההאירופית(ע

לסעיף 2)ג( המוצע 

בזק שירותי כי תקבוע סמכות תשר תהקנות מוצע
נוספיםיהיוכפופיםתאסדרהבדרךשתרישיון,וזאתכחריג
תברירתהמחדתתאסדרה-רישוםבמרשםוהכפפהתהיתר
הכתתיעקביעהכאמוריכותהתהיותתגביסוגישירותיבזקאו
תגבינותנישירותיבזק-כדוגמתסוגהרשת,סוגהתקוחות,
היקףהתקוחותוכיוצאבזהעתשםכך,יהיהעתהשרתשקות
אםאסדרהבאמצעותרישוםבמרשםוהכפפהתהיתרכתתי
אינםמספקיםכדיתשמורעתביטחוןהמדינהאועתשתום
הציבור,כדיתאפשרניצותיעיתשתמשאבהנמצאבמחסור
מכיוון התחרותע את תקדם כדי או תדר( משאבי )כדוגמת
שמתןרישיוןיהיהכפוףתתנאיםמקדמיים,ובכתתזהתנאים

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 2
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במקוםסעיף3תחוקהעיקרייבוא:ועהחתפתסעיף3

בזק3ע"סייגיםתתחותה שירות אספקת עת יחותו תא 2 סעיף הוראות )א(
כמפורטתהתן:

שירותבזקהנתווהתשירותאחרשהואהשירות )1(
העיקריואינושירותבזק,והנדרשתצורךמתןהשירות

האחרכאמור;

שירותבזקשהמנהתאישרכימתקיימיםתגביו )2(
שנייםאתה:

שיבטיחומראשאתאופןמתןהשירותיםבידיבעתהרישיון
ונוסףעתכךייקבעוברישיוןתנאיםקפדנייםשיחותועתנותן
הכתתי, בהיתר שייקבעו התנאים תעומת זאת השירותים,
יהיהעתהשרתשקותאתהדרישהתאסדרהבאמצעותרישיון
באופןפרטניתגביכתשירותאותגבינותןשירותכאמורתעיתע

תאמור: קובע היום כנוסחו תחוק 3 סעיף  סעיף 5  
כללי 

"סייגים לתחולה

הוראותסעיף2)ב(תאיחותועת- 3ע

פעותתבזקשמבצעאדםתעצמו,ביןבעצמוובין )1(
באמצעותאחר,בשטחרצוףהמוחזקבידוובתייצירת

קשראתמחוץתאותושטח;

ייצורמיתקןבזקאוחתקממנו; )2(

פעותהשמבצעאדםעתפירישיוןתפיהפקודה, )3(
ופעותתבזקשהפקודהפוטרתאותהמהצורךברישיון;

הפעתתרמזורתהסדרתהתנועהבדרכים; )4(

פעותתבזקשמבצעאדםבאמצעותמיתקניושת )ו(
בעתרישיון,ובתבדשבעתהרישיוןרשאיעתפיהרישיון

תהרשותתאחרתבצעאתפעותתהבזקהאמורה;

עיבודנתוניםאתקטרוני; )6(

מישקייםאושהפעיתבמשךחמששניםרצופות )7(
תפניי"גבטבתהתשנ"ט)1בינואר1999(,תחנתשידור
בישראת, תציבור בעיקרם המיועדים רדיו תשידורי
ישראת, שטחי במרבית נקתטו אתה ששידורים באופן
ויראו האמור, התאריך תאחר גם כן תעשות והמשיך
ו)א( סעיף תפי זה, חוק תפי רישיון שקיבת כמי אותו
תחוק 32)א( סעיף תפי זיכיון שקיבת וכמי תפקודה,

הרשותהשנייהתטתוויזיהורדיו,תש"ן-1990;

פעותותבזקאושירותיבזק,פנים–ארצייםאובין– )8(
תאומיים,מסוגמסוים,שהשרקבעתגביהם,בצו,פטור
בין ששקת, תאחר כתתי, ומהיתר 4 סעיף תפי מרישיון
השאר,אתהשיקותיםהמפורטיםבסעיף4)ב(,בשינויים
ביצוע שת תהסדרה מקום אין כי ונוכח המחויבים,
תפי האמורים השירותים אומתן האמורות הפעותות
תפי פטור השר יקבע שתא ובתבד זה, חוק הוראות

הוראותפסקהזואתאאםכן-

)א(מתקייםתגביפעותותהבזקאושירותיהבזק
בסעיף המפורטים מהתנאים תנאי האמורים

4א1)א(;

)ב(תענייןשירותיהבזק-קיימתבמתןשירותים
מהסוגהאמורתחרותבהיקףמשמעותיע"

מוצעתהחתיףאתסעיף3האמורבסעיףחדששיקבע
סייגתתחותתסעיף2תחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף4תהצעת

החוקע

בסעיף3)א()1(מוצעתפטורמחובתהרישוישירותשהוא
העיקרי השירות שהוא אחר תשירות הנתווה בזק שירות
שירותים, מגווןשת המודרני בעידן נטמעבתוכוע ותמעשה
שאינםשירותיבזק,נסמכיםעתרכיביתקשורתועתהעברת
מידעונתוניםשתעתיםאףנעשיםתוךהכוונתפעותתןשת
רשתותבזקעיחדעםזאת,מבחינתושתמקבתהשירותאין
הואמקבתשירותתקשורתאתאשירותאחר-כדוגמתשירות
נסיעהברכבאוטונומי,שירותבנקאיבמסוףממוכןאושירות
שידוריםתצפייהבתכניםאודיו–ויזואתייםעמוצעתקבועכי
במקריםאתההשירותהנתווהתאיהיהטעוןרישויכשירות
בזקעיחדעםזאתיובהרכיאספקתשירותבזקתאחרים,כדי
מתכוונים שהם קמעונאיים בשירותים אותו ישתבו שהם
נתוניםעתגבירשת שירותהעברת תהציעתתקוחות,כגון
בזקהניתןבאופןסיטונאיתמפעיתיםשתרכביםאוטונומיים,
אינהמהווהשירותנתווהכאמורמכיווןשבעתמתןהשירות

הואאינונתווהתשירותאחראתאנטמעבוע

הרישוי מחובת תהחריג 3)א()2(, בסעיף מוצע, עוד
עותמיתע תוויינים מערכת באמצעות הניתן בזק שירות
תענייןזהמוצעתהגדירמערכתתווייניםעותמיתכרשתבזק

שמתקיימיםבהתנאיםאתה:

שירות מתן המאפשרים תוויינים כמה כותתת הרשת -
שהואגתובתיהניתןברחביהעותם)אףאםשירותזהתאניתן
בכתנקודהעתגביהגתובוס(עזאת,בשונהמרשתותבעתות

אזוריכיסוימוגבתיםע

איןתרשתזיקהתישראתעתענייןזהמוצעתראותרשתבזק -
כבעתתזיקהתישראתאםמתקייםבהאחדמהמאפייניםהאתה
אףעתפישהיאמהווהרשתעותמיתבמאפייניהההנדסיים:
באמצעותהרשתניתניםשירותיבזקבעיקרבישראת;הרשת
כותתתתחנתקרקעקבועהבישראתוזאתבשונהמתחנות
קרקעארעיות)כדוגמתניידותשידור(המופעתותאדהוק
ואינןיוצרותזיקהמספקתתישראת;הרשתעושהשימוש
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תצורךנתינתהשירותמוכוונתפעותתהשת )א(
רשתבזקשהיאמערכתתווייניםעותמית;

במדינה תאסדרה כפוף השירות מתן )ב(
המנויהבתוספתהשנייהע

השררשאיתקבועהוראותתענייןהגשתבקשהתאישור )ב(
תפיפסקה)2(שתסעיףקטן)א(ובכתתזההמידעשעתמבקש
הבקשהתהמציא;רשימתשירותיהבזקשניתןתגביהםאישור
תפיהפסקההאמורהונותניהשירותיםכאמורתפורסםבאתר

האינטרנטשתמשרדהתקשורתע

השררשאיתקבועפטורמתחותתהוראותסעיף2תגבי )ג(
שירותיבזקנוספיםעתהאמורבסעיףקטן)א(,אםשוכנעכי

איןמקוםתאסדרתהעיסוקבהםבהתאםתהוראותחוקזהע

בסעיףזה- )ד(

"מערכתתווייניםעותמית"-רשתבזקהכותתתכמהתוויינים
העותם, ברחבי בזק שירותי ניתנים שבאמצעותם

ובתבדשאינהרשתבעתתזיקהתישראת;

אחד בה שמתקיים רשת - תישראת" זיקה בעתת ""רשת
מאתה:

באמצעותהניתניםשירותיבזקבעיקרבישראת; )1(

היאכותתתתחנתקרקעקבועהבישראת; )2(

תווייניהנמצאיםבמיקומיםאועושיםשימוש )3(
הבזק באיגוד ישראת שם עת הרשומים במסתותים,

הבין־תאומי)ITU(ע"

תצורךנתינתהשירותמוכוונתפעותתהשת )א(
רשתבזקשהיאמערכתתווייניםעותמית;

במדינה תאסדרה כפוף השירות מתן )ב(
המנויהבתוספתהשנייהע

השררשאיתקבועהוראותתענייןהגשתבקשהתאישור )ב(
תפיפסקה)2(שתסעיףקטן)א(ובכתתזההמידעשעתמבקש
הבקשהתהמציא;רשימתשירותיהבזקשניתןתגביהםאישור
תפיהפסקההאמורהונותניהשירותיםכאמורתפורסםבאתר

האינטרנטשתמשרדהתקשורתע

השררשאיתקבועפטורמתחותתהוראותסעיף2תגבי )ג(
שירותיבזקנוספיםעתהאמורבסעיףקטן)א(,אםשוכנעכי

איןמקוםתאסדרתהעיסוקבהםבהתאםתהוראותחוקזהע

בסעיףזה- )ד(

"מערכתתווייניםעותמית"-רשתבזקהכותתתכמהתוויינים
העותם, ברחבי בזק שירותי ניתנים שבאמצעותם

ובתבדשאינהרשתבעתתזיקהתישראת;

אחד בה שמתקיים רשת - תישראת" זיקה בעתת ""רשת
מאתה:

באמצעותהניתניםשירותיבזקבעיקרבישראת; )1(

היאכותתתתחנתקרקעקבועהבישראת; )2(

תווייניהנמצאיםבמיקומיםאועושיםשימוש )3(
הבזק באיגוד ישראת שם עת הרשומים במסתותים,

הבין־תאומי)ITU(ע"

במיקוםאובמסתותהרשוםעתשםישראתבאיגודהבזקהבין–
תאומיה–)InternationalTelecommunicationsUnion)ITUע

התנאים בה שמתקיימים עותמית תוויינים מערכת
כמפורטתעיתמשמשתתמתןשירותבזקתגורמיםהמתניידים
ביןמדינותאובאזוריספר,כהשתמהארעיתתאספקתשירותי
משמשת רוב פי עת והיא מדינות, באותן המקומית הבזק
מטייתים,ימאיםואחריםהנעיםביןמדינותונזקקיםתשירותי
תישראת ייחודית זיקה נעדרת כאמור מערכת תקשורתע
הרשת שת מהיותה נגזרת רוב, פי עת בישראת, ופעיתותה
מוצע כן עת העותםע ברחבי משתמשים ומשרתת גתובתית
תקבועכיבמקריםשבהםהמנהתיאשרשהמדוברבשירות
בזקהניתןתוךהכוונתפעותתהשתמערכתתווייניםעותמית
פטורה תהיה השירות אספקת כאמור, מאפיינים בעתת
מחובתהרישוי,ובתבדשהמנהתיאשרכימתןהשירותכפוף
תאסדרהבמדינהאחרתשבהקיימתאסדרהמתקדמתשת
דיניהתקשורת,המנויהבתוספתהשנייהעהמדינותשיפורטו
בתוספתהשנייההןמדינותשהאסדרהשתמתןשירותיבזק
השירותים רמת ואת התחרות את הצורך די מבטיחה בהן
תאסדרה מוחתט באופן חופפת אינה אם אף הבזק בתחום
את האמורה בתוספת תכתות מוצע זה בשתב בישראתע
ארצותהבריתשתאמריקהואתהמדינותהחברותבאיחוד

האירופי,ונוסףעתכךמוצעתהסמיךאתהשרתשנות,בצו,
התוספתהאמורה,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת את
94 תסעיפים הסבר דברי )ראו תכך הצדקה שתימצא ככת

ו–98תהצעתהחוק(ע

יובהרכיאיןבפטורהאמורמהכפפהתרישויתפיחוק
הכנסת תעניין ומהגבתות מהוראות תגרוע כדי התקשורת
ציודהקצההתווייניהמתאיםתישראתתפיפקודתהטתגרף,
ובכתתכךרישומו,דיווחעתיוואישורוכפישייקבעבהתאם

תפקודההאמורהע

הוראות תקבוע השר את תהסמיך מוצע 3)ב( בסעיף
תעית, כאמור המנהת, מאת תאישור בקשה הגשת תעניין
הניתן בזק שירות תגבי רישוי מחובת פטור קבתת תצורך
כי מוצע במקבית עותמיתע תוויינים מערכת באמצעות
רשימת התקשורת משרד שת האינטרנט באתר תפורסם
השירותיםונותניהשירותיםשתהםניתןאישורכאמור,כדי

תיידעאתהציבורבכךע

נוסףעתהאמורתעית,מוצע,בסעיף3)ג(,תהסמיךאת
השרתקבועפטורמחובתהרישוישבסעיף2תחוק,כנוסחו
וזאת תעית, האמור עת נוספים בזק שירותי תגבי המוצע,
שירותי במתן העיסוק תאסדרת מקום אין כי שוכנע אם
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בסעיף4תחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף4

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בזק, פעותת תביצוע או בזק שירותי תמתן רישיון תהעניק רשאי השר ")א(
הטעוניםרישיוןתפיסעיף2)ב(או)ג()בסעיףזה-שירותיםטעונירישיון(,וכן
תמתן הנוגעות פעותותבזק תעניין תנאים ובכתתזה תנאים, תקבועברישיון

השירותים,ורשאיהואתהורותכיהרישיוןיוענקבדרךשתמכרזע";

סעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(-בטתים; )2(

סמכות התקשורתע חוק תהוראות בהתאם האמורים הבזק
שונים שירותים הרישוי מחובת תהחריג תשר תאפשר זו
ובהםשירותיםשהואמוצאכקתיערךמבחינתהשפעתםעת
הציבוראוכבתתימתאימיםתאסדרהמכוחחוקהתקשורתע

המקנה הסעיף הוא היום כנוסחו תחוק 4 סעיף  סעיף 6  
תמתן רישיונות תתת הסמכות את תשר  כללי
שירותיבזקעמוצעתתקןאתהסעיףהאמורכפי 

שיפורטתהתןע

לפסקה )1(

קובע היום, כנוסחו תחוק 4 סעיף שת )א( קטן סעיף
תאמור:

בזק פעותות תביצוע רשיון תהעניק  רשאי השר ")א(
ותמתןשירותיבזקותקבועבותנאיםורשאיהואתהורות
כיהרשיוןיוענקבדרךשתמכרז;הרשיוןיכותשיהיהכתתי
רשיון מתן תמנוע כדי כתתי רשיון במתן אין מיוחד; או

מיוחדתפעותהאותשירותהכתותיםברשיוןהכתתיע"

את תבטת מוצע ההסבר, תדברי הכתתי בחתק כאמור
ההבחנהביןרישיוןמיוחדתרישיוןכתתי,ותכןמוצעתהחתיף
המסמיךאת חדש בסעיף תעית המצוטט )א( קטן סעיף את
פעותת תביצוע או בזק שירותי תמתן רישיון תהעניק השר
המוצע כנוסחם )ג( 2)ב(או תפיסעיף בזקהטעוניםרישיון
בסעיף4תהצעתהחוק,וכןתקבועברישיוןתנאיםעתענייןזה
מוצעתהבהירכיהתנאיםשייקבעוברישיוןיכותשיחותו
גםעתפעותותבזקשאינןכפופותתחובתרישויבפניעצמן
ומצריכות הןנוגעותתמתןהשירותיםהטעוניםרישיון אך
אסדרהברישיוןבשתזאתעעודמוצעתקבוע,בדומהתקבוע
בסעיףקטן)א(היום,כיהשררשאיתהורותשהרישיוןיוענק

בדרךשתמכרזע

לפסקה )2(

כנוסחו תחוק 4 סעיף שת ו–)א2( )א1( קטנים סעיפים
היום,קובעיםתאמור:

בתיתגרועמסמכויותהשרתפיסעיףזה,ובכפוף )1( ")א1(
תשיקותיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(,החתביוםט"ו
- זה )בסעיף )2004 בספטמבר 1( התשס"ד באתות
כתתי רישיון תהעניק השר רשאי הקובע(, המועד
ייחודי,תרבותתמישהיהתפניהמועדהקובעבעת
רשיוןכתתיתמתןשירותיבזקשאינםשירותיבזק
כאמור, רישיון השר העניק נייחים; פנים־ארציים
יראואתהרישיוןהכתתיהייחודיכרישיוןכתתיואת

      רשתהבזקשבאמצעותהניתניםהשירותיםשתבעת
הרישיוןכאמורכרשתבזקציבורית,תכתדברועניין;

איןבסעיףקטןזהכדיתגרועמהוראותסעיף6יב2 )2(
אומכתדיןאחר,וכןמהחובותתפירישיוןכתתישניתן
תפניהמועדהקובעתתתאתהשירותיםתפיאותו
רישיוןתכתתהציבורבכתהארץאותפחותבאזור
שירות,תפיהענין;תעניןפסקהזו,"רישיוןכתתי"-
אףאםהרישיוןאוהשתיטהבבעתהרישיוןהועברו

תאחר;

כתתי רישיון ניתן ,)1( בפסקה האמור אף עת )3(
ייחודיתפיאותהפסקהובעתהרישיוןהיהתמפעית
מהותיבמגזרפעיתותשתשירותיבזקפנים־ארציים
שירותיו כי ברישיונו תהורות השר רשאי נייחים,
יינתנובאזורשירותאחדתפחות;תעניןזה,"מפעת

מהותי"-כפישקבעהשר;

האמור אף עת יינתן זה קטן סעיף תפי רישיון )4(
בהגדרת"רישיוןכתתי"ו"רשתבזקציבורית"ע

בתיתגרועמסמכויותהשרתפיסעיףזה,ובכפוף )1( )א2(
השר רשאי )ב(, קטן בסעיף המפורטים תשיקותים

תהעניקרישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת;

השריקבעאתהתנאיםתמתןרישיוןרדיוטתפון )2(
זו פסקה תפי ראשונות תקנות אחרת; ברשת נייד
יותקנועדיוםי"גבתשריהתש"ע)1באוקטובר2009(;

העניקהשררישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת )3(
תפיפסקה)1(,יראואתהרישיוןהאמורכרישיוןכתתי
השירותים ניתנים שבאמצעותה הבזק רשת ואת
תכת ציבורית, בזק כרשת כאמור, רישיון בעת שת

דברועניין;

העניקהשררישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת )4(
תפיפסקה)1(,יקבע,עתפיסמכותותפיסעיףו,כי
בעתרישיוןתמתןשירותירדיוטתפוןנייד)בפסקה
זוובפסקה)ו(-בעתהרישיוןהאחר(,חייבתאפשר
תבעתרישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת,תעשות
והתנאים המחיר ואת שתו, בזק במיתקן שימוש

תשימושכאמור,בהתקייםשנייםאתה:

בעתרישיוןהרדיוטתפוןניידברשתאחרת )א(
תעשות בבקשה האחר הרישיון תבעת פנה
שימושבמיתקןבזקשתו,ותאהושגהביניהם
שישה בתוך השימוש, תנאי בדבר הסכמה

חודשיםממועדהפנייה;
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בסעיףקטן)ב()2(,במקום"תבצעאתפעותותהבזקותתתאתשירותיהבזק"יבוא )3(
"תתתאתהשירותיםטעוניהרישיון";

בסעיףקטן)ג(,במקום"פרטיפעותותבזקושירותיבזקהמוצעים"יבוא"השירותים )4(
טעוניהרישיוןשתגביהםמתבקשהרישיון"ובסופויבוא"וכןמסמכיםשיצורפואתיה";

בסעיףקטן)ד(,במקוםהסיפהמהמיתים"תענייןרישיוןמיוחד"יבוא"השררשאי )ו(
העדרהרשעהשתמבקש רישיון, כתנאיתמתן בתקנות, זה, קטן סעיף תקבוע,תפי
הרישיון,ואםהואתאגיד-גםשתנושאמשרהבתאגידאובעתהשפעהניכרתבו,
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההמבקשאינוראויתהיותבעתרישיון,
והעדרכתבאישוםתתויועומדבעבירהכאמור,ורשאיהשרתקבוע,תגביסוגיםשת
שירותיםטעונירישיון,כיהתנאיהאמוריחותגםתענייןמישמחזיקאמצעישתיטה
במבקשרישיוןשהואתאגיד,בשיעורהנמוךמ־%ו2,כפישיקבע;תענייןזה,"השפעה

ניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א";

בסעיףקטן)ד2(- )6(

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"תבצעאתפעותותהבזקותתתאתשירותיהבזק"יבוא )3(
"תתתאתהשירותיםטעוניהרישיון";

בסעיףקטן)ג(,במקום"פרטיפעותותבזקושירותיבזקהמוצעים"יבוא"השירותים )4(
טעוניהרישיוןשתגביהםמתבקשהרישיון"ובסופויבוא"וכןמסמכיםשיצורפואתיה";

בסעיףקטן)ד(,במקוםהסיפהמהמיתים"תענייןרישיוןמיוחד"יבוא"השררשאי )ו(
הרשעהשתמבקש העדר רישיון, כתנאיתמתן בתקנות, זה, קטן סעיף תקבוע,תפי
הרישיון,ואםהואתאגיד-גםשתנושאמשרהבתאגידאובעתהשפעהניכרתבו,
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההמבקשאינוראויתהיותבעתרישיון,
והעדרכתבאישוםתתויועומדבעבירהכאמור,ורשאיהשרתקבוע,תגביסוגיםשת
שירותיםטעונירישיון,כיהתנאיהאמוריחותגםתענייןמישמחזיקאמצעישתיטה
במבקשרישיוןשהואתאגיד,בשיעורהנמוךמ־%ו2,כפישיקבע;תענייןזה,"השפעה

ניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א";

בסעיףקטן)ד2(- )6(

השרושרהאוצרנוכחוכיבעתהרישיון )ב(
תשימוש סבירים, שאינם תנאים דרש האחר

כאמור;

)4( הוראותהשרבדברשימושכאמורבפסקה )ו(
יינתנובתוךתשעהחודשיםממועדהפנייההאמור
בפסקה)4()א(,אובתוך90ימיםמהמועדשבופנה
בעתרישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרתתשרותשר
האוצרבדברסבירותםשתתנאיהשימוששדרשבעת

הרישיוןהאחר,תפיהמאוחרמביניהם;

בסעיףקטןזה,"שימוש"-כהגדרתובסעיףו)א(ע" )6(

מוצעתבטתאתסעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(שתסעיף4
מתייחסים אתה קטנים סעיפים תעיתע תחוקהמצוטטים
כתתי-ייחודי רישיון - תבטתם שמוצע רישיונות תסוגי
)סעיףקטן)א1((ורישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת
שאוסדרו השירותים המוצע, תפי )א2((ע קטן )סעיף
בעברבאמצעותרישיונותאתהיאוסדרובאמצעותרישום
במרשםובכפוףתהיתרהכתתיאובאמצעותרישיון,תפי
הענייןעתענייןזהיובהרכיביטותסעיףקטן)א1(אינוגורע
במשתמעמחובתהאוניברסתיותשמוצעתהסדירהבהוראת
המעברשבסעיף64א)ב()3(המוצע,כנוסחובסעיף97תהצעת
החוק,אותפיהוראותאחרותבחוקעעודיובהרכיביטות
שירות תספק האפשרות את שותת אינו )א2( קטן סעיף
באמצעותשימושברשתרדיוטתפוןניידשתספקמורשה
אחר)MVNO(,ותענייןזהיוכתהשרגםתהפעיתאתסמכותו

הכתתיתתפיסעיףותחוקתצורךאסדרתאותושימושע

לפסקאות )3( ו–)4( 

בשתצמצוםחובתהרישויתגבישירותיבזקמסוימים
בזק תגביפעותות הרישוי חובת ביטות ובשת תעית, כאמור
)תמעטפעותותבכבתתקשורתתת–ימי,כאמורתעית(,מוצע
4 סעיף שת ו–)ג( )ב()2( קטנים סעיפים את בהתאמה תתקן
תחוקהקובעיםאתאופןמתןהרישיון,ותמקדאתהוראותיהם
בשירותיהבזקהטעוניםרישויותאבפעותותהבזקעכמוכן

צירוף תדרוש השר שת סמכותו את במפורש תעגן מוצע
מסמכיםתבקשהתקבתתרישיוןבהמשךתעיגוןדומהתעניין

רישוםבמרשםע

לפסקה )5(

שעת כשיקות כיום קבועה פתיתית בעבירה הרשעה
חתקמסוגיהרישיונותתמתןשירות מתן טרם השרתשקות
בזק)ראותקנותהתקשורת)בזקושידורים()התיכיםותנאים
תקבתתרישיוןכתתיאחוד(,התש"ע-2010,ותקנותהתקשורת
)בזקושידורים()התיכיםותנאיםתקבתתרישיוןכתתיתמתן
שירותיבזקפנים–ארצייםנייחים(,התש"ס-2000(עבהמשך
השבים, ותקנת הפתיתי המידע תחוק 12 בסעיף תקבוע
4 סעיף שת )ד( קטן סעיף את תתקן מוצע התשע"ט-2019,
ותהסמיךאתהשרבמפורש,תדרושכתנאיתמתןרישיוןמידע
בדברהעדרהרשעהפתיתיתוהעדרכתבאישוםתתויועומד
מהותה,חומרתהאו הרישיון,בעבירהשמפאת מבקש שת
נסיבותיההמבקשאינוראויתהיותבעתרישיון,ואםהוא
תאגיד-מידעכאמורגםתגבינושאמשרהובעתהשפעה
ניכרתבו)השפעהניכרתמתקיימת,ביןהשאר,כאשרקיימת
החזקהשתתמעתהמ–%ו2מאמצעיהשתיטהבתאגיד(עזאת,
חיוניים שירותים הם רישוי הטעונים שהשירותים מכיוון
ומשמעותייםכפישהוסברתעית,הןמבחינתהשפעתםעת
חתקגדותמהציבורוהמשקוהןמבחינתחשיבותםהביטחונית
והכתכתיתוהאפשרותשבעתהרישיוןייחשףתמידערגישעת
אודותמנוייועכמוכןמוצעכיהשריוסמךתקבוע,תגביסוגים
שתשירותיםטעונירישיון,כיהתנאיהאמוריחותגםעתמי
שמחזיקאמצעישתיטהבמבקשרישיוןשהםבשיעורהנמוך

מ–%ו2,כפישיקבעע

לפסקה )6(

בהמשךתביטותחובתמתןרישיוןת"מוקדשידור")ראו
סעיף24תהצעתהחוק(מוצעתתקןבהתאמהאתסעיףקטן
)ד2()2(שתסעיף4תחוקותהותירתשרסמכותתתתהוראות

שיחותוכאשרבעתרישיוןמפעיתמוקדשידורע
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בפסקה)2(,במקוםהסיפהמהמיתים"נתןהשררישיוןתמוקדשידור"יבוא )א(
"בעתרישיוןהמפעיתמוקדשידוריקייםמערכתחשבונאיתנפרדתכאמורבפסקה

זובאופןשיורההשר";

בפסקה)3(,במקום"מתןשירותיםתבעתרישיון"יבוא"מתןשירותיםתספק )ב(
מורשה";

אחריסעיףקטן)ד3(יבוא: )7(

הוראותההיתרהכתתיהחתותעתמישרשוםבמרשםיחותוגםעתבעת ")ד4(
רישיון,בשינוייםהמחויבים,ויראואותםכתנאיהרישיון,אתאאםכןנקבעאחרת

ברישיוןאובתקנותתפיחוקזהע";

בסעיףקטן)ו(- )8(

בפסקה)1(,המיתה"כתתי"-תימחק; )א(

פסקה)2(-תימחקע )ב(

בסעיף4אתחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף4א

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומן")2("ותפניויבוא: )1(

תאיעסוקאדםבסחרבציודקצהאתאאםכןניתןאישורסוגתגביאותוציודע"; )1("

תחוק 4)ד2( סעיף שת )3( פסקה את תתקן מוצע עוד
בנוגע ברישיון הוראות תקבוע השר שת סמכותו שעניינה
אחר, תבין רישיון בעת בין נפרדים תתאגידים תדרישה
ובכתתזההפרדהביןמתןשירותיםתבעתרישיוןתביןמתן
היתר תבעת שירותים במתן גם שיראו כך תמנוי, שירותים
כתתיכשירותיםסיטונאייםשניתןתקבועהפרדהבינםתבין

שירותיםתמנויע

לפסקה )7(

סעיף ותפי משנה חקיקת כאמור הוא הכתתי ההיתר
4)ד4(המוצע,יחותוהוראותיו,בשינוייםהמחויבים,עתכתת
כן אם אתא בעתרישיון, עת זה ובכתת המורשים, הספקים
נקבעאחרת,ויראואותםכתנאיברישיוןאתאאםכןנקבע

אחרתברישיוןאובתקנותתפיהחוקע

לפסקה )8(

סעיףקטן)ו(שתסעיף4תחוקכנוסחוהיום,קובעתאמור:

השררשאי,בהודעהברשומות, ")ו(

תהעניקתבעתרשיוןכתתיאתהסמכויות )1(
ו'ו–ט',כותן ואתהחסינויותהמנויות;בפרקים
הפעתת כי תהורות הוא ורשאי מקצתן; או
הסמכויותאותחותתהחסינויותיותנובתנאים
תהפעתת הזמן משך הגבתת תרבות שיקבע,

הסמכויותאוהחסינויותהאמורות;

תהעניקסמכויותכאמורבפסקה)1(תבעת )2(
רישיוןמיוחד,אםמצאכיישחשיבותמיוחדת
במתןהשירותשתגביוניתןהרישיוןואיןחתופות

אחרותע"

תתת השר סמכות את מעגן האמור הקטן הסעיף
תחוק ו' פרק תפי במקרקעין תפעות רישיון תבעת סמכויות
שיקבעע בתנאים תחוק, ט' פרק תפי מנזיקין חסינות ןכן
המיוחדים הרישיונות סוגי בין ההבחנה שת הביטות עקב
והכתתיים,מוצעתמחוקאתפסקה)2(שתסעיףקטן)ו(החתה
עתבעתרישיוןמיוחדוכןתתקן,בהתאמה,אתפסקה)1(שת
הסעיףהקטןהאמורכךשתחותעתכתבעתרישיוןעבסעיף
מוצע תהצעתהחוק 8 4א1)ז(תחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף
כתתי היתר בעתי עת גם 4)ו( שבסעיף הסמכות את תהחית

)ראודבריהסברתסעיףהאמור(ע

הסדר קובע התקשורת תחוק 4א סעיף  סעיף 7 
תפני קצה ציוד שת תבדיקה מעבדות תהסמכת 
תשנות מוצע כתתיע רישיון בעת שת בזק תרשת חיבורו
אתההסדר,בהמשךתשינוייםמקביתיםשנעשובפקודת
קצה תציוד ביחס ההגבתות אתה, שינויים תפי הטתגרףע
כדי עוד יידרשו תא קצה תציוד הניתנים הסוג ואישור
תחברציודקצה,כיאםתצורךסחרבציודקצהעבהמשך
תכך,מוצעתעגןאתהאיסורעתסחרבציודקצהבסעיף
תא סוג באישור הצורך כי מוצע, עוד המוצעע 4א)א()1(
תכתת אתא בתבד, ציבורית בזק תרשת חיבור עוד יאפיין
רשתותהבזקענוסףעתכך,במקביתתרפורמהשנערכהתגבי
המקיתה הטתגרף, תפקודת בהתאם קצה ציוד שת ייבוא
עתייבואשתציודקצה)ביןהשארכאשרמדוברבציוד
תהצהרה ובכפוף אחרות במדינות אישור התיכי שעבר
תקבוע תשר סמכות תתת מוצע המשרד(, תפני שתינתן
שתחות מסמכים שמירת או דיווח חובת תעניין הוראות
תהרחבת כתנאי וזאת קצה, בציוד בסחר שעוסק מי עת
פטורקייםמייבואשתציודקצה)ראוצוהתקשורת)בזק
ושידורים()פטורמאישורסוגתציודקצה(,התשע"ד-2014(ע
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בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמיתים"ציודקצהשטרםניתןתגביואישור )2(
סוג"יבוא"אדםהמבקשתעסוקבסחרבציודקצהשטרםניתןתגביואישורסוג";

בסעיףקטן)ד3(,במקום"כפישיקבע"יבוא"כפישיקבע,ורשאיהואתקבועהוראות )3(
תענייןחובתדיווחאושמירתמסמכיםשתחותעתמישעוסקבסחרבציודקצהכאמור";

בסעיףקטן)ד4(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקוע )4(

במקוםסעיף4א1תחוקהעיקרייבוא:8עהחתפתסעיף4א1

"המרשםוההיתר
הכתתי

המנהתינהתמרשםשתנותנישירותיבזקהחייבים4א1ע )א(
ברישוםתפיסעיף2)א(;המרשםיהיהפתוחתעיוןהציבורע

השררשאיתקבועהוראותתענייןאופןניהותהמרשם )ב(
ובכתתזההוראותתענייןהגשתהבקשהתרישוםבמרשם,

הפרטיםשייכתתובהוהמסמכיםשיצורפואתיהע

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמיתים"ציודקצהשטרםניתןתגביואישור )2(
סוג"יבוא"אדםהמבקשתעסוקבסחרבציודקצהשטרםניתןתגביואישורסוג";

בסעיףקטן)ד3(,במקום"כפישיקבע"יבוא"כפישיקבע,ורשאיהואתקבועהוראות )3(
תענייןחובתדיווחאושמירתמסמכיםשתחותעתמישעוסקבסחרבציודקצהכאמור";

בסעיףקטן)ד4(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקוע )4(

החתפתסעיף4א1במקוםסעיף4א1תחוקהעיקרייבוא:8ע

"המרשםוההיתר
הכתתי

המנהתינהתמרשםשתנותנישירותיבזקהחייבים4א1ע )א(
ברישוםתפיסעיף2)א(;המרשםיהיהפתוחתעיוןהציבורע

השררשאיתקבועהוראותתענייןאופןניהותהמרשם )ב(
ובכתתזההוראותתענייןהגשתהבקשהתרישוםבמרשם,

הפרטיםשייכתתובהוהמסמכיםשיצורפואתיהע

סעיף4א1תחוקכנוסחוהיום,קובעתאמור: סעיף 8

"היתר כללי

נוכחהשרכיאיןמקוםתהסדרהשתביצוע )א( 4א1ע
מסוים, מסוג בזק, שירותי מתן או בזק פעותות
באמצעותרישיוןתפיסעיף4,רשאיהוא,בתיתגרוע
מהוראותסעיףו,תיתןהיתרכתתיתביצועהפעותות
האמורותאותמתןהשירותיםהאמורים,ותקבועבו

תנאים,ובתבדשמתקייםאחדמאתה:

ביצועהפעותותאומתןהשירותיםמבוסס )1(
בעת בידי המבוצעות בזק פעותות עת ברובו

רישיוןאועתשירותיבזקהניתניםעתידו;

השירותיםניתניםתבעתרישיוןבתבד; )2(

בזק מיתקן באמצעות ניתנים השירותים )3(
המופעתבידיבעתרישיון;

ביצועהפעותותאומתןהשירותיםכרוך )4(
בתבד, קצה ציוד שת בתחזוקה או בהפעתה

שניתןתגביואישורסוג;

ניתןתגביהשירותיםמספררבשתרישיונות )ו(
מיוחדים,במתכונתאחידה;

הפעותותאוהשירותיםהםקתיערךתאור )6(
טיבםונסיבותביצועםע

במתןהיתרכתתיובקביעתהתנאים )ב(
את השאר, בין בחשבון, השר יביא בו
השיקותיםהמפורטיםבסעיף4)ב(,בשינויים

המחויביםע

ההיתרהכתתייכתותהוראותבדבר )ג(
שהוא תמי או תשר ודיווח רישום חובות
תתחותת תנאי הוא שקיומן תכך, הסמיך
פעותות תבצע שמעוניין מי תגבי ההיתר

בזקאותתתשירותיבזק,מכוחוע

ההיתרהכתתייפורסםברשומותע )ד(

עתהיתרכתתיועתמישפועתמכוח )ה(
היתרכתתייחותוההוראותכמפורטתהתן,

החתותתגבירישיוןמיוחדומישקיבתרישיון
מיוחד,תרבותסמכויותהשרהמוקנותתפי
ובעת רישיון תגבי האמורות ההוראות
ובשינויים הענין תפי הכת כאמור, רישיון

המחויבים:

סעיף תמעט ב' פרק הוראות )1(
4)ו()2(שבו,וכןסעיף6יא1שבפרקב'1,

ופרקיםד',ה'ו–י"א;

ותקנות אחר חוק כת הוראות )2(
שהותקנומכוחוע

השררשאיתקבועבתקנות- )ו(

אגרהבעדרישוםכאמורבסעיף )1(
קטן)ג(אובעדחידושו;

דרכיםומועדיםתתשתוםהאגרה, )2(
המחירים תמדד הצמדתה תרבות
תתשתום ותנאים חובה וכן תצרכן,
הצמדה הפרשי פיגורים, ריבית
והוצאותגביה,עתאגרהשתאשותמה

במועדשנקבעתכךע"

תאסדרה הנוגעות ההוראות את תהחתיף מוצע
באמצעותהיתרכתתי,בסעיףהמצוטטתעית,בהסדרמעודכן

כאמורבחתקהכתתיתדבריההסבר,וכפישיפורטתהתןע

לסעיף 4א1)א( ו–)ב( המוצע

תפי תהיה תקשורת שירותי שת העיקרית האסדרה
המוצעבאמצעותרישוםבמרשםותפיהוראותההיתרהכתתי
שיחותעתהרשומיםבמרשםעתפיסעיףקטן4א1)א(המוצע,
המנהתהכתתישתמשרדהתקשורתינהתמרשםשתנותני
שירותיבזקהחייביםברישוםעהמרשםהאמוריהיהפומביע
תפיסעיףקטן4א1)ב(המוצע,השריהיהרשאיתקבועהוראות
תענייןאופןניהותהמרשםותענייןהגשתהבקשהתרישוםבו
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הגישאדםבקשהתרישוםבמרשםתפיסעיףקטן)ב(, )ג(
ירשוםאותוהמנהתבמרשםבתוךעשרהימיעבודה,אתא
אםכןסברכיאיןתרשמובשתשיקותיםשבטובתהציבור
כאמורבסעיף4)ב()1א(אואםמצאכימתקייםבמבקשאחד

מאתה:

הואקטיןאופסותדין; )1(

תאגיד ישראת, תושב ישראתי, אזרח אינו הוא )2(
שהתאגדונרשםבישראתאותאגידשהתאגדמחוץ
תחוק 346 סעיף תפי חוץ כחברת ונרשם תישראת

החברות;

תנאימהתנאיםהמנוייםבסעיף6)א()4(או)ו(ע )3(

מצאהמנהתכימתקיימותנסיבותשבשתהןאיןתרשום )ד(
אתהמבקש,כאמורבסעיףקטן)ג(,יודיעעתכךתמבקשבתוך

התקופההאמורהבאותוסעיףקטן,בצירוףנימוקיםע

וחובות הגבתות תנאים, בתקנות תקבוע השררשאי )ה(
שיחותועתמישרשוםבמרשם)בחוקזה-ההיתרהכתתי(;
בהיתרהכתתירשאיהשרתקבועהוראותשיחותותגביכת
הרשומיםבמרשםושירותיהבזקשהםנותניםאותגביחתק
מהם;בקביעתההיתרהכתתיתפיסעיףקטןזהיביאהשר
בחשבון,ביןהשאר,אתהשיקותיםהמפורטיםבסעיף4)ב(,

בשינוייםהמחויביםע

הרישום מכוח כתתי היתר תבעת המוקנות הזכויות )ו(
במרשםומכוחההיתרהכתתיאינןניתנותתהעברה,תשעבוד

אותעיקותע

והפרטיםשישתכתותבהעהגשתבקשהבאופןשיקבעתהיה,
מטבעהדברים,תנאיתהשתמתהרישוםע

לסעיף 4א1)ג( ו–)ד( המוצע

עתפיהמוצע,הרישוםבמרשםיתבצעבתוךעשרה
ימיעבודה,שבמהתכםיהיהעתמשרדהתקשורתתהשתים
אינו במרשם רישום מרישיון, בשונה בבקשהע הטיפות את
כרוךבעמידהבתנאיסףאתאבבדיקהשתהתקיימותכמה
דין; פסות או קטין אינו המבקש )1( בסיסיים: כמהתנאים

המבקשהואאזרחישראתאותושבישראת)תענייןמבקש )2(
ונרשם שהתאגד תאגיד הוא שהמבקש או יחיד( שהוא
בישראתאותאגידשנרשםכחברתחוץעויובהרכיתנאיזה
אינומחייבכיהמבקשתהירשםיהיהחברהוהואמאפשר
המבקשאינומצויבהתיכים רישוםגםתתאגידיםאחרים;)3(
תפיחוקחדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-2018)אם
הואיחיד(,אובהתיכיפירוקאוכינוסנכסים)אםהואתאגיד(ע

הנרשם שת מעמדו את תהבטיח נועדו אתה תנאים
שעשוי המאסדר ומות האחד, הצד מן ונושיו מנוייו מות
תהידרשתהפעתתאמצעיפיקוחואכיפהמןהצדהשניענוסף
בשת מבקש תרשום שתא המנהת רשאי תעית, האמור עת

שיקותיםשבטובתהציבורבדומהתבחינתמתןרישיוןע

הנתונים העבודה ימי עשרת בתוך תיעשה זו בחינה
תמנהתתבחינתהבקשהתרישוםבמרשםעאםמצאהמנהת
טעםשתאתרשוםאתהמבקש,בשתאי־קיוםהתנאיםכאמור
תעית,יהיהעתיותהודיעתמבקשעתכךותצרףאתנימוקיו,

וזאתבתוךתקופתעשרתהימיםהאמוריםע

לסעיף 4א1)ה( המוצע

תנאים, יחותו במרשם שנרשם בזק שירות ספק עת
ההיתר הן אתה תקנות בתקנותע שייקבעו וחובות הגבתות
הכתתיתמתןשירותיבזקעתענייןזהמוצעתהבהירכיההיתר
הכתתיעשויתכתותהוראותהנוגעותתכתתהרשומיםבמרשם
אותחתקמהםהמספקסוגמסויםשתשירותבזקעעודמוצע
תקבועכיבקביעתההיתרהכתתיוהוראותיוינחואתהשר
בקביעת בחשבון תהביא שעתיו תשיקותים זהים שיקותים

הוראותברישיוןתפיסעיף4)ב(תחוקכנוסחוהיוםע

לסעיף 4א1)ו( המוצע

מוצעתקבועבמפורשכיהזכויותהמוקנותתבעתהיתר
כתתימכוחהרישוםבמרשםאינןניתנותתהעברה,תעיקות
אותשעבודשכןהןזכויותפרטניותתמישנרשםעעםזאת,
עתבעתהיתרכתתיתאיחותוההגבתותתענייןהעברתנכסי
רישיוןכפישנקבעובסעיף4)ד1(תחוקעזאת,בהתאםתאופי
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הוראות יחות כתתי היתר בעת ועת כתתי היתר עת )ז(
סעיף4)ד2()2(ו–)3(,)ה(ו–)ו(,בשינוייםהמחויביםע

כתתי היתר תבעת מינהת הוראת תתת רשאי השר )ח(
בענייניםשרשאיהואתקבוע,תפיחוקזה,בהיתרהכתתי,
אםמצאכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםמתןהוראה
פרטניתתאותובעתהיתר;נתןהשרהוראתמינהתכאמור,
יפרסםאותהתציבורבאתרהאינטרנטשתמשרדהתקשורת
ויצייןזאתבמרשם,ובתבדשתאיפרסםפרטיםשהםבגדר
מידעשרשותציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיף9)א(תחוק
תפרסם שתא הוא ורשאי התשנ"ח-31998, המידע, חופש
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתתמסור
תפיסעיף9)ב(תחוקהאמור;הוראתמינהתשניתנהתפיסעיף
ניתנה שתו הכתתי ההיתר בעת תגבי אותה, יראו זה קטן

ההוראה,כהוראהבהיתרהכתתיע"

סעיף4א2תחוקהעיקרי-בטתע9עביטותסעיף4א2

הוראות יחות כתתי היתר בעת ועת כתתי היתר עת )ז(
סעיף4)ד2()2(ו–)3(,)ה(ו–)ו(,בשינוייםהמחויביםע

כתתי היתר תבעת מינהת הוראת תתת רשאי השר )ח(
בענייניםשרשאיהואתקבוע,תפיחוקזה,בהיתרהכתתי,
אםמצאכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםמתןהוראה
פרטניתתאותובעתהיתר;נתןהשרהוראתמינהתכאמור,
יפרסםאותהתציבורבאתרהאינטרנטשתמשרדהתקשורת
ויצייןזאתבמרשם,ובתבדשתאיפרסםפרטיםשהםבגדר
מידעשרשותציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיף9)א(תחוק
תפרסם שתא הוא ורשאי התשנ"ח-31998, המידע, חופש
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתתמסור
תפיסעיף9)ב(תחוקהאמור;הוראתמינהתשניתנהתפיסעיף
ניתנה שתו הכתתי ההיתר בעת תגבי אותה, יראו זה קטן

ההוראה,כהוראהבהיתרהכתתיע"

ביטותסעיף4א2סעיף4א2תחוקהעיקרי-בטתע9ע

שתמעיט כתתי היתר בעתי  עת תהחיתה שמוצע האסדרה
בצורךבקבתתאישוריםמראש)ex-ante(תפעותותשונותע

לסעיף 4א1)ז( המוצע

מוצעתהחיתעתהיתרכתתיועתבעתהיתרכתתיכמה
הוראותהחתותתפיסעיף4עתרישיונותועתבעתירישיונותע
כך,מוצעתהחיתתגביהםאתההוראותשבסעיף4)ד2()2(ו־)3(
תחוקשעניינןסמכותהשרתקבועהוראותבנוגעתהפרדות
עם ותהתמודדות תפיקוח הנחוצות ותאגידיות חשבוניות
יצירתכוחשוקאצתספקיםמורשים,וכןאתהוראותסעיף
4)ה(המבהירותכיהשררשאיתתקןהוראותבהיתרהכתתי
מעתתעתענוסףעתכך,מוצעתהחיתאתהוראותסעיף4)ו(,
כךשהשריהיהרשאיתתתגםתבעתהיתרכתתיסמכויות
רשאי יהיה כתתי היתר בעת מנזיקיןע וחסינות במקרקעין
תהעניקשירותיםעתבסיסרשתותבזקשבבעתותווהואאף
עשויתפעותבאופןנרחב,ומשכךאותההצדקההחתהעת
מתןהסמכויותוהחסינותכאמורתבעתירישיונותחתהגם

תגביבעתהיתרכתתיכאמורע

לסעיף 4א1)ח( המוצע

בת תקנה שהוא בכך מהרישיון נבדת הכתתי ההיתר
זאת, עם יחד פרטניתע מינהת הוראת ותא תחיקתי, פועת
מינהת הוראת במתן צורך תהתעורר עשוי שונים במקרים
תבעתהיתרכתתימסויםעתפיכךמוצעתהסמיךאתהשרתתת
)תהבדית מסוים כתתי היתר תבעת  פרטנית מינהת הוראת
מהוראהרוחביתשחתהמכוחההיתרהכתתיעתכתתבעתי
שרשאי בעניינים וזאת מהם(, חתק עת או הכתתי ההיתר
התקשורתע חוק הוראות תפי הכתתי בהיתר תקבוע השר
תשר נתונה תהיה מינהת הוראת תתת הסמכות כי מוצע
אםמצאכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםמתןהוראה
פרטניתתאותובעתהיתרעעםזאת,תמעןהשקיפותמוצעכי
האינטרנט באתר כאמור שנתן מינהת הוראת יפרסם השר

ובכך במרשם, קיומה את יציין וכן התקשורת משרד שת
במקרים השוניםע העניין בעתי תידיעת הדבר את תהביא
שבהםקייםטעםשתאתפרסםאתההודעהאופרטיםממנה
מהסיבותהמצדיקותאי–פרסוםמידעתפיחוקחופשהמידע,

התשנ"ח-1998,יוכתהשרתהימנעמתפרסםזאתע

כאמור שניתנה מינהת הוראת כי תקבוע מוצע עוד 
יראואותה,תגביבעתההיתרהכתתישתוניתנהההוראה,
מינהת הוראת שת הפרה כת כך, הכתתיע בהיתר כהוראה
ויהיו הכתתי בהיתר הוראה שת תהפרה תיחשב כאמור
נתונותתגביהסמכויותהפיקוחוהאכיפההחתותבנסיבות
שתהפרתההיתרהכתתי)ביטותרישוםבמרשםתפיסעיף6

תחוק,הטתתעיצוםכספיתפיפרקז'1תחוקוכו'(ע

סעיף4א2תחוקכנוסחוהיוםקובעתאמור: סעיף 9 

"מעמד בעל רישיון לאחר מתן היתר כללי או פטור

נתןהשרהיתרכתתי,אוקבעפטורתפיהוראות 4א2ע
סעיף3)8(,תגביפעותותבזקאושירותיבזק,מסוגמסוים,
שניתןתגביהםקודםתכןרישיוןתפיהוראותסעיף4,יקבע
בהיתראובצושבונקבעהפטור,תפיהענין,הוראותתגבי
מעמדםשתהרישיוןושתבעתהרישיוןתאחרמתןההיתר

אוקביעתהפטורע"

עניינושתהסעיףהאמורבמעמדבעתרישיוןתאחרמתן
היתרכתתיאופטור,בהתאםתהוראותהחוקכנוסחוהיוםעעת
פיהצעתהחוקהוראותהמעברמרישיוןתהיתרכתתיותהפך,
מעוגנותבסעיף64אתחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף97תהצעת
החוק,ומשכךמתייתרותהוראותסעיף4א2המוצעעיובהר
כיאםיתעוררהצורךבכךיהיהרשאיהשרתקבועהוראות

מעברגםבהיתרהכתתיע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 3
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בסעיף4גתחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף4ג

במקוםכותרתהשותייםיבוא"אגרותתרישיונותותרישוםבמרשם"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

אגרהבעדהגשתבקשהתרישיוןאותרישוםבמרשםאובקשה )1("
תחידושם;";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

דרכיםומועדיםתתשתוםהאגרות,תרבותאופןעדכוןשיעורןבהתאם )3("
תשינויבמדדהמחיריםתצרכןשמפרסמתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקה,
וכןתשתוםשתהפרשיהצמדה,ריביתפיגוריםוהוצאותגבייהעתאגרה

שתאשותמהבמועדהע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"אותפיו"יבוא"אוכתנאיתרישוםבמרשםאותפיההיתר )3(
הכתתי,תפיהעניין"ע

תיקוןסעיף4ג1


בסעיף4ג1תחוקהעיקרי,במקום"תדרושמבעתרישיוןאוממישפועתמטעמו"יבוא11ע
"תדרושמספקמורשה,ממישפועתמטעמו",אחרי"בביצועשידורים"יבוא"אוממי
שמכוויןפעותתהשתרשתבזק"ובמקוםהסיפהמהמיתים"בסעיףזה"יבוא"בסעיף
זה,"ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידוריםומישעוסקבסחרבציודקצהשניתן

תגביואישורסוג"ע

בסעיף4דתחוקהעיקרי-12עתיקוןסעיף4ד

בסעיףקטן)א(- )1(

סעיף4גתחוקכנוסחוהיוםמסדיראתסמכות  סעיף 10
רישיונותע מתן בעד אגרות תקבוע השר 
פסקאות)1(ו–)3(שתסעיףקטן)א(בסעיףהאמורקובעות

כיהשררשאיתקבועבתקנות:

אגרהבעדמתןרשיון; )1("

עעעעע

דרכיםומועדיםתתשתוםהאגרות,תרבותהצמדתן )3(
תמדדהמחיריםתצרכן,גבייתריביתפיגוריםוהוצאותיהע"

מעוגנת כתתי היתר תעניין אגרות תקבוע הסמכות
כיוםבסעיף4א1)ו(תחוק)ראונוסחובדבריההסברתסעיף8
תהצעתהחוק(עמוצעתאחדאתההוראותהנוגעותתאגרות
החתותעתבעתירישיונותועתבעתיהיתרכתתיבסעיף4ג

תחוקע

סמכות את מסדיר התקשורת תחוק 4ג1 סעיף  סעיף 11 
הפעתת תשם הדרוש מידע תדרוש השר 
זאת, ביצועוע את תהקת כדי או החוק מכוח סמכויותיו
במקביתתסעיף37יבתחוקהמסמיךמפקחיםתדרושמידע
תשםפיקוחעתביצועהוראותתפיהחוקעכאמורבחתק
את תצמצם מוצע החוק בהצעת ההסבר, תדברי הכתתי
הכפופים השירותים את וכך בזק", "שירות ההגדרה
תחובתרישויתפיהחוקובהמשךתכךאתמספרהגורמים

הכפופיםתאסדרהתפיהחוקעיחדעםזאת,בהתאםתסעיף
94תהצעתהחוקותהגדרה"שירותבזק"כנוסחההמוצע
בסעיף2תהצעתהחוק,מוצעכיהשריהיהרשאיתקבוע
כיסוגיםשתשירותיםשאינםמנוייםבהגדרה"שירותבזק"

המוצעת,יוכפפואףהםתאסדרהע

כאמור תאסדרה שירותים שת הכפפה המוצע, תפי
מוכוונת נתינתם שתצורך תשירותים ביחס רק אפשרית
השר את תהסמיך מוצע כך תשם בזקע רשת שת פעותתה
תדרושמידעממישמכוויןאתפעותתהשתרשתבזקכאמור,
השירותיםהמנויים מסוג אםאינומספקשירותשהוא גם
בהגדרה"שירותבזק"המוצעתעזאת,בעיקרכדיתבחוןאת
הצורךבהכפפתםתאסדרהעיובהרכיבהתאםתחוקכנוסחו
תרישוי ככתת, כפופה, בזק, רשת שת פעותה הכוונת היום
בהיותהפעותתבזק,ותכןכפופהגםתסמכותדרישתהמידעע
כמוכן,מוצעתכתותבהגדרה"ספקמורשה"המופיעהבסעיף
זהאתמישעוסקבסחרבציודקצהשניתןתגביואישורסוגע

לפסקה )1( סעיף 12  

בזק" "שירות בהגדרה המוצע תשינוי בהמשך 
וכתוצאהמכךצמצוםשתסוגיהשירותיםהנכתתיםבוביחס
שקביעת כך תחוק 4ד סעיף את תתקן מוצע היום, תמצב
שירותחיוניתאתחותרקעת"שירותבזק"כהגדרתוהמוצעת
בסעיף2תהצעתהחוק,אתאגםעתשירותהנתווהתשירות
בזקבתנאישניתןבידיספקמורשהעהרחבהזותאפשרתראות
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בפסקה)1(,ברישה,אחרי"שירותבזק"יבוא"אושירותהנתווהתו,הניתן )א(
בידיספקמורשה,כמפורטבצו";

בפסקה)2(,המיתה"בזק"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"מהרישיון"יבוא"אומההיתרהכתתי,תפיהעניין"; )2(

בסעיףקטן)ו(- )3(

במקוםההגדרה"פירוקמרצון"יבוא: )א(

""פירוקמרצון"-כמשמעותובחתקשמיניא'תחוקהחברות;";

בהגדרה"הסדר",בסופהיבוא"וכןהסדרחובכהגדרתובסעיף318תחוק )ב(
חדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-42018"ע

בסעיף4התחוקהעיקרי-13עתיקוןסעיף4ה

בסעיףקטן)א(,אחרי"תפיהרישיון"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"; )1(

בסעיףקטן)ד(,במקום"אוהגבתתו"יבוא"התתייתואוהגבתתו,אובשתביטות )2(
הרישוםבמרשם,התתייתואוהגבתתו,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"עתפירישיונו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"ע )3(

בסעיף4ותחוקהעיקרי-14עתיקוןסעיף4ו

בסעיףקטן)א(,במקום"רשימתשירותיבזקבסיסיים"יבוא"רשימהשתשירותי )1(
בזק,ושתשירותיםנתוויםתהםשהםשירותיםבסיסיים";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"עתפירישיונו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"; )2(

סעיףקטן)ד(-בטת; )3(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"תפירישיונו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"ע )4(

בפסקה)1(,ברישה,אחרי"שירותבזק"יבוא"אושירותהנתווהתו,הניתן )א(
בידיספקמורשה,כמפורטבצו";

בפסקה)2(,המיתה"בזק"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"מהרישיון"יבוא"אומההיתרהכתתי,תפיהעניין"; )2(

בסעיףקטן)ו(- )3(

במקוםההגדרה"פירוקמרצון"יבוא: )א(

""פירוקמרצון"-כמשמעותובחתקשמיניא'תחוקהחברות;";

בהגדרה"הסדר",בסופהיבוא"וכןהסדרחובכהגדרתובסעיף318תחוק )ב(
חדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-42018"ע

תיקוןסעיף4הבסעיף4התחוקהעיקרי-13ע

בסעיףקטן)א(,אחרי"תפיהרישיון"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"; )1(

בסעיףקטן)ד(,במקום"אוהגבתתו"יבוא"התתייתואוהגבתתו,אובשתביטות )2(
הרישוםבמרשם,התתייתואוהגבתתו,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"עתפירישיונו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"ע )3(

תיקוןסעיף4ובסעיף4ותחוקהעיקרי-14ע

בסעיףקטן)א(,במקום"רשימתשירותיבזקבסיסיים"יבוא"רשימהשתשירותי )1(
בזק,ושתשירותיםנתוויםתהםשהםשירותיםבסיסיים";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"עתפירישיונו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"; )2(

סעיףקטן)ד(-בטת; )3(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"תפירישיונו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין"ע )4(

בשירותיםנוספים,שאינםשירותיבזק,כדוגמתשירותהתקנה
ותחזוקה,אושירותיערךמוסףוכדומה,כשירותחיוניתצורך
סעיףזהעיצויןכימאזחקיקתוהופעתהסעיףהאמוררקביחס
תשירותיםשתחברתבזק)ראוצוהתקשורת)בזקושידורים(
הישראתית החברה "בזק", שנותנת חיוני שירות )קביעת

תתקשורתבע"מ(,התשנ"ז-1997(ע

לפסקה )2(

מוצעתהתאיםאתנוסחושתסעיףקטן)ה(שתסעיף
4דתחוקכךשיראובהוראהמכוחסעיף4ד,תרבותצומכוח
סעיףזה,הוראתרישיוןאוהוראהבהיתרהכתתי,תפיהענייןע
הוראהזותאפשרהפעתתסמכויותפיקוחואכיפהתפיחוק
התקשורתהחתותתגביהפרתהוראתרישיוןאוהיתרכתתי,

גםתגביהפרתההוראותתפיסעיף4דהאמורע

לפסקה )3(

מוצעתתקןאתההפניותתהתיכי"פירוקמרצון"ו"הסדר"
העדכנית תחקיקה בהתאם 4ד סעיף שת )ו( קטן שבסעיף
בהתיכיהבראתחברותותהפנותתמונחיםותהוראותהחוק

הרתוונטייםע

במתן העוסק תחוק 4ה סעיף את תתקן מוצע  סעיף 13
תחוק, 4ד סעיף תפי שנקבע חיוני שירות 

כמוצע במרשם רישום באמצעות תאסדרה ותהתאימו
בהצעתחוקזוע

סעיף4ותחוקקובעכיהשררשאיתקבועמהם  סעיף 14 
השירותיםהבסיסיםאשרראוישיינתנותכתת  כללי
הציבורואתאופןאסדרתםעעדכה,טרםנעשה 
שימושבסעיףזהעמוצעתהתאיםאתנוסחושתהסעיף
בהתאמהתשינוימתכונתהאסדרהכמוצעבהצעתהחוקע

לפסקה )1(

בהמשךתשינויהמוצעבהגדרה"שירותבזק"וכתוצאה
תמצב ביחס בו הנכתתים השירותים סוגי שת צמצום מכך
שירותים גם מפורש, באופן 4ו, בסעיף תכתות מוצע היום,
שהםנתוויםתשירותיבזק,ובתבדשמדוברבשירותיםנתווים
התקנה שירותי שיכתתו יכות כאתה, שירותים בסיסייםע

ותחזוקהושירותיםנתוויםאחריםע

לפסקאות )2( ו–)4(

סעיף שת ו–)ה( )ב()1( קטנים סעיפים את תתקן מוצע
זו, חוק בהצעת המוצעים תתיקונים בהתאמה תחוק 4ו
ותאפשרותכיהסעיףיחותהןעתבעתירישיוןוהןעתבעתי

היתרכתתיע

ס"חהתשע"ח,עמ'310ע 4
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תיקוןסעיף4ז


בסעיף4זתחוקהעיקרי,במקום"בעתרישיון,אובעתרישיוןתשידורים"יבוא"ספקו1ע
מורשה,אובעתרישיוןתשידורים"ובמקום"מבעתרישיוןאחר"יבוא"מספקמורשה

אחר"ע

בסעיף4חתחוקהעיקרי-16עתיקוןסעיף4ח

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא: )1(

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידוריתווייןכהגדרתובסעיף6מג;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"מבעתרישיון"יבוא"מספקמורשה"ובמקום"בעתרישיון" )2(
יבוא"ספקמורשה";

ובמקום אחר" מורשה "ספק יבוא אחר" רישיון "בעת במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
"שהרוכששיתםתבעתהרישיון"יבוא"שהרוכששיתםתספקהמורשה";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בעתרישיוןאחר"יבוא"ספקמורשהאחר",במקום"בעת )4(
הרישיוןהאחר"יבוא"הספקהמורשההאחר"ובמקום"תבעתהרישיון"יבוא"תספק

המורשה"ע

בסעיף4טתחוקהעיקרי-17עתיקוןסעיף4ט

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"ספקגישהתאינטרנט"יבוא: )1(

""ספקגישהתאינטרנט"-ספקמורשההמספקשירותגישהתאינטרנטע";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"בתקנותאוברישיוןספקגישהתאינטרנט"יבוא )2(
"בתקנות,ברישיוןאובהיתרהכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בתקנותאוברישיון"יבוא"בתקנות,ברישיוןאובהיתר )3(
הכתתי,תפיהעניין"ע

בסעיףותחוקהעיקרי-18עתיקוןסעיףו

לפסקה )3(

סעיףקטן)ד(שתסעיף4וכנוסחוהיום,קובעתאמור:

הוראותסעיףזהיחותוגםעתמבקשרישיוןכתתי, ")ד(
בשינוייםהמחויביםע"

מוצעתבטתהוראהזוכךשהוראותסעיף4ויחותועת
ספקיםמורשיםבתבדותאיחותועתמישטרםנרשםבמרשם

אוטרםקיבתרישיון,תפיהענייןע

התניית תעניין הגבתות קובע תחוק 4ז סעיף  סעיף 15  
שירותבשירות,ביןשמדוברבשירותבזקובין 
שמדוברבשירותשידוריםעמוצעתהתאיםאתנוסחהסעיף
כךשיחותעתספקיםמורשיםבהתאמהתתיקוניםהמוצעים

בהצעתחוקזוע

"התיות מקטע באסדרת עוסק תחוק 4ח סעיף  סעיף 16
אותו רכישת ובאפשרות בזק רשת שת הפנימי" 
מקטעעמוצעתתקןאתהסעיףבהתאמהתתיקוניםהמוצעים
בהצעתחוקזו,ותהתאיםאתהמונחיםבוכךשיחותועתכתת

הספקיםהמורשיםע

ההגדרות בסעיף המוצעים תשינויים בהמשך  סעיף 17 
שבסעיף1תחוק,כמוצעבסעיף2תהצעתהחוק, 

מוצעתתקןבהתאמהאתסעיף4טתחוקע

בהתאםתכך,מוצעתהחתיףאתההגדרה"ספקגישה
תאינטרנט"הקובעתתאמור:

""ספקגישהתאינטרנט"-מישקיבתרישיוןתפיחוקזהאו
מישפועתמכוחהיתרכתתיתפיוהנותןשירותגישה
תאינטרנט,תרבותבעתרישיוןכתתיתמתןשירותירדיו
טתפוןניידובעתרישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת,

הנותניםשירותכאמורבאמצעותציודקצהניידע"

"ספק תהגדרה האמורה ההגדרה את תהתאים מוצע
מורשה"המוצעתבסעיף2תהצעתהחוק,ותכתותבהאתכת
הספקיםהמורשיםהמספקיםשירותגישהתאינטרנטובכתת

זאתמישמספקשירותזהבאמצעותרשתותרט"ןע

עודמוצעתבצעהתאמותשתסעיף4טתחוק,בהמשך
תתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזוע

תיקונים מוצעים ו–)8( )6( ,)4( עד )1( תפסקאות  סעיף 18 
"בעת התקשורתע תחוק ו)א( שבסעיף בהגדרות 

רישיון"-מוגדרבסעיףהאמורכך:

""בעתרישיון"-כהגדרתובסעיף1,ואותםתעניןסעיפים
רישיון שקיבת מי תמעט ו–)ט(, )ה( עד )א( קטנים

מיוחד;"ע

"בעתרישיוןאחר"מוגדרכך:
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בסעיףקטן)א(- )1(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"בעתרישיוןאחר"יבוא: )ב(

""ספקמורשהאחר",תענייןסעיפיםקטנים)ו(ו–)ז(-תרבותבעתרישיון
תשידוריתווייןכהגדרתובסעיף6מג;";

בהגדרה"קישור־גומתין",בכתמקום,המיתה"ציבורית"-תימחק; )ג(

בהגדרה"שימוש",במקוםפסקה)1(יבוא: )ד(

מתןגישהאתרשתבזק,תרבותמיתקןבזק,שתבעתרישיוןאחר, )1("
ואפשרותהשימושבהם;";

בסעיףקטן)ב()1(,ברישה,המיתה"ציבורית"-תימחק,ואחרי"שייעשוברישיון" )2(
יבוא"בהיתרהכתתי";

בסעיףקטן)ד(,המיתה"הציבורית"-תימחק; )3(

יבוא זה" תעניין ברישיונו שנקבעו תתנאים "בהתאם במקום )ה(, קטן בסעיף )4(
"בהתאםתתנאיםשנקבעותענייןזהברישיונואובהיתרהכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ו(,המיתים"ביצועפעותותבזקאו"-יימחקו; )ו(

בסעיףקטן)ז(,במקום"בעתרישיוןאחר"יבוא"ספקמורשהאחר"; )6(

ביצוע או בזק שירותי מתן בזק, פעותות ביצוע "היה במקום )ח(, קטן בסעיף )7(
שידוריםבידיבעתרישיון"יבוא"היהמתןשירותיבזקאוביצועשידוריםבידיספק

מורשה"ובמקום"בידיבעתירישיונותשונים"יבוא"בידיספקיםמורשיםשונים";

)ט(,במקום"בתקנותאוברישיון"יבוא"בתקנות,ברישיון,בהיתר בסעיףקטן )8(
הכתתי";

בסעיףקטן)י(- )9(

בסעיףקטן)א(- )1(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"בעתרישיוןאחר"יבוא: )ב(

""ספקמורשהאחר",תענייןסעיפיםקטנים)ו(ו–)ז(-תרבותבעתרישיון
תשידוריתווייןכהגדרתובסעיף6מג;";

בהגדרה"קישור־גומתין",בכתמקום,המיתה"ציבורית"-תימחק; )ג(

בהגדרה"שימוש",במקוםפסקה)1(יבוא: )ד(

מתןגישהאתרשתבזק,תרבותמיתקןבזק,שתבעתרישיוןאחר, )1("
ואפשרותהשימושבהם;";

בסעיףקטן)ב()1(,ברישה,המיתה"ציבורית"-תימחק,ואחרי"שייעשוברישיון" )2(
יבוא"בהיתרהכתתי";

בסעיףקטן)ד(,המיתה"הציבורית"-תימחק; )3(

יבוא זה" תעניין ברישיונו שנקבעו תתנאים "בהתאם במקום )ה(, קטן בסעיף )4(
"בהתאםתתנאיםשנקבעותענייןזהברישיונואובהיתרהכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ו(,המיתים"ביצועפעותותבזקאו"-יימחקו; )ו(

בסעיףקטן)ז(,במקום"בעתרישיוןאחר"יבוא"ספקמורשהאחר"; )6(

ביצוע או בזק שירותי מתן בזק, פעותות ביצוע "היה במקום )ח(, קטן בסעיף )7(
שידוריםבידיבעתרישיון"יבוא"היהמתןשירותיבזקאוביצועשידוריםבידיספק

מורשה"ובמקום"בידיבעתירישיונותשונים"יבוא"בידיספקיםמורשיםשונים";

)ט(,במקום"בתקנותאוברישיון"יבוא"בתקנות,ברישיון,בהיתר בסעיףקטן )8(
הכתתי";

בסעיףקטן)י(- )9(

)ו(ו–)ז(,בעת ""בעתרישיוןאחר"-תעניןסעיפיםקטנים
רישיון,תרבותבעתרישיוןתשידוריתווייןכהגדרתו

בסעיף6מג;"ע

תתיקונים האמורות ההגדרות את תהתאים מוצע
ההגדרה את תמחוק מוצע כך, זוע חוק בהצעת המוצעים
אחר" רישיון "בעת ההגדרה את ותהחתיף רישיון" "בעת
ב"ספקמורשהאחר"כךשתחותעתספקמורשהכהגדרתו
מכוח שפועת מי קרי החוק, תהצעת 2 בסעיף המוצעת
מסוימים ותעניינים כתתי, היתר פי עת שפועת ומי רישיון
את תתקן מוצע כן כמו תווייןע תשידורי רישיון בעת גם -
ההגדרה"קישורגומתין"ותהרחיבאתהסמכותבסעיףוכך
שתחותביחסתכתרשתותהבזקבאשרהן,ותארקעתרשת
בכפוף וזאת האוניברסתיות, תחובת הכפופה ציבורית בזק

תשיקותיםהמפורטיםבסעיףותחוקע

נוסףעתכך,בהמשךתהגדרותהמוצעותבסעיף2תהצעת
החוק,תעניין"רשתבזק"ו"מיתקןבזק",מוצעתתקן,בהתאמה,
אתההגדרה"שימוש"עהמונחים"רשתבזקציבורית"ו"רשת
גישה"הכתותיםכיוםבהגדרהזו,נכתתיםבהגדרותהמוצעות

ת"רשתבזק"ו"מיתקןבזק",ותכןמתייתרתההפניהאתיהםע

לפסקאות )5( ו–)7(

בזק" ת"פעותת בנוגע הרישוי חובת תביטות בהמשך
כך התקשורת, תחוק ו סעיף את בהתאמה תתקן מוצע
שאסדרתמתן"השימוש"הקבועהבסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח(
שתהסעיףהאמור,תחותביחסתשימוששכרוךבמתןשירותי
בזקבתבדעעםזאת,איןבכךכדיתשתותכיתצורךמתןשירותי
בזקייקבעוגםהוראותבדברשימוששעניינופעותותבזק
וכןפעותות,שירותים,והסדריםנתוויםכאמורבסעיףו)ב()1(

תחוק,אםהםנובעיםממתןשירותיבזקע

לפסקה )9(

סעיףקטן)י(שתסעיףותחוקהתקשורתקובעאסדרה
את תהתאים מוצע פסיביותע בתשתיות תשימוש ספציפית
שימוש בדבר שההסדר כך האמור הקטן בסעיף ההגדרות
בתשתיותפסיביותיוחתעתכתתהספקיםהמורשיםעסעיףזה
והאסדרההמפורטתשנקבעהבונועדותהתמודדעםחסמים
הנוגעיםתפריסהשתרשתותנייחות,שהקמתןכרוכהבביצוע
מי בעבור גם רתוונטיים ואתה מורכבות, אזרחיות עבודות

שיפעתמכוחהיתרכתתיע

עודמוצעתתקןאתפסקה)2(ותבטתאתפסקאות)3(
ו–)4(שתסעיףו)י(עפסקאותאתהקובעותתאמור:
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בפסקה)1(,במקום"מפעיתפנים–ארציייתןתמפעיתפנים–ארציאחר"יבוא )א(
"ספקמורשהייתןתספקמורשהאחר",במקום"שתהמפעיתהפנים–ארציהאחר
אותהקיםבהמיתקניבזקשתהמפעיתהפנים–ארציהאחר"יבוא"שתהספק
המורשההאחראותהקיםבהמיתקניבזקשתהספקהמורשההאחר"ובמקום
"ביצועכתפעותתבזקומתןכתשירותבזקעתפיתנאירישיונושתהמפעית
הפנים־ארציהאחר"יבוא"מתןכתשירותבזקעתפיתנאירישיונושתהספק

המורשההאחראוההיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)2(,במקוםהסיפהמהמיתים"בידימפעיתפנים־ארצישאינו"יבוא )ב(
"בידיספקמורשה";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )ג(

בפסקה)ו(,במקום"שתמפעיתפנים־ארצי"יבוא"שתספקמורשה"; )ד(

בפסקה)6(- )ה(

ברישה,במקום"שתמפעיתפנים־ארצי"יבוא"שתספקמורשה"; )1(

"הספק יבוא הפנים־ארצי" "המפעית במקום )ב(, משנה בפסקת )2(
המורשה";

בפסקה)7(- )ו(

ההגדרות"בעתרישיוןמפ"אתשתית"ו"מפעיתפנים־ארצי"-יימחקו; )1(

בהגדרה"תשתיתפסיבית",המיתה"הציבורית"-תימחקע )2(

בסעיףואתחוקהעיקרי-19עתיקוןסעיףוא

בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"ניידותמספרים"יבוא: )1(

""ספקמורשה"-ספקמורשההנותןשירותטתפוניה;";

השר,בהסכמתשרהאוצר,יקבע,בהתאםתסמכותו )2("
תפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ב1(,תשתומים,תשתומיםמרביים
אותשתומיםמזערייםבעדשימושבתשתיתהפסיביתשת
החברהבידימפעיתפנים–ארצישאינובעתרישיוןכתתי

ייחודישנעשהתפיהוראותפסקה)1(;

עדתהתקנתתקנותתפיפסקה)2(,יחותועתהשימוש )3(
מפעיתפנים–ארצי בידי החברה בתשתיתהפסיביתשת
הוראות תפי שנעשה ייחודי, כתתי רישיון בעת שאינו
שירות בעד שנקבעו המרביים התשתומים ,)1( פסקה
גישהתתשתיתפסיביתבתקנותהתקשורת)בזקושידורים(
)שימושברשתבזקציבוריתשתמפ"א(,התשע"ה-2014,
כנוסחןערביוםתחיתתושתחוקהתכניתהכתכתית)תיקוני
חקיקהתיישוםהמדיניותהכתכתיתתשנותהתקציב2017

ו–2018(,התשע"ז-2016;

)3(ששיתם פסקה קייםהפרשביןהתשתומיםתפי )4(
מפעיתפנים-ארצישאינובעתרישיוןכתתיייחודיואינו
בעתרישיוןמפ"אתשתיתבעדשימושבתשתיתהפסיבית
שתהחברהתפיהוראותפסקה)1(תביןהתשתומיםשנקבעו
החברה ידי עת ההפרש, ישותם ,)2( פסקה תפי בתקנות
כתתי רישיון בעת שאינו פנים–ארצי מפעית ידי עת או

ייחודיואינובעתרישיוןמפ"אתשתית,תפיהעניין,בעד
התקופההמתחיתהבמועדתחיתתהשימוששתהמפעית
הפנים–ארציהאמור,בתשתיתהפסיביתשתהחברהתפי
)1(,ותענייןשימושכאמורשנעשהתאחר הוראותפסקה
חקיקה )תיקוני הכתכתית התכנית חוק שת תחיתתו יום
תיישוםהמדיניותהכתכתיתתשנותהתקציב2017ו–2018(,

התשע"ז-2016;"ע

מוצעתיקוןבסיפהשתפסקה)2(כדיתהחיתהעתכתת
הספקיםהמורשיםעכמוכן,מוצעתבטתאתפסקאות)3(ו־)4(
שתסעיףו)י(תחוק,הקובעותהוראותמעברשיחותובתקופה
)2(בנוגעתהסדרת הקודמתתהתקנתהתקנותמכוחפסקה
התקנות שהתקנת מכיוון זאת, השימושע בעד התשתומים
מכוחפסקה)2(נמצאתכיוםבשתביםמתקדמיםוככתהנראה
שעד כך בכנסת, זו חוק בהצעת הדיון תפני עוד תושתם
ו–)4( )3( שבפסקאות ההוראות יתייתרו החקיקה תהשתמת

תחוקבנוסחוהקייםע

סעיףואתחוקהתקשורתקובעאתההסדרבנוגע  סעיף 19
תתכניתהמספורעבהתאםתתיקוניםהמוצעים 
שבתכנית כך וא סעיף את תתקן מוצע זו, חוק בהצעת
מספקים שהם ובתבד מורשים, ספקים ייכתתו המספור
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)ד(,במקום"ברישיוןשניתןתפיחוקזה"יבוא"ברישיוןאובהיתר בסעיףקטן )2(
הכתתי,תפיהעניין";

סעיףקטן)ה(-בטתע )3(

בסעיףובתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ו(-20עתיקוןסעיףוב

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

בהגדרה"מסרון",המיתה"ציבורית"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מסרון"יבוא: )3(

בזק רשת באמצעות טתפוניה שירות המספק מורשה ספק - מורשה" ""ספק
המאפשרתתספקשירותמסרון;"ע

סעיףוגתחוקהעיקרי-בטתע21עביטותסעיףוג

)ד(,במקום"ברישיוןשניתןתפיחוקזה"יבוא"ברישיוןאובהיתר בסעיףקטן )2(
הכתתי,תפיהעניין";

סעיףקטן)ה(-בטתע )3(

תיקוןסעיףובבסעיףובתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ו(-20ע

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

בהגדרה"מסרון",המיתה"ציבורית"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מסרון"יבוא: )3(

בזק רשת באמצעות טתפוניה שירות המספק מורשה ספק - מורשה" ""ספק
המאפשרתתספקשירותמסרון;"ע

ביטותסעיףוגסעיףוגתחוקהעיקרי-בטתע21ע

תהצעת 2 בסעיף המוצעת כהגדרתו טתפוניה" "שירות
החוקע

נוסףעתכךמוצעתבטתאתסעיףקטן)ה(שתסעיףוא
תחוקהקובעתאמור:

השריכיןתכניתמספורתעניןניידותמספריםתגבי )1( ")ה(
בעתרישיוןכתתיתמתןשירותיבזקפניםארציים
נייחיםוכןתגביבעתרישיוןכתתיתמתןשירותירדיו
טתפוןנייד)בסעיףקטןזה-תכניתהמספור(,ויורה
והפעתתה יישומה בדבר רישיונותכתתיים תבעתי
1( התשס"ו באתות יוםח' המספורעד שתתכנית
בספטמבר2006(;מבנההתשתומיםתעניןזהייקבע
באופן האוצר, ושר השר בידי האמור המועד עד

שיבטיחשקיפותמתאהומניעתכתאפתיה;

נוכחוהשרושרהאוצרכינוצרצורךממשיבכך, )2(
ומטעמיםמיוחדים,רשאיםהםתדחותבצו,באישור

ועדתהכתכתהשתהכנסת,אתיישומהוהפעתתהשת
שתושה עת תעתה שתא תתקופה המספור תכנית

חודשים;

עת הכנסת שת הכתכתה תוועדת ידווח השר )3(
תכניתהמספורשהכיןע"

מדוברבהוראתמעברשמוצתהתאחרהשתמתהכנתה
שתתכניתהמספור,ותכןמוצעתמוחקהע

בהמשךתביטותההבחנהביןסוגיהרישיונות  סעיף 20 
מוצעות ההסבר, תדברי הכתתי בחתק כאמור 
תחוק וב סעיף שת )ו( קטן שבסעיף בהגדרות התאמות
התקשורתשעניינוחסימתשירותימסרוןעכך,מוצעתמחוק
מהסעיףהקטןהאמוראתההגדרה"בעתרישיון"הקובעת
תאמור:""בעתרישיון"-בעתרישיוןכתתיתמתןשירותי
בזקפנים–ארצייםנייחיםאותמתןשירותירדיוטתפוןנייד,
ובעתרישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת"עבמקוםהגדרת
מורשה" "ספק שת הגדרה תהוסיף מוצע רישיון" "בעת
המאפשרת רשת המפעיתים הגורמים כתת בה שייכתתו
תספקשירותימסרוןכהגדרתםבסעיףעשירותמסרוןאינו
"שירותבזק"כהגדרתוהמוצעתבסעיף2תהצעתהחוק,

ואותםאיןבכךכדיתמנועקביעהבחוקשתהוראותשיחותו
במישריןעתאספקתו,וזאתבנפרדמהאסדרהשתובמסגרת
רישיוןאורישוםבמרשםומכוחהיתרכתתיעיובהרכיאין
בשינויהמוצעכדיתשנותמההגדרהשתמסרון)SMS(פרט
תאפשרותשתיחתובכתרשתבזקותאברשתבזקציבורית

דווקא,בהמשךתתיקוניםהמוצעיםתענייןהגדרותאתהע

סעיףוגתחוקכנוסחוהיום,קובעתאמור: סעיף 21

"שירותי נדידה

בסעיףזה- )א( וגע

"בעתרישיוןחדש"-כתאחדמאתה:

תמתן כתתי רישיון תראשונה שקיבת מי )1(
באתות כ"ב ביום נייד טתפון רדיו שירותי

התש"ע)1בספטמבר2010(אותאחריו;

בחירתו בשת הורחב הקיים שרישיונו מי )2(
במכרזבידיועדתהמכרזיםשמינההשרתעניין
זהביוםי"זבאיירהתשס"ט)1במאי2009(או

בידיועדתמכרזיםאחרתשבאהבמקומה;

תמתן כתתי רישיון שקיבת מי  קיים" רישיון "בעת
באתות כ"ב יום תפני נייד טתפון רדיו שירותי
בו מתקיים ותא )2010 בספטמבר 1( התש"ע

האמורבפסקה)2(תהגדרה"בעתרישיוןחדש";

"שימוש"כהגדרתובסעיףו)א(;

"שירותינדידה"אפשרותשימושברשתבזקציבורית
רישיוןחדש, בעת קיים,בידי רישיון בעת שת
תצורךמתןשירותירדיוטתפוןניידעתידיבעת

הרישיוןהחדשתמנוייובכתהארץ;

המרבי התשתום - תקישור-גומתין" מרבי "תשתום
שבעתרישיוןקייםרשאיתדרושמבעתרישיון
תתקנות בהתאם קישור-גומתין, בעד חדש
שנקבעותפיסעיףו)ב()2(,ותענייןהעברתנתונים
)DATA(,בעדכת1מגהבייט-מחירשתאיעתה
עת%ו6מהתשתוםהמרביכאמורשנקבעתדקת

שיחהע
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בסעיף6תחוקהעיקרי-22עתיקוןסעיף6

במקוםכותרתהשותייםיבוא"ביטות,הגבתהאוהתתיה"; )1(

האמורבויסומן")א("ובו- )2(

ברישה,אחרי"תבטתרישיון"יבוא"אורישוםבמרשם"; )א(

שירותי תתת חייב יהיה קיים רישיון בעת כת )ב(
נדידהתבעתרישיוןחדשבהתקייםשניאתה:

בעתי תכת פנה החדש הרישיון בעת )1(
הרישיונותהקיימיםתשםקבתתשירותינדידה
מהם,ותאהושגההסכמהבינותביןבעתרישיון
קיים,אחדתפחות,בדברהתנאיםתמתןשירותי

הנדידהכאמור;

יכות, החדש הרישיון בעת כי אישר השר )2(
בהתאםתרישיוןשניתןתותראשונהאותהרחבת
רישיונוהקיים,תפיהעניין,תספקשירותירדיו
טתפוןניידתשטחשבומתגוררים10%תפחות
מהאוכתוסייה,שתאבאמצעותקבתתשירותי
נדידה)בסעיףזה-אישורהשר(;אישורהשר
ימים 30 שחתפו תאחר אתא יינתן תא כאמור
תפחותמיוםפנייתבעתהרישיוןהחדשתבעתי

הרישיונותהקיימיםכאמורבפסקה)1(ע

החדש הרישיון תבעת ייתן קיים רישיון בעת )ג(
במשך )ב(, קטן סעיף הוראות תפי נדידה שירותי
תקופהשתשבעשניםממועדאישורהשר;שירותי
הנדידהכאמוריינתנובאופןשיאפשרתבעתהרישיון
החדשתתתשירותירדיוטתפוןניידתמנוייו,באיכות
ובתנאיםהזהיםתאתהשנותןבעתהרישיוןהקיים

תמנוייוותקייםהוראותשניתנותותפיסעיף13ע

)ג(,חתפוארבעשנים עתאףהוראותסעיףקטן )ד(
שהוא מי או השר והודיע השר, אישור ממועד
הסמיךתכךתבעתהרישיוןהחדשותבעתיהרישיונות
בעת כי כאמור, התקופה תתום בסמוך הקיימים,
הרישיוןהחדשאינויכות,בהתאםתרישיוןשניתןתו
תראשונהאותהרחבתהרישיוןהקיים,תפיהעניין,
תתתשירותירדיוטתפוןניידתשטחשבומתגוררים
40%תפחותמהאוכתוסייה,שתאבאמצעותשירותי
נדידה,תאתחותעודהחובהתפיסעיףקטן)ב(עת
בעתיהרישיונותהקיימיםמתוםו4ימיםמיוםשהשר

פרסםהודעהעתכךתציבורע

בעת תגבי תהאריך, רשאים האוצר ושר השר )ה(
רישיוןחדשמסוים,כתאחתמהתקופותהאמורות
בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,תתקופהאחתנוספתשתא
תעתהעתשתוששנים,אםמצאוכיהארכהכאמור
נדרשתמטעמיםשאינםתתוייםבבעתהרישיוןהחדשע

השריקבעברישיוןכתתיתמתןשירותירדיוטתפון )ו(
ניידאתהתנאיםתמתןשירותינדידהתפיסעיףזה
ואתהיקפם,ובכתתזהחובהתהעבירמידעביןבעתי
הרישיונותהנוגעיםבדבר,ככתשהמידענדרשתצורך

מתןהשירותיםכאמור;כמוכןיקבעהשר,בהסכמת
שרהאוצר,תקנותתענייןגובההתשתוםבעדשירותי
תתשתום; והמועדים זה סעיף תפי הניתנים נדידה
בשבט ח' יום עד יותקנו כאמור ראשונות תקנות

התשע"ב)1בפברואר2012(ע

עדתמועדקביעתתקנותתפיסעיףקטן)ו()בסעיף )ז(
זה-המועדהקובע(,רשאיבעתרישיוןקייםתדרוש
מחירשתאיעתהעתהתשתוםהמרביתקישור-גומתין

בעדשירותיהנדידהע

גובההתשתוםשנקבעתפיסעיףקטן)ו(יחותגם )ח(
עתשירותינדידהשניתנותפיסעיףזהעדהמועד
הקובע;ההפרששביןהתשתומיםששותמותפיסעיף
קטן)ז(תתשתומיםשישתשתםתפיסעיףקטן)ו(ישותם
בידיבעתהרישיוןהחדשאובעתהרישיוןהקיים,
60ימיםמהמועדהקובע;תצורך תפיהעניין,בתוך
חישובההפרשהאמורייווספותתשתומיםששותמו
תפיסעיףקטן)ז(הפרשיהצמדהוריביתכמשמעותם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,ממועד

תשתומםועדתמועדתשתוםההפרשע

מהסמכויות תגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ט(
ו,ככתשאינןסותרותאת הנתונותתשרתפיסעיף

ההוראותתפיסעיףזהע"

מדוברבהוראתשעהשמוצתהושמכוחהניתנובעבר
הסדר הנפ"א(ע הסדר - )תהתן פנים־ארצית נדידה שירותי
תעידוד אחרים בהסדרים השנים במרוצת הוחתף הנפ"א
התחרותותצמצוםחסמיהכניסהתמתןשירותיבזקבאמצעות

מערכותרט"ן,ותפיכךמוצעתבטתוע

בנוסחו התקשורת תחוק 6 סעיף שת עניינו  סעיף 22 
הקייםהואביטות,הגבתהאוהתתיהשתרישיוןע  כללי
עםתיקוןמתכונתהאסדרההקבועהבחוק,כמוצע 
כך האמור  בסעיף התאמות תבצע מוצע זו, חוק בהצעת
תביטות, העיתות את ותתקן במרשם רישום עת גם שיחות

תהגבתהאותהתתיה,כמפורטתהתן:

לפסקה )1(

מוצעתתקןאתכותרתהשותייםכךשתחותעתביטות,
הגבתהאוהתתיה-הןשתרישיוןוהןשתרישוםבמרשם

ותארקביחסתרישיוןע

לפסקה )2(

6תחוקבנוסחוהקיים מוצעתסמןאתהאמורבסעיף
כסעיףקטן)א(,ותהכניסשינוייםבעיתותהביטות,ההגבתהאו
ההתתייההקבועותבסעיף6תחוקבנוסחוהקיים,זאתנוסף
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בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוהרישוםבמרשם,תפיהעניין"; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

הרישיוןניתןאוהרישוםבמרשםנעשה,תפיהעניין,עתיסודמידע ")1א(
כוזבאושגוי;

חדתתהתקייםתנאימהתנאיםתמתןהרישיוןאותרישוםבמרשם, )1ב(
תפיהעניין;

הספקהמורשהואםהואתאגיד-התאגיד,נושאמשרהבואובעת )1ג(
השפעהניכרתבו,הורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
אישום כתב נגדו ועומד שתתוי או מורשה ספק תהיות ראוי הוא אין
בעבירהכאמור,ואםהוחתהתנאיהאמורתפיסעיף4)ד(גםעתהמחזיק
אמצעישתיטהבבעתרישיוןשהואתאגיד,בשיעורהנמוךמ–%ו2-גם
אםאותומחזיקהורשעאותתויועומדנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

תענייןזה,"השפעהניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א;";

בפסקה)2(,אחרי"הפר"יבוא"הוראהמהותיתמההוראותתפיחוקזהאו" )ד(
ובסופהיבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)2א(,במקום"תפיסעיף11)ב(,13או13א"יבוא"תפיסעיפים11)ב(, )ה(
11א,13,13אאו13ב"ובסופויבוא"אותאשיתםאגרהשנתיתשנקבעהתפיסעיף

4ג)א()2(";

הוראה "הפר יבוא הרישיון" מתנאי תנאי "הפר במקום )2ב(, בפסקה )ו(
מההוראותתפיחוקזהשאינההוראהמהותיתאותנאימתנאיהרישיוןאו

ההיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוהרישוםבמרשם,תפיהעניין"; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

הרישיוןניתןאוהרישוםבמרשםנעשה,תפיהעניין,עתיסודמידע ")1א(
כוזבאושגוי;

חדתתהתקייםתנאימהתנאיםתמתןהרישיוןאותרישוםבמרשם, )1ב(
תפיהעניין;

הספקהמורשהואםהואתאגיד-התאגיד,נושאמשרהבואובעת )1ג(
השפעהניכרתבו,הורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
אישום כתב נגדו ועומד שתתוי או מורשה ספק תהיות ראוי הוא אין
בעבירהכאמור,ואםהוחתהתנאיהאמורתפיסעיף4)ד(גםעתהמחזיק
אמצעישתיטהבבעתרישיוןשהואתאגיד,בשיעורהנמוךמ–%ו2-גם
אםאותומחזיקהורשעאותתויועומדנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

תענייןזה,"השפעהניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א;";

בפסקה)2(,אחרי"הפר"יבוא"הוראהמהותיתמההוראותתפיחוקזהאו" )ד(
ובסופהיבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)2א(,במקום"תפיסעיף11)ב(,13או13א"יבוא"תפיסעיפים11)ב(, )ה(
11א,13,13אאו13ב"ובסופויבוא"אותאשיתםאגרהשנתיתשנקבעהתפיסעיף

4ג)א()2(";

הוראה "הפר יבוא הרישיון" מתנאי תנאי "הפר במקום )2ב(, בפסקה )ו(
מההוראותתפיחוקזהשאינההוראהמהותיתאותנאימתנאיהרישיוןאו

ההיתרהכתתי,תפיהעניין";

עתהתיקוניםהנגזריםמשינוימתכונתהאסדרהוהמונחים
שמוצעתקבועבחוקהתקשורת,כמפורטתהתן:

מוצעתקבועבפסקאות)1א(,)1ב(ו–)1ג(המוצעותכי -
רישוםבמרשםאומתןרישיוןעתיסודמידעכוזבאושגוי,
וכןהפסקתהעמידהבתנאימהתנאיםתמתןהרישיוןאו
תרישוםבמרשם,מהוויםעיתהתביטות,הגבתהאוהתתיה
רישום שת התתיה או הגבתה תביטות, או רישיון שת
במרשם,תפיהענייןעמדוברבענייניםשאיתוהיומובאים
תפניהמאסדרעוברתמתןהרישיוןאוהרישוםבמרשםהיו
מביאיםתסירובתהעניקאתהרישיוןאותסירובתרישום,
אותכתהפחותתבחינהמעמיקהשתמשמעותם,ותפיכך
ראוישהםיוכתותהביאגםתביטותהרישיוןאוהרישוםע
בדומה,ובהתאםתביטותהגורףשתבחינתהמידעהפתיתי
עתאודותמבקשתהירשםבמרשם)אומחזיקיםבו(נדרש
)1ג(המוצעתכיאףאםמידעפתיתיעת תקבועבפסקה
אודותמבקשכאמוראינובגדרהנושאיםשייבדקועובר
)ex-ante(,הרישמידעכאמוריכות תרישומושתמבקש
יחותו אתה הוראות )ex-post(ע הרישום תביטות תהביא
גםתגביבעתרישיוןוזאתבהשתמהובתיתגרועמבדיקות
מקדימותשייערכותפנימתןהרישיון)ex-ante()ראותיקון

תסעיף4)ד(תחוק,בסעיף6תהצעתהחוק(ע

ו–)2ב(כךשהפרותשת )2( מוצעתתקןאתפסקאות -
הוראותהחוק,הרישיוןאוההיתרהכתתי)הפרותמהותית
)2ב((יוכתו )2(,והפרותשאינןמהותיותבפסקה בפסקה

תהביאתביטות,תהגבתהאותהתתייתהרישיוןאוהרישום
במרשם,ותארקהפרותשתהוראותהרישיוןעזאת,מכיוון
תמסקנה תהותיך עשויה מהאמורים אחד כת שהפרת
שבעתהרישיוןאובעתההיתראינםראוייםתהוסיףותספק
שירותיבזקעקבאותןהפרותעבדומה,בפסקה)2א(מוצע
תקבועכיגםהפרהשתסעיף11אתחוקהתקשורת)מתן
הוראותתמניעתפגיעהמיידית(שמתייחסתענייןדומה
תקבועבסעיף11)ב(תחוקהתקשורתוכןהפרהשתסעיף
13בתחוקהתקשורת)הוראותבמקרהשתתקתהאוהפסקה
משמעותיתבמתןשירותיבזקאובמתןשידורים(הדומה
במהותותהוראותבסעיף13אתחוק,יוכתותהביאתביטות,

תהגבתהאותהתתיהכאמורע

מוצעתקבועכיגםאי־תשתוםאגרהשנתיתשתיקבע -
או תהגבתה תביטות, תהביא תוכת 4ג)א()2( סעיף תפי
תהתתייתהרישיוןאוהרישוםשכןתשתוםאגרהשנתית

כאמורהואתנאיתמתןשירותיםבכתשנהושנהע

מוצעתבטתאתפסקה)3(שתסעיף6תחוקהקובעת -
עיתהתביטות,תהגבתהאותהתתייתהרישיוןכאשרבעת
הרשיון"תאהחתבמתןשירותאוחדתתתתו"עמוצעתבטת
חדיתה או השירות מתן התחתת שכן הזו, העיתה את
בהן ואין מורשה ספק שת תהחתטתו נתונות מאספקתו
משוםפגםשמצדיקביטות,הגבתהאוהתתייתהרישיוןאו

הרישום,תפיהענייןע
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פסקה)3(-תימחק; )ז(

במקוםפסקה)4(יבוא: )ח(

היההספקהמורשהיחיד-תתויועומדתגביוצותפתיחתהתיכים )4("
תפיחוקחדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-2018;";

במקוםפסקה)ו(יבוא: )ט(

היההספקהמורשהתאגיד-הואהחתיטעתפירוקומרצון,אושבית ")ו(
המשפטמינהתוכונסנכסיםאוציווהעתפירוקו;";

פסקה)6(-תימחק; )י(

בפסקה)7(,בסופהיבוא"אוהרישוםבמרשם,תפיהעניין"; )יא(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

בבואותבטת,תהתתותאותהגביתרישוםבמרשםתפיסעיףקטן)א(רשאיהשר ")ב(
תהביאבחשבוןאתהמאפייניםהייחודייםתרישוםבמרשם,ובכתתזהאתההקתות
בהתיךהרישוםובתנאיםהמקדמייםתרישוםתעומתההתיךוהתנאיםתמתןרישיוןע

ביטתהשררישיוןאורישוםבמרשםתפיסעיףזה,תאייתןרישיוןאוירשום )ג(
במרשםאתמישבוטתרישיונואורישומוכאמוראתאתאחרשחתפושנתיים
ממועדהביטות,ורשאיהשרשתאתתתרישיוןאותרשוםבמרשםגםתאגיד
בשתיטתושתמישבוטתרישיונואורישומוכאמור,תאגידהשותטבואותאגיד
הנשתטבידימיששותטבו,אתאתאחרשחתפההתקופההאמורה;השררשאי
תקצראתהתקופההאמורהבסעיףקטןזה,אםמצאכיבנסיבותהענייןקיצור

התקופהתאיפגעבטובתהציבורע"

עיתות קובעות תחוק 6 סעיף שת ו–)ו( )4( פסקאות -
הרשיון "בעת אם רישיון תהתתיית או תהגבתה תביטות,
הוכרזפושטרגת")פסקה)4((אואם"בעתהרשיוןהחתיט
עתפירוקומרצוןאושביתהמשפטמינהתוכונסנכסיםאו
ציווהעתפירוקו")פסקה)ו((עמוצעתהתאיםאתהפסקאות
חדתות תעניין העדכניים ותהתיכים תנוסחים האמורות

פירעון)תיחיד(אוהבראתחברות)תתאגידים(ע

פסקה)6(שתסעיף6תחוקקובעתעיתתביטות,הגבתה -
אוהתתייתרישיוןבשת"ביצועפעותותבזקאומתןשירותי
וברמה בתקנים עומדים שאינם הרישיון בעת בידי בזק
נאותיםשתפעותהאושירותדומים,עתפיכתתיםשנקבעו
עת ישיר פיקוח שכן זו עיתה תבטת מוצע זה"ע חוק תפי
תקניםאועתרמתהשירותיםאינועודמעיקריהאסדרה
תפיחוקהתקשורתהמצדיקאתהסעדשתביטותהרישיון
אוהרישוםעעםזאת,במקריםשבהםמדוברבשירותים
תקנים תעניין מכתתים משמעותית חריגה תוך הניתנים
אוברמהנאותהייתכןכייהיהמקוםתבטת,תהגביתאו
תהתתותאתהרישיוןאואתהרישוםמכוחעיתהמהעיתות

האחרותע

לפסקה )3(

מוצעתהוסיףתסעיף6תחוקאתסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(
כמפורטתהתן:

הכתתי בחתק תעית כאמור המוצע )ב(  קטן  לסעיף 
זו, האסדרההמוצעתבהצעתחוק תדבריההסבר,מתכונת
מסיטה,תצורךשמירהעתהאינטרסהציבורי,אתמרכזהכובד
נעשית שהיא כפי מראש מבחינה והאכיפה הפיקוח שת
)ex-post(תאכיפהבדיעבד,)ex-ante(במסגרתהרישיונות
שתהוראותההיתרהכתתיהחתותעתמישנרשםבמרשםע
הוא בחוק תעגן שמוצע כפי במרשם הרישום התיך תכן,
התיךמהירופשוטהנעשהעתבסיסבחינתתנאיםמקדמיים
שהםפורמתייםבעיקרם,זאתבשונהמהתיךהענקתרישיון
הכותתבדיקהמעמיקהשתעמידתהמבקשבתנאיםמקדמיים
שוניםכתנאיתקבתתהרישיון,והאורךפרקזמןממושךעיתרה
ועומדים בתוקפם מוגבתים שהם מרישיונות בשונה מכך,
תבחינהמחודשתבסמוךתמועדפקיעתם,הרישוםבמרשם
אינומוגבתבזמןואינומותיךתבחינהמחודשתשתהתנאים
משרד ידי עת יזום באופן אתא מובנה, באופן המקדמיים
התקשורתעעקבהאמור,ובכתתזההסטתמרכזהכובדמבחינה
מראשתאכיפהבדיעבד,מוצעכיביטות,הגבתהאוהתתיה
או הגבתה מביטות, יותר פשוטים יהיו במרשם רישום שת
התתיהשתרישיון,באופןשיביאתידיביטויאתההבדתבין
התיךהרישוםתהתיךהענקתרישיוןואתההשתכותשישתכך

עתהצפיותוהזכויותשתבעתיההיתרהכתתיע

שבוטת מי כי תקבוע מוצע )ג( המוצע קטן  לסעיף 
תהירשם מתבקש מנוע יהיה במרשם רישומו או רישיונו
במרשםאותקבתרישיוןבטרםחתפושנתייםממועדהביטות
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בסעיף6אתחוקהעיקרי-23עתיקוןסעיף6א

בהגדרה"הפקהמקומיתעצמית",המיתים"כמשמעותהבסעיף6יב1"-יימחקו; )1(

אחריההגדרה"זמןשידורבסיסי"יבוא: )2(

""חברותאחיות"-חברותאשרבעתהשפעהניכרתבאחתהואגםבעתהשפעה
ניכרתבאחרת;תענייןזה,"השפעהניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א;";

ההגדרה"מנוי"-תימחקע )3(

בסעיף6זתחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטתע24עתיקוןסעיף6ז

בסעיף6חתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ז(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקועו2עתיקוןסעיף6ח

בסעיף6יא1תחוקהעיקרי,במקום"תבעתרישיוןתענייןפעותותבזק"יבוא"תספקמורשה26עתיקוןסעיף6יא1
תענייןפעותותבזק"ע

תיקוןסעיף6אבסעיף6אתחוקהעיקרי-23ע

בהגדרה"הפקהמקומיתעצמית",המיתים"כמשמעותהבסעיף6יב1"-יימחקו; )1(

אחריההגדרה"זמןשידורבסיסי"יבוא: )2(

""חברותאחיות"-חברותאשרבעתהשפעהניכרתבאחתהואגםבעתהשפעה
ניכרתבאחרת;תענייןזה,"השפעהניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א;";

ההגדרה"מנוי"-תימחקע )3(

תיקוןסעיף6זבסעיף6זתחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטתע24ע

תיקוןסעיף6חבסעיף6חתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ז(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקועו2ע

בסעיף6יא1תחוקהעיקרי,במקום"תבעתרישיוןתענייןפעותותבזק"יבוא"תספקמורשה26ע
תענייןפעותותבזק"ע

תיקוןסעיף6יא1

התקופה את תקצר תנכון השר מצא כן אם אתא כאמור,
האמורהתאחרשמצאכיבנסיבותהענייןקיצורכאמורתא
יפגעבטובתהציבורעהוראהזונועדהתמנועממישנמצאה
ותפעות תשוב במרשם רישומו או רישיונו תביטות הצדקה
בשוקבאופןמיידי,וזאתביןמכוחרישוםבמרשםוההיתר
הכתתיוביןבאמצעותרישיוןעעודמוצעתקבועכיהגבתהזו
יכותשתחותגםעתתאגידיםהקשוריםתמישבוטתרישיונו
ההגבתה שת עקיפה תמנוע כדי וזאת כאמור, רישומו או
תהירשםבמרשםאותקבתרישיון,באמצעותהגשתבקשות

עתידיתאגידיםקשוריםע

6אתחוקכנוסחוהיוםמוגדרמנויכך: בסעיף  סעיף 23 
""מנוי"-מישהתקשרבהסכםעםבעתרישיון 

תשידוריכבתיםתשםקתיטתשידוריווקבתתשירותיו"ע

בהמשךתהגדרתהמונח"מנוי"בסעיף1תחוק,בנוסחו
"מנוי" ההגדרה מתייתרת החוק, תהצעת 2 בסעיף המוצע

בסעיף6א,ומוצעתמוחקהע

ההגדרה את תחוק 6א תסעיף תהעביר מוצע כן, כמו
"חברותאחיות"הכתותהבסעיף6יב1תחוקבהמשךתהצעה
את בהתאם ותתקן החוק( תהצעת 27 סעיף )ראו תמחיקתו
ההפניהתמונחזהבהגדרה"הפקהמקומיתעצמית"ענוסףעת
כך,המונח"השפעהניכרתבהגדרהחברותאחיות"תהיהזו
המופיעהבסעיף14אתחוקהתקשורתעהגדרהזוזההתהגדרה

המופיעהבסעיף6יב1תחוקבנוסחותפנימחיקתוע

היום, כנוסחם תחוק ו–6מד)ד( 6ז)ב( סעיפים  סעיפים 24,
קובעיםתאמור: 31 ו–32

תאיקיםאדם,תאיקייםותאיפעיתמוקדשידור )ב( "6זע
תצורךקיוםשידוריםבידיבעתרישיוןכתתיתשידורי
4 סעיף תפי רישיון תכך קיבת כן אם אתא כבתים,

ובהתאםתתנאיוע"

עעעעעע

תאיתקין,תאיפעיתותאיקייםאדםמיתקןשידור )ד( "6מדע
תוויני,אתאאםכןקיבתתכךרשיוןמאתהשרתפיסעיף

4ובהתאםתתנאיוע"

ההוראותהאמורותקובעותחובתרישויפרטניתתמוקד
וביטות החוק בהצעת המוצעים תתיקונים בהמשך שידורע
חובתהרישויעתפעותותבזק,מוצעבסעיפים24ו–32תהצעת
החוק,תבטתאתההוראותהאתהכךשהצורךברישויייקבע
בהתאםתסעיפיםהחדשים,כתומרבהתאםתהגדרותשבסעיף
1תחוקבנוסחוהמוצעבסעיף2תהצעתהחוקובסעיף4תחוק

בנוסחוהמוצעבסעיף6תהצעתהחוקע

ויובהרכיאיןבאמורכדיתגרועמחובתהרישויתגבי
שידוריםתפיפרקיםב'1ו–ב'2תחוקהתקשורתע

בהמשךתכך,מוצעבסעיף31תהצעתהחוק,תבטתגם
אתהוראתהעונשיןשבסעיף6תז)ד(תחוקהתקשורתהקובעת

תאמור:

המפריעתבעתרישיוןתשידוריכבתיםאותשתוחיו, ")ד(
בקיומו, בהפעתתו, בהקמתו, אחרים, ידי עת או בעצמו
בבדיקתואובתיקונושתמוקדשידור,הנעשיםכדין,דינו
–קנסכאמורבסעיף61)א()2(תחוקהעונשין,תשת"ז-1977,
ובהפרעהנמשכת-קנסנוסףבשיעורהמרביהקבועבסעיף

61)ג(תחוקהאמור,תכתיוםשבוהיאנמשכתע"

עודמוצעתבצעהתאמותבסעיף6תז)ה(,)ז(ו–)ח(ו–)יא(
הנובעותמביטותהאיסוריםהחתיםעת"מוקדשידוראסור"ע

התקשורת תחוק 6ח)ז( סעיף את תתקן מוצע  סעיף 25  
"המנהת" תהגדרה הסעיף הוראת ותהתאים 

המוצעתבסעיף2תהצעתהחוקע

ברישיונות עניינם תחוק 2 ו–ב' 1 ב' פרקים  סעיפים, 
מהחתפת מוחרגים הם כן ועת תשידורים ,30 26 
מורשה" "ספק במונח רישיון" "בעת המונח  33 ו–34

שת )ב( קטן סעיף )ראו החוק תהצעת 1 שבסעיף 
החוק תהצעת ו–34 33 ,30 ,26 בסעיפים האמור(ע הסעיף
"ספק במונח רישיון" "בעת המונח את תהחתיף מוצע
המונח שבהם ו–ב2 ב'1 בפרקים החוק בסעיפי מורשה",
"בעתרישיון"אינומתייחסתבעתירישיונותתשידוריםאתא
תבעתירישיונותבתחוםהבזקעכך,סעיפיםאתהיחותועתכתת
הספקיםהמורשים,ותארקעתבעתירישיוןכהגדרתםהיוםע
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ביטותסעיפים
6יב1עד6יב4

סעיפים6יב1עד6יב4תחוקהעיקרי-בטתיםע27ע

בסעיף6יבותחוקהעיקרי,אחרי"זיכיונות"יבוא"כמשמעותםבפרקב'1,כנוסחוערב28עתיקוןסעיף6יבו
תחיתתושתתיקוןו2"ע

ביטותסעיפים
6יב6עד6יב8

סעיפים6יב6עד6יב8תחוקהעיקרי-בטתיםע29ע

בסעיף6כ2)ג(תחוקהעיקרי,בפסקה)ו()ג()2(,במקום"בבעתרישיוןכתתיתפיחוקזה"30עתיקוןסעיף6כ2
יבוא"בספקמורשהתפיחוקזה"ע

בסעיף6תזתחוקהעיקרי-31עתיקוןסעיף6תז

סעיףקטן)ד(-בטת; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביצעאתאחתהפעותותהמנויותבסעיף6ז)א(או)ב(בתי )2(
שקיבתרישיוןמתאיםתכך"יבוא"שידרשידוריכבתיםבתישקיבתרישיוןמתאיםתכך,

בניגודתהוראותסעיף6ז)א(";

שידור" מוקד שת תהפעתה או תהתקנה המסייע "או המיתים )ז(, קטן בסעיף )3(
-יימחקו,ובמקוםהסיפהמהמיתים"שקתיםחדשים"יבוא"שקתיםחדשים)תהתן-

שידוריםאסורים(";

בסעיףקטן)ח(- )4(

בפסקה)3(,המיתים"אותמוקדשידוראסור"-יימחקו; )א(

פסקה)ו(-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"תמוקדשידוראסור,תהפעתתהותקיום"יבוא"תקיום"; )ג(

בפסקה)7(,המיתים"הבעתיםאוהמחזיקשתמוקדשידוראסור"-יימחקו; )ד(

פסקאות)8(עד)10(-יימחקו; )ה(

סעיףקטן)יא(-בטתע )ו(

בסעיף6מדתחוקהעיקרי,סעיףקטן)ד(-בטתע32עתיקוןסעיף6מד

6מח)א()1(תחוקהעיקרי,במקום"בעתרישיוןתמתןשירותיבזק"יבוא"ספק33עתיקוןסעיף6מח בסעיף
מורשה"ע

6סא)א()1(תחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמיתים"תענייןסעיףזה"יבוא34עתיקוןסעיף6סא בסעיף
"במקום"ספקמורשה"יבוא"בעתרישיוןתשידוריתוויין;תענייןסעיףזה"ע

תיקוןכותרת
פרקד'

בכותרתפרקד'תחוקהעיקרי,במקום"פעותותבזקומתן"יבוא"מתן"עו3ע

בסעיף11תחוקהעיקרי-36עתיקוןסעיף11

קובע היום כנוסחו תחוק ב'1 בפרק ג' סימן   סעיפים 
הוראותתענייןמעברמזיכיוןתשידוריכבתים  27 עד 29
בהוראות מדובר כבתיםע תשידורי תרישיון 
עד 6יב1 סעיפים את תמחוק מוצע ותכן שמוצו מעבר
6יב4ו–6יב6עד6יב8בסימןזהעעםזאת,מוצעתהותירעת
כנהאתההוראהשבסעיף6יבוהמחיתהתקנותוכתתים
שנקבעותגביזיכיונותגםעתבעתירישיוןעמכוחהוראה
)זיכיונות(, ושידורים( )בזק התקשורת תקנות חתות זו

התשמ"ח-1987,גםעתבעתרישיוןענוסחהסימןהאמור
מובאבנספחתדבריההסברע

בהתאמה תחוק ד' פרק כותרת את תתקן מוצע  סעיף 35
ותא בתבד, בזק שירות תמתן האסדרה תצמצום 

תפעותותבזקע

בהמשךתתיקוןהמוצעבמתכונתהאסדרה,מוצע  סעיף 36
תהתאיםאתהמונחיםבסעיף11תחוקהתקשורת 

כךשיחותותגביספקמורשהוהיתרכתתיע
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"הרישיון ואחרי יבוא"ייתן" ויתן" בזק )א(במקום"יבצעפעותות קטן בסעיף )1(
שהוענקתו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעתרישיוןפועת"יבוא"ספקמורשהפועת",במקום"תבעת )2(
הרישיון"יבוא"תספקהמורשה"ובמקום"בסעיףקטןזה,"בעתרישיון""יבוא"בסעיף

קטןזה,"ספקמורשה""ע

בסעיף12תחוקהעיקרי-37עתיקוןסעיף12

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

השריקבעבתקנות,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת,הוראותתעניין ")א(
הגבתתהחובהתפיסעיף64א)ב()3(אוסעיףקטן)ב()1א(תבצעפעותתבזקותספק
שירותבזקתכתתהציבורבכתהארץאותפחותבאזורשירות,ובכתתזהנסיבות
שבהןתתאפשרדחייתהמועדתקיוםהחובהכאמור;בתקנותתפיסעיףקטןזה
רשאיהשר,ביןהשאר,תקבועהוראותתענייןהגשתבקשהשתספקמורשה
תהגבתתהחובהכאמורותענייןבחינתהבקשהוהחתטהבה,ובכתתזהתעניין
מינויועדהמייעצתתצורךמתןהמתצהבנוגעתבקשהכאמורוהשיקותיםבבחינת

הבקשהע";

בסעיףקטן)א1(- )2(

בפסקה)1(,במקום"שירותשיחות"יבוא"שירותטתפוניהתהתקשרות"; )א(

בפסקה)3(- )ב(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"ניתוקשירות"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-ספקמורשההמספקשירותטתפוניהבאמצעות
רשתבזקשאינהמערכתרדיוטתפוןנייד;";

בסעיףקטן)ב(- )3(

"הרישיון ואחרי יבוא"ייתן" ויתן" בזק )א(במקום"יבצעפעותות קטן בסעיף )1(
שהוענקתו"יבוא"אוההיתרהכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעתרישיוןפועת"יבוא"ספקמורשהפועת",במקום"תבעת )2(
הרישיון"יבוא"תספקהמורשה"ובמקום"בסעיףקטןזה,"בעתרישיון""יבוא"בסעיף

קטןזה,"ספקמורשה""ע

תיקוןסעיף12בסעיף12תחוקהעיקרי-37ע

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

השריקבעבתקנות,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת,הוראותתעניין ")א(
הגבתתהחובהתפיסעיף64א)ב()3(אוסעיףקטן)ב()1א(תבצעפעותתבזקותספק
שירותבזקתכתתהציבורבכתהארץאותפחותבאזורשירות,ובכתתזהנסיבות
שבהןתתאפשרדחייתהמועדתקיוםהחובהכאמור;בתקנותתפיסעיףקטןזה
רשאיהשר,ביןהשאר,תקבועהוראותתענייןהגשתבקשהשתספקמורשה
תהגבתתהחובהכאמורותענייןבחינתהבקשהוהחתטהבה,ובכתתזהתעניין
מינויועדהמייעצתתצורךמתןהמתצהבנוגעתבקשהכאמורוהשיקותיםבבחינת

הבקשהע";

בסעיףקטן)א1(- )2(

בפסקה)1(,במקום"שירותשיחות"יבוא"שירותטתפוניהתהתקשרות"; )א(

בפסקה)3(- )ב(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"ניתוקשירות"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-ספקמורשההמספקשירותטתפוניהבאמצעות
רשתבזקשאינהמערכתרדיוטתפוןנייד;";

בסעיףקטן)ב(- )3(

התקשורתתקבוע אתשר 12תחוקמסמיך סעיף  סעיף 37
שירותי ומתן בזק פעותות תביצוע בנוגע תקנות  כללי

בזקעבהמשךתשינויהאסדרהותקביעתהרישום 
מוצע תאסדרה, המחדת כברירת הכתתי וההיתר במרשם

תהכניסבסעיףשינוייםכפישיפורטותהתןע

לפסקה )1(  

בסעיף קובע היום כנוסחו התקשורת תחוק 12 סעיף
קטן)א(תאמור:

יקבע השר )א1(, קטן סעיף תהוראות בכפוף ")א(
את הכנסת, שת הכתכתה ועדת באישור בתקנות,

המקריםוהתנאיםשבהםרשאיבעתרשיוןתהפסיק,תעכב
אותהגביתפעותותבזקשהואמבצעושירותיבזקשהוא

נותןע"

מוצעתהחתיףאתהסעיףהקטןהאמורבהוראהותפיה
הכנסת, שת הכתכתה ועדת באישור תקנות, יקבע השר
המגביתותאתחובתהאוניברסתיות)היינו-תקנותהקובעות
הקתותתחובהזוביןהשארתענייןדחייתהמועדתקיוםהחובה(ע
בתקנותאתהיוסמךהשרתהסדיראתאופןהפעתתשיקות

הדעתתהגבתתהחובה,אתמינויהשתועדהשתייעץבנוגע
בנושא בקשות הגשת נוהתי ואת כאמור החובה תהגבתת
ובחינתןעתקנותכאמורקיימותכברהיום)ראותקנותהתקשורת
)בזקושידורים()ועדהמייעצת(,התשע"א-2011(,והןמתוות

התיךתבחינתבקשותכאמורותגיבושהמתצותתשרע

הסמכותתקבועתקנותתענייןהפסקה,עיכובוהגבתה
12)ב()6(, שתמתןשירותיבזקתעוגן,עתפיהמוצע,בסעיף

כפישיפורטתהתןע

לפסקה )2(

בסעיף12)א1(תחוקהתקשורתהוסדרוהוראותמחייבות
תענייןמתןגישהטתפוניתתמוקדיחירוםגםתמישהשירות
12)א(תחוקע אתיונותקבהתאםתתקנותשנקבעותפיסעיף
התאמות ביצוע תוך כנה עת האסדרה את תהותיר מוצע
ו"שירות מורשה" "ספק תהגדרות והתאמתם במונחים

טתפוניה",המוצעותבסעיף2תהצעתהחוקע

לפסקה )3(

תחוק 12)ב( סעיף את תתקן מוצע )א( לפסקת משנה 
ותהסמיךאתהשרתקבועבתקנות,בהיתרהכתתיאוברישיון,
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במקוםהרישהיבוא"בכפוףתאמורבפרקה',ובתיתגרועמהוראותסעיפים4 )א(
ו־4א1,רשאיהשרתקבועבתקנות,ברישיוןאובהיתרהכתתי,תפיהעניין,הוראות

בדבר-";

בפסקה)1(,במקום"ביצועפעותותבזקומתן"יבוא"מתן"והמיתים"סדר )ב(
קדימויותתהתקנתמיתקניבזקאצתמנויים"-יימחקו;

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

קביעתחובהתבצעפעותתבזקותספקשירותבזקתכתתהציבור ")1א(
בכתהארץאותפחותבאזורשירות,אותחתקמהציבור;";

בפסקה)3(,במקום"דרכיתחזוקהשתמיתקניבזק"יבוא"הקמהשתמיתקני )ד(
בזק,תחזוקתם";

אחריפסקה)ו(יבוא: )ה(

מקריםותנאיםשבהםרשאיספקמורשהתהפסיק,תהשהותאו )6("
תהגביתמתןשירותבזקתמנויע"

בסעיף13תחוקהעיקרי-38עתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)א(- )1(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )א(

אחריההגדרה"נציגכוחותהביטחון"יבוא: )ב(

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידורים,מישקיבתרישיוןתפי
הפקודהומישמכוויןפעותתהשתרשתבזק;

תפיהעניין,הוראותבענייניםכמפורטבסעיףעמוצעתהבהיר
כיאיןבסמכותזוכדיתגרועמההסמכההכתתיתשתהשר
תקבועתנאיםברישיוןאובהיתרהכתתיתפיסעיפים4א1ו–4

תחוקכנוסחםהמוצעבסעיפים6ו־8תהצעתהחוקע

לפסקת משנה )ב(מוצעתתקןאתסעיף12)ב()1(תחוק
ותהסמיךאתהשרתהסדיראתאופןמתןשירותיבזקעעוד
מוצעתמחוקמהסעיףאתהסמכותתהסדרתסדריקדימויות
תהתקנתמיתקניםאצתמנוייםשכןמדוברבענייןהיסטורי
שמכוחוהוקנתהקדימותתביצועהתקנותשתקוויבזקאצת
בעתימשרה,משתחידאומאפייניםאחריםואיןעודמקום

תהסדירוכיוםבאופןשבוהוסדרעדכהע

תקבוע סמכות תשר תהוסיף )ג(מוצע לפסקת משנה 
בתקנות,ברישיוןאובהיתרהכתתי,תפיהעניין,חובהתהקים,
בזק שירותי באמצעותה ותספק בזק רשת ותהפעית תקיים
)חובת שירות באזור תפחות או הארץ בכת הציבור תכתת
האוניברסתיות(אוחובהתעשותכןתגביחתקמהציבורעעיגון
סוגי בין ההבחנה תביטות בהמשך באה כאמור הסמכות
הרישיונותהשונים,ובכתתזהביטותהרישיוןהכתתישממנו
כאמורע רישיון בעת עת שחתה האוניברסתיות חובת נבעה
עצמו בחוק תקבוע מוצע האמורה הסמכות תצד כי יצוין
)בסעיף64א)ב()3(,כנוסחוהמוצעבסעיף97תהצעתהחוק(
חובתאוניברסתיותשתחותעתכתמישהיהבעתרישיוןכתתי

ערבתחיתתושתהחוקהמוצעע

12)ב()3( בסעיף תהבהיר מוצע )ד( משנה  לפסקת 
שת תהקמה בנוגע גם הוראות תקבוע רשאי שהשר תחוק,

רק ותא הקמתם, אופן תעניין גם מכך, וכנגזר בזק מיתקני
תגביתחזוקתםודרכיההגנהעתיהם,וזאתמכיווןשהקמה
שתמיתקניםכאמורוהאופןשבויוקמועשוייםתהיותבעתי

חשיבותתענייןהתחזוקהוההגנהעתאותםהמיתקניםע

)1( תפסקה ההסבר בדברי )ה(כאמור לפסקת משנה 
תעית,מוצעתעגןבסעיף12)ב()6(תחוק,כנוסחוהמוצע,את
סמכותהשרתקבועמקריםשבהםרשאיבעתרישיוןתהפסיק
מתןשירותבזקתמנוי,באופןמוחתטאוחתקי,תהשהותזמנית

אתמתןהשירותאותהגביתוע

סעיף13תחוקהתקשורתמסדירמתןשירותיבזק  סעיף 38 
הביטחון כוחות בעבור בזק פעותות וביצוע 

כהגדרתםבסעיףעמוצעתתקנוכמפורטתהתן:

ההגדרה את )א( קטן בסעיף תהחתיף מוצע ראשית,
כיום מוגדר רישיון" "בעת מורשה"ע ב"ספק רישיון" "בעת
ומי תשידורים רישיון בעת וכן ,1 בסעיף "כהגדרתו בסעיף
עת גם מוחת האמור הסעיף הפקודה"ע תפי רישיון שקיבת
הקייםע בנוסחו תחוק 4א1)ה()1( סעיף תפי כתתי היתר בעת
בהצעת המוצעים האסדרה במתכונת תתיקונים בהמשך
חוקזומוצעתהחתיףאתהמונח"בעתרישיון"במונח"ספק
כוחות שת יכותתם את תשמר וכדי כך, עת נוסף מורשה"ע
הביטחון,כהגדרתםבסעיף13,תקבתשירותיםמגופיםשתא
יהיוחייביםעודבקבתתרישיוןאוברישוםבמרשם,מוצע
את גם תכתות זה סעיף תצורך מורשה" "ספק הגדרת כי
מבהירה זו תוספת בזק"ע רשת שת פעותתה שמכווין "מי
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אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )2(

נציגכוחותהביטחוןרשאיתדרושמספקמורשהתמסורתו,במועד,במתכונות ")ו(
ובאופןשיורה,כתמידעהנחוץתשםהפעתתהסמכויותתפיסעיףזה,תמעטמידע
כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ו,אוידיעותעתאודות

ענייניוהפרטייםשתאדםגםאםאינםמידעכאמורע"

בסעיף13א)א(תחוקהעיקרי-39עתיקוןסעיף13א

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

בהגדרה"מערכתבזק",המיתים"תביצועפעותותבזקאו"-יימחקו; )2(

אחריההגדרה"נציגמערכתהביטחון"יבוא: )3(

""ספקמורשה"-תרבותמישקיבתרישיוןתפיהפקודה;"ע

בסעיף13בתחוקהעיקרי-40עתיקוןסעיף13ב

בסעיףקטן)א(,המיתה"בסיסיים"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ג(,ההגדרה"שירותיבזקבסיסיים"-תימחקע )2(

סעיף14תחוקהעיקרי-בטתע41עביטותסעיף14

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )2(

נציגכוחותהביטחוןרשאיתדרושמספקמורשהתמסורתו,במועד,במתכונות ")ו(
ובאופןשיורה,כתמידעהנחוץתשםהפעתתהסמכויותתפיסעיףזה,תמעטמידע
כהגדרתובסעיף7תחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ו,אוידיעותעתאודות

ענייניוהפרטייםשתאדםגםאםאינםמידעכאמורע"

תיקוןסעיף13אבסעיף13א)א(תחוקהעיקרי-39ע

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

בהגדרה"מערכתבזק",המיתים"תביצועפעותותבזקאו"-יימחקו; )2(

אחריההגדרה"נציגמערכתהביטחון"יבוא: )3(

""ספקמורשה"-תרבותמישקיבתרישיוןתפיהפקודה;"ע

תיקוןסעיף13בבסעיף13בתחוקהעיקרי-40ע

בסעיףקטן)א(,המיתה"בסיסיים"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ג(,ההגדרה"שירותיבזקבסיסיים"-תימחקע )2(

ביטותסעיף14סעיף14תחוקהעיקרי-בטתע41ע

אך בזק רשת שת פעותתה את שמכווינים גורמים גם כי
אינםכפופיםעודתאסדרהתפיהחוקבשתהשינויהמוצע
תהגדרת"שירותבזק",ימשיכותהיותכפופיםתהוראותסעיף
13תחוק)תענייןזהראוהגדרהת"הכוונתפעותה",שתרשת
הגדרת כי יובהר זה תעניין החוק(ע תהצעת 2 בסעיף בזק,
"רשתבזק"המוצעתבסעיף2תהצעתהחוקמתייחסתתרשת
המסתיימתבנקודתסיוםרשת,ותכןגורמיםהמכוויניםאת
פעותתןשתרשתותפרטיות,כדוגמתרשתותביתיותופנים-

ייחשבו תא הרשת, סיום תנקודת מעבר הן אם ארגוניות,
כמכווניפעותתהשתרשתבזקעעודיובהרכיבשתהחתפת
המונחיםהמוצעתבסעיף1תהצעתהחוק,יוחתףגםהמונח
"בעתרישיון"בכתמקוםבסעיף13במונח"ספקמורשה",וכי
החתפתהמונחיםכאמורהיאבבחינתהתאמהטכניתבתבד
שתנוסחהסעיףתמתכונתהאסדרההחדשהואינםמבטאים

שינוימהותיבסעיףע

שנית,מוצעבסעיףקטן)ו(תתתסמכותתגורמיהביטחון
תדרושבמישריןמספקמורשה,כהגדרתוהמוצעתבסעיףקטן
)א(,מידעהנחוץתשםהפעתתהסמכותתפיסעיףזהעתעניין
זהיובהרכיבשתהכתתתמישמכוויןאתפעותתהשתרשת
בזקבהגדרת"ספקמורשה"שבסעיףקטן)א(,תחותהסמכות
האמורהגםתגבימכוויןפעיתותכאמורשסעיף13עשויתחות

עתיו,אףשאינוכפוףבהכרחתאסדרהתפיחוקהתקשורתע

סעיף13אתחוקעוסקבמתןשירותיבזקוביצוע  סעיף 39
פעותותבזקבשעתחירוםעמוצעתהתאיםאת 
המונחיםבסעיףזהתמתכונתהאסדרההמוצעתבהצעת
חוקזו,כךשהסעיףיחותעתספקיםמורשיםועתרשתות

המשמשותתמתןשירותיבזקע

הוראות מתן מסדיר התקשורת תחוק 13ב סעיף  סעיף 40
משמעותיתבמתן תקתהאוהפסקה במקרהשת 
שירותיבזקבסיסייםעבהתאמהתהגדרההמוצעתת"שירות
טתפוניה, שירות הכותתת החוק, תהצעת 2 בסעיף בזק"
גישהתאינטרנטוהעברתנתונים,הנכתתיםממיתאבהגדרה
"שירותיבזקבסיסיים",מוצעתהחתיףאתהמונח"שירותי
בזקבסיסיים"ב"שירותיבזק",ותמחוקאתההגדרה"שירותי

בזקבסיסיים"ע

קובע היום, כנוסחו התקשורת תחוק 14 סעיף  סעיף 41 
תאמור: 

"כללים

בעתרשיוןרשאי,באישורהשר,תקבועכתתיםבכת )א( 14ע
ענייןשאינומפורטבסעיף12הנוגעתפעותותבזקשהוא

מבצעאותשירותיבזקשהואנותןע

תאקבעבעתרשיוןכתתיםכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
תעניןפתוני,אושהגישםתאישוראךהשרתאאישרם,
תפי שיתקנם, או שיקבעם ממנו תדרוש השר רשאי
תוך השר דרישת אחר הרשיון בעת מיתא תא הענין;
תשעיםימיםמהיוםשבונדרשתעשותזאת,רשאיהשר

תקבועאתהכתתיםאותתקנםבמקומוע

השררשאיתהורותכיכתתיםשנקבעותפיסעיפים )ג(
באופן יפורסמו מקצתם, או כותם ו–)ב(, )א( קטנים

ובמקוםשיקבעע"

הסעיףהאמורהמסמיךבעתרישיוןתקבועכתתיםבעתי
כתתים תבטתוע ומוצע נדרש אינו מחייב, נורמטיבי תוקף
שנקבעובעברתפיסעיףזה,ייכתתו,בהתאםתצורך,בהוראות

הרישיונותאוההיתרהכתתי,תפיהענייןויחייבומכוחםע

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע ו
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בסעיף14אתחוקהעיקרי-42עתיקוןסעיף14א

בהגדרה"אזוריהפריסהשתהחברה",אחרי"ברישיוןהחברה"יבוא"אובהיתר )1(
הכתתי,תפיהעניין";

אחריההגדרה"השפעהניכרת"יבוא: )2(

""ספקשירותיבזקנייחים"-ספקמורשהשבמועדהקובעהיהבעתרישיוןכתתי
תמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםשתפיוחתהעתיובאותומועד
החובהתבצעפעותתבזקותתתשירותבזקתכתתהציבורבכתהארץאו

תפחותבאזורשירות,ושחתותעתיוהוראותסעיף64א)ב()3(;";

ההגדרה"רישיוןמפ"אכתתי"-תימחק; )3(

בהגדרה"רשתגישהמתכתית",במקום"רשתכבתיםמתכתיתשבעתרישיוןמפ"א )4(
כתתי"יבוא"רשתבזקשהיארשתכבתיםמתכתיתשספקשירותיבזקנייחים";

בהגדרה"רשתמתקדמת",במקום"רשתהמבוססת"יבוא"רשתבזקהמבוססת" )ו(
ובמקום"רשתשוותערך"יבוא"רשתבזקשוותערך";

במקוםההגדרה"שירותבזיקהתתשתית"יבוא: )6(

""שירותבזיקהתתשתית"-שירותבזק,תמעטשירותכאמורבסעיף2)ב()1()ג(
ושירותשתצורךנתינתומוכוונתפעותתהשתרשתבזקהפועתתבאמצעות
תוויין,ותרבותשירותאחרהניתןבהתאםתרישיוןכאמורבסעיף2)ב()1()א(;";

פרקד'1תחוקהתקשורתקובעהסדרמיוחדתעניין  סעיף 42  
פריסהשת"רשתמתקדמת"כהגדרתהבסעיף14א  כללי

אופטיים סיבים עת המבוססת רשת קרי תחוק, 
אורשתשוותערךתה)תהתן-רשתמתקדמת(וכןתעניין
מתןשירותיבזקעתגבירשתמתקדמתעבהמשךתשינויים
ותהגדרות האסדרה במתכונת זו חוק בהצעת המוצעים
המוצעותבסעיף2תהצעתהחוק,ביןהשארתמונחים"רשת
בזק"ו"ספקמורשה",מוצעתהתאיםאתהמונחיםבפרקד'1

תחוקכמפורטתהתן:

לפסקאות )1(, )4( ו–)5(

מוצעתהתאיםאתההגדרותתפרקד'1כךשיחותוגם
יתאימו וכן כתתי היתר מכוח הפועת כתתי היתר בעת עת

תמונחיםהמוצעיםבהצעתחוקזוע

לפסקאות )2( ו–)3(

"רישיון תבעתי פרטניות הוראות קובע תחוק ד'1 פרק
מפ"אכתתי",המוגדרבסעיף14אתחוקהקייםכ"רישיוןכתתי
תמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםשתפיוחתהבמועד
הציבור תכתת שירות תתת הרישיון בעת עת חובה הקובע
בכתהארץאותפחותבאזורשירות"עבשתהביטותשתסוגי
שת ההגדרות וביטות כתתי", "רישיון זה ובכתת הרישיונות
"רישיון ההגדרה את תבטת מוצע כאמור, הרישיונות סוגי
מפ"אכתתי"ואתההתייחסותבהוראותהפרקת"בעתרישיון
מפ"אכתתי"ותהחתיפםבהגדרהת"ספקשירותיבזקנייחים"ע
תפיהמוצעיראוכ"ספקשירותיבזקנייחים",ספקמורשה
י"זבטבת )יום 14אתחוק שבמועדהקובעכהגדרתובסעיף
שירותי תמתן רישיון בעת היה ))2021 בינואר 1( התשפ"א

אוניברסתיות חובת עתיו ושחתה נייחים פנים־ארציים בזק
בסעיף כנוסחו 64א)3(, שבסעיף המעבר בהוראת המעוגנת
97תהצעתהחוק)כתומרמישתמעשההיהבמועדהאמור
ובין רישיון בעת שיהיה בין וזאת כתתי( מפ"א רישיון בעת
שיהיהבעתהיתרכתתיעויובהרכיההגדרההמוצעתת"ספק
שירותיבזקנייחים"כמוגםההגדרהכיוםת"רישיוןמפ"א
כתתי",מתייחסתכיוםתשניגופים–חברתבזקוהוטטתקום

שותפותמוגבתת)תהתן-הוטטתקום(ע

לפסקה )6( 

פרקד'1קובע,ביןהשאר,חובתתשתומיםשתחותעת
גורמיםרתוונטייםהפועתיםבשוקהתקשורתשמטרתהתיצור
באזורים מתקדמת רשת פריסת במימון תסייע כספי מקור
שבהםחברתבזקתאתפרוסרשתכאמורעבחוקכנוסחוכיום

מוגדר"שירותבזיקהתתשתית"כך:

""שירותבזיקהתתשתית"-שירותבזקשהואאחדמאתה:

שירותהניתןבהתאםתרישיוןמפ"אכתתיאו )1(
תרישיוןכתתיייחודי;

שירותרדיוטתפוןניידושירותרדיוטתפוןנייד )2(
ברשתאחרת;

שירותתמסורת;תענייןזה,"שירותתמסורת"– )3(
העברהשתאותותאתקטרומגנטיים,תרבותאותות
אופטיים,אורצףסיביותביןמיתקניבזקשתבעתי
רישיוןתרבותבעתרישיוןתשידורים,תמעטציודקצה;

שירותתשתית;תענייןזה,"שירותתשתית"- )4(
מתןאפשרותשימושברשתבזקציבוריתתבעתרישיון

ר ב ס ה י  ר ב ד



427 הצעותחוקהממשתה-1404,ח'בסיווןהתשפ"א,2021עוע19

במקוםההגדרה"שירותגישהתאינטרנט"יבוא: )7(

""שירותגישהתאינטרנט"-שירותגישהתאינטרנטביןשהואניתןבתמורהובין
שתאבתמורה;"ע

בסעיף14בתחוקהעיקרי-43עתיקוןסעיף14ב

בכותרתהשותיים,במקום"בעתרישיוןמפ"אכתתיאחר"יבוא"ספקשירותיבזק )1(
נייחיםאחר";

בסעיףקטן)א(,אחרי"כנוסחובמועדהקובע"יבוא"ועתאףהוראותסעיף64א)ב()3("; )2(

בסעיףקטן)ב(- )3(

בפסקה)1(,אחרי"ברישיונה"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"ואחרי )א(
"ברישיון"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)2(- )ב(

ברישה,אחרי"ברישיון"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"; )1(

בפסקתמשנה)ב(,אחרי"ברישיוןהחברה"יבוא"אובהיתרהכתתי, )2(
תפיהעניין";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"ברישיוןהחברה"יבוא"אובהיתרהכתתי"; )4(

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"בעתרישיוןמפ"אכתתי"יבוא"ספקשירותיבזקנייחים", )ו(
במקום"תפיסעיף4תקבועברישיוןשתבעתרישיוןכאמור"יבוא"תפיסעיפים4,4א1
או12תקבועברישיוןשתספקשירותיהבזקהנייחיםאובהיתרהכתתי,תפיהעניין"

ובמקום"בידיבעתהרישיון"יבוא"בידיספקשירותיהבזקהנייחים"ע

במקוםההגדרה"שירותגישהתאינטרנט"יבוא: )7(

""שירותגישהתאינטרנט"-שירותגישהתאינטרנטביןשהואניתןבתמורהובין
שתאבתמורה;"ע

תיקוןסעיף14בבסעיף14בתחוקהעיקרי-43ע

בכותרתהשותיים,במקום"בעתרישיוןמפ"אכתתיאחר"יבוא"ספקשירותיבזק )1(
נייחיםאחר";

בסעיףקטן)א(,אחרי"כנוסחובמועדהקובע"יבוא"ועתאףהוראותסעיף64א)ב()3("; )2(

בסעיףקטן)ב(- )3(

בפסקה)1(,אחרי"ברישיונה"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"ואחרי )א(
"ברישיון"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)2(- )ב(

ברישה,אחרי"ברישיון"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"; )1(

בפסקתמשנה)ב(,אחרי"ברישיוןהחברה"יבוא"אובהיתרהכתתי, )2(
תפיהעניין";

בסעיףקטן)ג()1(,אחרי"ברישיוןהחברה"יבוא"אובהיתרהכתתי"; )4(

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"בעתרישיוןמפ"אכתתי"יבוא"ספקשירותיבזקנייחים", )ו(
במקום"תפיסעיף4תקבועברישיוןשתבעתרישיוןכאמור"יבוא"תפיסעיפים4,4א1
או12תקבועברישיוןשתספקשירותיהבזקהנייחיםאובהיתרהכתתי,תפיהעניין"

ובמקום"בידיבעתהרישיון"יבוא"בידיספקשירותיהבזקהנייחים"ע

כבתים תשידורי כתתי רישיון שקיבת תמי או אחר
כהגדרתובסעיף6א,תשםמתןשירותיםעתידם;

שירותגישהתאינטרנט;"ע )ו(

המשקפים השירותים את תכתות נועדה זו הגדרה 
תגופיםשמספקיםאותםפוטנציאתהנאהמפריסהעתידית
אשר גביה, עת שירותים וממתן מתקדמת רשת שת רחבה
תהתאים כדי עתיהםע התשתומים חובת הטתת את מצדיק
אתנוסחהשתההגדרהתמתכונתהאסדרההחדשהמוצע

תבצעבהכמהשינויים:

הבזק משירותי אחד בכת תראות מוצע ראשית,
המוצעיםבסעיף1תהצעתהחוק-שירותטתפוניה,שירות
שיקבע שירות או נתונים, העברת שירות תאינטרנט, גישה
השרבתוספתתחוק-כשירותבזיקהתתשתיתעזאתמשום
ששירותיםאתהממיתאמנוייםבפסקאות)1(עד)ו(תהגדרה
בנוסחהכיוםעיחדעםזאת,מוצעתהחריגשירותיםהניתנים
בזק רשת באמצעות או תת־ימי תקשורת כבת באמצעות
המתקדמת תרשת זיקתם שכן תוויין, באמצעות הפועתת
כן ועת נמוכה היא התשתומים חובת באמצעות שתיפרס
תראות מוצע כן כמו כיוםע כנוסחה בהגדרה נכתתים אינם
שירות אינו אם גם שירות, כת תתשתית" בזיקה כ"שירות
בזק,הניתןבהתאםתרישיוןכאמורבסעיף2)ב()1()א(כנוסחו
המוצעבסעיף4תהצעתהחוק-כתומררישיוןשניתןתמי

שמפעיתרשתבזקשהיאמערכתרט"ןאומישמפעיתרשת
בזקשבאמצעותהניתןשירותתמספרמשתמשיםגדותמאודע
הפוטנציאתית ההנאה את משקפת המוצעת המתכונת
רשת מפריסת האמורים הרישיונות תבעתי המשמעותית

מתקדמתע

לפסקה )7( 

תחוק 14א בסעיף מוגדר תאינטרנט" גישה "שירות
כ"שירותהמאפשרקישורתנקודותהקצהשתרשתהאינטרנט
הנגישותתציבורהרחב"עבהמשךתהגדרההמוצעתתמונח
פרק תעניין כי מוצע  החוק, תהצעת )20(2 בסעיף האמור,
ד'1יראושירותכשירותגישהתאינטרנטאףאםאינוניתן
זורתוונטיתתעמידהבחובתהפריסהשת בתמורהעהגדרה
רשתמתקדמתשתיבחןביחסתמתןשירותגישהתאינטרנט,
ותכןמוצעשעמידהבחובתהפריסהתיבדקבמנותקמבחינת

המסגרתהעסקיתשבהניתןהשירותוהתמורהבעדוע

מוצעתתקןאתסעיף14בתחוקבהתאםתשינויי  סעיף 43
ותמונחים זו חוק בהצעת המוצעים האסדרה 
"ספק במונחים שימוש תעשות זה ובכתת בה, שהוגדרו
הנוסח כך, עת נוסף כתתי"ע ו"היתר נייחים" בזק שירותי
הקייםשתהסעיףמתייחסתחובתהאוניברסתיותהקבועה
ברישיונותיהםשתחברתבזקוהוטטתקוםבמועדהקובע,
ואיתובהתאםתהצעתהחוקאסדרתחובתהאוניברסתית

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-1404,ח'בסיווןהתשפ"א,2021עוע19 428

בסעיףקטן)ה(,במקום"ברישיונושתבעתרישיוןמפ"אכתתיאחר"יבוא"ברישיונו )6(
שתספקשירותיבזקנייחיםאחר,אובהיתרהכתתי,תפיהעניין",במקום"אואותובעת
רישיון"יבוא"אואותוספקשירותיבזקנייחים"ואחרי"ברישיונם"יבוא"אובהיתר

הכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ו(,המיתים"שרישיוןמפ"אכתתיייחשברישיוןשאינורישיוןכתתיאו )7(
כדיתהביאתכך"-יימחקו,ובמקום"בעתרישיוןכאמור"יבוא"ספקשירותיבזקנייחים"ע

בסעיף14גתחוקהעיקרי-44עתיקוןסעיף14ג

בסעיףקטן)ג(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקו,ובמקום"רשאי )1(
המנהתהכתתי"יבוא"רשאיהמנהת";

בסעיףקטן)ט(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקוע )2(

בסעיף14דתחוקהעיקרי-ו4עתיקוןסעיף14ד

בסעיףקטן)ו(,אחרי"תפיסעיף4"יבוא"אונרשםבמרשם",אחרי"ברישיונו"יבוא )1(
"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"ואחרי"ברישיון"יבוא"אובהיתרהכתתי"ע

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

)ו(, קטן סעיף תפי הכתתי בהיתר או ברישיון שירות אזור בקביעת אין ")ז(
כשתעצמה,כדישיראואתהרשתהמתקדמתשיפרוסהספקהמורשהכרשת
בזקציבורית;תענייןספקשירותיבזקנייחיםשאינוהחברהיחותוהוראותסעיף

קטן)ו(עתאףהאמורבסעיף14ב)ד()2(ע"

בסעיף14התחוקהעיקרי-46עתיקוןסעיף14ה

בסעיףקטן)ב(- )1(

)2(,אחרי"ברישיוןהזוכה"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין" בפסקה )א(
ואחרי"שנקבעוברישיונה"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין";

בפסקה)3(,אחרי"שנקבעהברישיונה"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ברישיוןהחברה"יבוא"אובהיתרהכתתי"; )2(

תיעשהבהתאםתסעיפים4,4א1ו–12תחוק,כנוסחםהמוצע
בסעיפים8,6ו–37תהצעתהחוק,אובהתאםתאמורבסעיף

64א)ב()3(תחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף97תהצעתהחוקע

תחוק 14ג בסעיף המונחים את תהתאים מוצע  סעיף 44
2 בסעיף המוצעת "המנהת" תהגדרה התקשורת 

תהצעתהחוק

מוצעתתקןאתסעיף14דתחוק,בהתאםתשינויי  סעיף 45
ותמונחים זו חוק בהצעת המוצעים האסדרה 
שהוגדרובה,ובכתתזהתעשותשימושבמונחים"ספקשירותי
תביטות בהמשך כך, עת נוסף כתתי"ע ו"היתר נייחים" בזק
כתתי, )רישיון בחוק המנויים הרישיונות סוגי בין האבחנה
רישיוןכתתיייחודיורישיוןמיוחד(,מוצעתעדכןאתסעיף
קטן)ז(שתהסעיףהאמורותמחוקאתההוראההמתייחסת

תרישיוןכתתיורישיוןכתתיייחודיע

וזהנוסחושתסעיףקטן)ז(שמוצעתהחתיפו:

השררשאיתקבועאתאזורהשירותכאמורבסעיףקטן)ו( ")ז(
ברישיוןהזוכהבמכרזגםאםבידורישיוןכתתיייחודי,ואין

את שיראו כדי כשתעצמה ברישיון שירות אזור בקביעת
הרישיוןכרישיוןכתתיאואתהרשתהמתקדמתשיפרוסבעת
הרישיוןכרשתבזקציבורית;תענייןבעתרישיוןמפ"אכתתי
האמור אף עת )ו( קטן סעיף הוראות יחותו החברה שאינו

בסעיף14ב)ד()2(ע"

תהצעת 2 בסעיף המוצעים תתיקונים בהמשך  סעיף 46
ותשינויים תחוק 1 שבסעיף תהגדרות החוק, 
בסעיף המונחים את תהתאים מוצע האסדרה, במתכונת
14התחוקעתענייןזהיובהרכיבשונהממנוישאותומוצע
תהגדירבסעיף2תהצעתהחוקכ"מישהתקשרבהסכםעם
ספקמורשהתשםקבתתשירותיבזקממנו",ההגדרה"מנוי
עסקי"עוסקתב"תקוחקצה"שהואהתקוחהעושהשימוש
בפועתבשירות,ותאבהכרחמישקשורבמישריןבהסכםתשם
קבתתשירותיהבזקעתכן,וכדיתמנועבתבותביןהמונחים,
מוצעתתקןאתההגדרה"מנויעסקי"כךשהמונחהמוגדר

יהיה"תקוחעסקי"ע
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בסעיףקטן)ד(,אחרי"ברישיוןהזוכה"יבוא"אובהיתרהכתתי"; )3(

בסעיףקטן)ה(,בכתמקום,במקום"תמנוי"יבוא"תתקוח"ובהגדרה"מנויעסקי", )4(
במקום"מנוי"יבוא"תקוח"ע

בסעיף14ותחוקהעיקרי-47עתיקוןסעיף14ו

בסעיףקטן)ב(,במקום"חובתפריסהבאזור"יבוא"אובהיתרהכתתי,חובתפריסה )1(
באזור",אחרי"בהתאםתרישיון"יבוא"אוההיתרהכתתי"ובסופויבוא"אובהיתר

הכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הנוגעיםבדבר"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"ע )2(

בסעיף14חתחוקהעיקרי,בפסקה)1(,אחרי"ברישיונו"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפי48עתיקוןסעיף14ח
העניין"ע

בסעיף17תחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ה(,במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא:49עתיקוןסעיף17

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידוריםהמתכווןתדרושתשתוםבעדמקבץ
שירותיםהכותתשידוריםושירותבזק;"ע

בסעיף17אתחוקהעיקרי,בהגדרה"רשת",המיתה"ציבורית"-תימחקע0ועתיקוןסעיף17א

בסעיף18)א(תחוקהעיקרי-1ועתיקוןסעיף18

ברישה,במקום")תהתןבפרקזה-בעתרישיון("יבוא"אובעתהיתרכתתישהוענקו )1(
תוסמכויותעתפיהסעיףהאמורכפישהוחתבסעיף4א1)ז()בפרקזה-ספקמורשה(";

בפסקה)ו(,במקום"בעתהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"ע )2(

בסעיף21בתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ז()1(,אחרי"סעיף4)ו("יבוא"או4א1)ז(,תפיהעניין"ע2ועתיקוןסעיף21ב

בסעיףו2)א()1(תחוקהעיקרי,במקום"שבאזורתחותתרישיונו"יבוא"שרשתהבזק3ועתיקוןסעיףו2
שבאמצעותההואנותןשירותבזקפרוסהבאזורשבו"ע

בסעיף26)א(תחוקהעיקרי,אחרי"במסגרתרישיונו"יבוא"אובהתאםתהיתרהכתתי,4ועתיקוןסעיף26
תפיהעניין"ע

בסעיף28תחוקהעיקרי-וועתיקוןסעיף28

בסעיףקטן)ד(,אחרי"ברישיוןהזוכה"יבוא"אובהיתרהכתתי"; )3(

בסעיףקטן)ה(,בכתמקום,במקום"תמנוי"יבוא"תתקוח"ובהגדרה"מנויעסקי", )4(
במקום"מנוי"יבוא"תקוח"ע

תיקוןסעיף14ובסעיף14ותחוקהעיקרי-47ע

בסעיףקטן)ב(,במקום"חובתפריסהבאזור"יבוא"אובהיתרהכתתי,חובתפריסה )1(
באזור",אחרי"בהתאםתרישיון"יבוא"אוההיתרהכתתי"ובסופויבוא"אובהיתר

הכתתי,תפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"הנוגעיםבדבר"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"ע )2(

בסעיף14חתחוקהעיקרי,בפסקה)1(,אחרי"ברישיונו"יבוא"אובהיתרהכתתי,תפי48ע
העניין"ע

תיקוןסעיף14ח

תיקוןסעיף17בסעיף17תחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ה(,במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא:49ע

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידוריםהמתכווןתדרושתשתוםבעדמקבץ
שירותיםהכותתשידוריםושירותבזק;"ע

תיקוןסעיף17אבסעיף17אתחוקהעיקרי,בהגדרה"רשת",המיתה"ציבורית"-תימחקע0וע

תיקוןסעיף18בסעיף18)א(תחוקהעיקרי-1וע

ברישה,במקום")תהתןבפרקזה-בעתרישיון("יבוא"אובעתהיתרכתתישהוענקו )1(
תוסמכויותעתפיהסעיףהאמורכפישהוחתבסעיף4א1)ז()בפרקזה-ספקמורשה(";

בפסקה)ו(,במקום"בעתהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"ע )2(

תיקוןסעיף21בבסעיף21בתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ז()1(,אחרי"סעיף4)ו("יבוא"או4א1)ז(,תפיהעניין"ע2וע

בסעיףו2)א()1(תחוקהעיקרי,במקום"שבאזורתחותתרישיונו"יבוא"שרשתהבזק3וע
שבאמצעותההואנותןשירותבזקפרוסהבאזורשבו"ע

תיקוןסעיףו2

בסעיף26)א(תחוקהעיקרי,אחרי"במסגרתרישיונו"יבוא"אובהתאםתהיתרהכתתי,4וע
תפיהעניין"ע

תיקוןסעיף26

תיקוןסעיף28בסעיף28תחוקהעיקרי-ווע

מוצעתהתאיםאתהמונחיםבסעיפים14וו–14ח  סעיפים
תחוקהתקשורתתאסדרההמוצעתבהצעתחוק  47 ו–48
זובאמצעותרישוםבמרשםובכפוףתהיתרכתתיע 

תגביית הסדר קובע התקשורת תחוק 17 סעיף  סעיף 49 
תשתוםבעדשירותשתאנקבעתותשתוםקבועע 

בסעיףקטן)ה(שתהסעיףהאמורמוגדר"בעתרישיון"כך:

""בעתרישיון"-תרבותבעתרישיוןתשידוריםהמתכוון
תדרושתשתוםבעדמקבץשירותיםהכותתשידורים

ושירותבזק"ע

בהמשךתתיקוןמתכונתהאסדרהכמוצעבהצעתחוק
זו,מוצעתהחתיףאתההגדרה"בעתרישיון"בהגדרה"ספק
מורשה"כנוסחההמוצע,כךשהוראתהסעיףתחותהןעת
בעתרישיוןוהןעתבעתהיתרכתתיוכןתוסיףתחותעת
בעתרישיוןתשידוריםהמתכווןתדרושתשתוםבעדמקבץ

שידוריםהכותתשידוריםושירותבזקאחרע

כמוצע בזק" ת"רשת המוצעת תהגדרה בהמשך  סעיפים
ההחתה ותאפשרות החוק, תהצעת 2 בסעיף 0ועד 52
שתפרקו'תחוקעתכתתהספקיםהמורשים)בסעיף  ו–54

4)ו(ו–4א1)ז(תחוק,כנוסחםבסעיפים6ו–8תהצעת 
החוק(,מוצעתהתאיםאתהמונחיםבסעיפים17א,18)א(,21ב
ו–26)א(תחוקהתקשורתכךשהאמורבפרקו'יחותעתספקים

מורשיםועתרשתותבזקע

סעיףו2)א()1(תחוקעוסקבמתןהודעהמוקדמת  סעיף 53 
בדברסתיתתדרךתבעתרישיוןשבאזורתחותת 
וההיתר כיום שהרישיונות מכיוון תבוצעע היא רישיונו
הכתתיבעתידצפויים,ככתת,תחותבאופןכתת־ארצי,מוצע
תהחתיףאתההסדרהאמורבמתןהודעהתספקמורשה

שרשתופרוסהבאזורשבותתבצעהעבודהע

סעיף28תחוקהתקשורתקובעעבירהפתיתיתעת  סעיף 55
ביצועפעותתבזקאומתןשירותיבזקבתארישיון 
אושתאמכוחהיתרכתתיעבהמשךתביטותהאיסורהכתתי
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במקוםכותרתהשותייםיבוא"פעותהבתארישוםבמרשםאורישיון"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"העוברעתהוראותסעיף2)ב("יבוא"המספקשירותבזק )2(
אומבצעפעותתבזקבתישהוארשוםבמרשםאובתירישיון,בניגודתהוראותסעיף2";

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיף2)ב("יבוא"סעיף2"ע )3(

)1(,במקום"הנוגעתתיבוא,תהחזקה,תהפצה,6ועתיקוןסעיף28א 28א)א(תחוקהעיקרי,בפסקה בסעיף
תמכירה,תתחזוקהאותחיבורתרשתבזקציבורית,שתציודקצה"יבוא"הנוגעתתסחר

בציודקצה,תטיפותבואותתחזוקהשתו"ע
בסעיף30תחוקהעיקרי,אחרי"במיתקןבזק"יבוא"אובציודקצה"ע7ועתיקוןסעיף30

בסעיף30אתחוקהעיקרי-8ועתיקוןסעיף30א

בכותרתהשותיים,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בהגדרה"הודעתמסרקצר",המיתה"ציבורית"-תימחק; )א(

בהגדרה"מערכתחיוגאוטומטי",אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )ב(

בהגדרה"מפרסם",במקוםהסיפהמהמיתים"תאיראוכמפרסם"יבוא"תא )ג(
יראוכמפרסםספקמורשהאומישמכוויןפעותתהשתרשתבזק,שביצע,בעבור

אחר,פעותתשיגורשתדברפרסומתבאמצעותרשתהבזק";

בסעיףקטן)יב(,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"ע )3(

בסעיף31תחוקהעיקרי-9ועתיקוןסעיף31

בסעיףקטן)א()1(,בהגדרה"מיתקןבזק",אחרי"תרבות"יבוא"ציודקצהובכתת )1(
זה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"תבעתרישיון,תמישפועתמכוחהיתרכתתי"יבוא"תספק )2(
מורשה"ע

עתביצועפעותתבזקבתארישיוןאושתאמכוחהיתרכתתי,
תמעטביחסתפעותתבזקהקשורהתכבתתקשורתתת–ימי,
מוצעתתקןבהתאמהאתסעיף28תחוקואתההפניותשבו
כךשיפנותסעיף2תחוקהתקשורתכנוסחוהמוצעבסעיף4

תהצעתהחוקע

סעיף28אתחוקהתקשורתמסדירסמכויותכניסה  סעיף 56 
תמקרקעיןותפיסהשתמיטתטתיןתגביציודקצה 
המוצע תתיקון בהמשך סוגע אישור בתנאי עומד שאינו
תגביאסדרההנוגעתתאישוריסוג)ראודבריהסברתסעיף
7תהצעתהחוק(,מוצעתתקןבהתאמהאתהמונחיםבסעיף
האמורכךשהסמכויותהנוגעותתכניסהותתפיסהיחותותגבי
סחרבציודקצהוכןפעותותהקשורותתסחרכדוגמתטיפות

אותחזוקהשתהציודע

בהמשךתתיקוןהמוצעבסעיף2תהצעתהחוק,  סעיפים
תהגדרה"מיתקןבזק",ובכתתזהמחיקתהסיפה ,)1(58 ,57 
שתההגדרההאמורההקובעתכיהמונח"מיתקן  )2()ב( ו–)3(,

בזק"תענייןפרקיםז'ו–ח'תחוקיכתותגםציוד  59 ו–62
)10(שתהסעיף קצה)ראודבריהסברתפסקה 

האמור(,מוצעתבצעהתאמותבסעיפים31,30ו–ו3שבפרק
ז'תחוקשנועדותחותגםעתציודקצהע

סעיף 58)2()א( ו–)ג(

פרסומות שיגור תעניין הסדר קובע תחוק 30א סעיף
באמצעותמיתקןבזקעמוצעתתקןאתהסעיףהאמורבהתאם
ותפיה זו, חוק בהצעת המוצע האסדרה תשינוי תהצעה
הודעותמסרקצרשעשויותתהינתןבאמצעותמגווןרשתות
בזקותאבאמצעותרשתותבזקציבוריותדווקא,תאייחשבו
עודת"שירותבזק"עכך,מוצעתשנותאתההגדרה"מפרסם"
באופןשיוחרגוממנהגםאתההמשגריםדברפרסומתאגב
הכוונתפעותתהשתרשתבזק,בדומהתהחרגתםשתאתה
גורמים יחריג המוצע התיקון בזקע כשירות זאת העושים
בעבור ,)SMS מסרונים, )קרי, קצר מסר הודעות המשגרים

אחרים,מןההגדרה"מפרסם"ע

האסדרה, במתכונת המוצע תתיקון בהמשך  סעיפים
ו–33 32 בסעיפים המונחים את תהתאים מוצע 60ו–61
תחוקכךשיחותוביחסתספקיםמורשיםכהגדרתם 

המוצעתע
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בסעיף32תחוקהעיקרי,במקום"מישפועתמכוחהיתרכתתיאומימטעמם"יבוא"או60עתיקוןסעיף32
מימטעמושתספקמורשה"ע

בסעיף33תחוקהעיקרי,במקום"תמישפועתמכוחהיתרכתתי,אותשתוחיהם"יבוא61עתיקוןסעיף33
"אותשתוחיו"ע

בסעיףו3תחוקהעיקרי-62עתיקוןסעיףו3

בכותרתהשותיים,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )1(

אחרי"הרסמיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"ע )2(

בסעיף36א)א(תחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמיתים"העוברעתהוראתסעיףקטןזה"63עתיקוןסעיף36א
יבוא"העוסקבסחרבציודקצהשתאניתןתגביואישורסוג,בניגודתהוראותסעיף4א"ע

תיקוןכותרת
סימןא'תפרקז'1

בכותרתסימןא'תפרקז'1תחוקהעיקרי,במקום"עתבעתרישיון"יבוא"בתחוםהבזק64ע
ועתמישפועתבתארישום,רישיוןאואישור"ע

בסעיף37אתחוקהעיקרי,ההגדרות"בעתהרישיון"ו"המנהת"-יימחקועו6עתיקוןסעיף37א

בסעיף37א2תחוקהעיקרי-66עתיקוןסעיף37א2

בסעיףקטן)א(,בכתמקום,אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטתע )2(

בסעיף37א3תחוקהעיקרי-67עתיקוןסעיף37א3

בכותרתהשותיים,במקום"שקיבתאישורסוג"יבוא"שסוחרבציודקצהשניתן )1(
תגביואישורסוגאופטור";

במקום"הפרמישקיבתאישורסוג,תנאימאישורהסוג"יבוא"הפרעוסקבסחר )2(
בציודקצהשניתןתגביופטור,הוראהתענייןחובתדיווחאושמירתמסמכיםשנקבעה
תפיסעיף4א)ד3(סיפה,אוהפרעוסקבסחרבציודקצהשניתןתגביואישורסוג,הוראה

תענייןחובתמסירתמידע,מסמךאוציודשנקבעהתפיסעיף3וא)א()4("ע

בסעיף32תחוקהעיקרי,במקום"מישפועתמכוחהיתרכתתיאומימטעמם"יבוא"או60ע
מימטעמושתספקמורשה"ע

תיקוןסעיף32

בסעיף33תחוקהעיקרי,במקום"תמישפועתמכוחהיתרכתתי,אותשתוחיהם"יבוא61ע
"אותשתוחיו"ע

תיקוןסעיף33

תיקוןסעיףו3בסעיףו3תחוקהעיקרי-62ע

בכותרתהשותיים,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )1(

אחרי"הרסמיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"ע )2(

בסעיף36א)א(תחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמיתים"העוברעתהוראתסעיףקטןזה"63ע
יבוא"העוסקבסחרבציודקצהשתאניתןתגביואישורסוג,בניגודתהוראותסעיף4א"ע

תיקוןסעיף36א

בכותרתסימןא'תפרקז'1תחוקהעיקרי,במקום"עתבעתרישיון"יבוא"בתחוםהבזק64ע
ועתמישפועתבתארישום,רישיוןאואישור"ע

תיקוןכותרת
סימןא'תפרקז'1

תיקוןסעיף37אבסעיף37אתחוקהעיקרי,ההגדרות"בעתהרישיון"ו"המנהת"-יימחקועו6ע

תיקוןסעיף37א2בסעיף37א2תחוקהעיקרי-66ע

בסעיףקטן)א(,בכתמקום,אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטתע )2(

תיקוןסעיף37א3בסעיף37א3תחוקהעיקרי-67ע

בכותרתהשותיים,במקום"שקיבתאישורסוג"יבוא"שסוחרבציודקצהשניתן )1(
תגביואישורסוגאופטור";

במקום"הפרמישקיבתאישורסוג,תנאימאישורהסוג"יבוא"הפרעוסקבסחר )2(
בציודקצהשניתןתגביופטור,הוראהתענייןחובתדיווחאושמירתמסמכיםשנקבעה
תפיסעיף4א)ד3(סיפה,אוהפרעוסקבסחרבציודקצהשניתןתגביואישורסוג,הוראה

תענייןחובתמסירתמידע,מסמךאוציודשנקבעהתפיסעיף3וא)א()4("ע

36אתחוקהתקשורתשעניינוציודקצה סעיף  סעיף 63
שתאאושר,קובעבסעיףקטן)א(תאמור: 

תאייבאאדם,תאיחזיק,תאיפיץ,תאימכור,תא ")א(
מסחרית, תמטרה ציבורית, בזק תרשת יחבר ותא יתחזק
ציודקצהשתאניתןתגביואישורסוגהנדרשתפיהוראות
חוקזה;העוברעתהוראתסעיףקטןזה,דינו–קנסכאמור

בסעיף61)א()4(תחוקהעונשיןע"

בהמשךתתיקוןסעיף4אתחוקשעניינומתןאישוריסוג
תסחרבציודקצה,כךשייקבעבואיסורתעסוקבסחרבציוד
קצה,כמוצעבסעיף7תהצעתהחוק,מוצעתתקןבהתאמה
36א)א(תחוק,המצוטטתעיתע גםאתסעיףהעונשין-סעיף
שסוחר מי עת רק יחות העונשין סעיף כי יובהר זה תעניין

בציודקצהעתדרךהעיסוקע

מוצעתתקןאתכותרתסימןא'תפרקז'1תחוק  סעיף 64 
כספיים עיצומים הטתת שעניינה התקשורת 
עתבעתרישיון,ותהתאיםאותהתתוכןהסימןותגורמים
השוניםהכפופיםתהטתתעיצומיםכספייםמכוחוובהםגם
מישפועתיםבתיאישור,רישוםבמרשםאורישיוןובכתתזה

רישיוןתשידורים,ותארקעתמישפועתיםבתחוםהבזקע

ז'1 פרק תעניין הגדרות קובע תחוק 37א סעיף  סעיף 65
שעניינועיצומיםכספייםעמוצעתמחוקממנואת 
ההגדרות"בעתהרישיון"ו"המנהת",בהמשךתהוספתןתסעיף

1תחוקכמוצעבסעיף2תהצעתהחוקע

בהמשךתהוספההמוצעתשתהתוספתהראשונה  סעיפים
והתוספתהשנייהתחוק,כמוצעבסעיף98תהצעת  66)1( ו–73

החוק,מוצעתתקןאתסעיפים37א2ו-37א9תחוק 
כךשהתוספתשעניינהההפרותשבשתהןמוטתעיצוםכספי,

בהתאםתאמורבסעיף37א2תיקרא"תוספתשתישית"ע

סעיף37א2שעניינועיצוםכספיעתבעתרישיון,  סעיף
קובעבסעיףקטן)ב(תאמור: )2(66

ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת השר, ")ב(
הכתכתהשתהכנסת,רשאי,בצו,תשנותאתהתוספתע"

הוראה שכן האמור הקטן הסעיף את תמחוק מוצע
תענייןשינויהתוספות,ובהןגםהתוספתהשתישית,מוצעת

בסעיף8ואתחוק,כנוסחובסעיף94תהצעתהחוקע

בהמשךתתיקוןסעיף4אתחוקהתקשורת,תעניין  סעיפים
7 בסעיף כמוצע קצה, תציוד סוג אישורי מתן  67ו–68)3(
תהצעתהחוק,מוצעתתקןבהתאמהאתההוראות   
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בסעיף37א4תחוקהעיקרי-68עתיקוןסעיף37א4

בכותרתהשותיים,במקום"רישיון,היתר"יבוא"רישוםבמרשם,רישיון"; )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

סיפקשירותבזקאוביצעפעותתבזקבתישהוארשוםבמרשםאובתי )1("
רישיון,בניגודתהוראותסעיף2;";

במקוםפסקה)3(יבוא: )3(

עסקבסחרבציודקצהשתאניתןתגביואישורסוג,בניגודתהוראות )3("
סעיף4אע"

הוספתסעיף
37א4ג

אחריסעיף37א4בתחוקהעיקרייבוא:69ע

"עיצוםכספיעת
הפרתהוראות

תענייןשירות
חיוני,בידימי

שאינוספק
מורשה

ספק37א4גע שאינו אדם כי תהניח סביר יסוד תמנהת היה )א(
מורשההפרהוראהמההוראותתפיסעיף4דכמפורטתהתן,
רשאיהמנהתתהטיתעתיועיצוםכספיבסכוםשתעד234,140
שקתיםחדשים,ובתבדשהסכוםהאמורתאיעתהעתהסכום

האמורבסעיף37או:

צו הוראת או 4ד)א1( סעיף הוראת את הפר )1(
או רכישה העברה, תעניין 4ד, סעיף תפי שניתנה
החזקהשתאמצעישתיטה,שתיטהאוהשפעהניכרת
שנקבע תתנאי בניגוד פעת או חיוני, שירות בנותן
באישורתהעברה,תרכישהאותהחזקהכאמורשניתן

תפיסעיף4ד)א1(או)ג()1(;

תענייןעיצוםכספיהקבועותבסעיפים37א3ו–37א4תחוק,
כךשייקבעכיהמנהתרשאיתהטיתעיצוםכספיעתעוסק
או דיווח חובת תעניין הוראה שהפר קצה בציוד בסחר
בנוסחו סיפה 4א)ד3( סעיף תפי שנקבעה מסמכים שמירת
או מסמך מידע, מסירת חובת תעניין הוראה או המוצע,
בסחר עוסק עת או 3וא)א()4( סעיף תפי שנקבעה ציוד
בציודקצהשפעתבתאאישורכאמורעגובההעיצוםהכספי
כיום עומד תחוק 37א3 סעיף תפי תהטית שניתן המרבי
עת - תחוק 37א4 סעיף ותפי חדשים, שקתים 108,810 עת

234,140שקתיםחדשיםע

התקשורת, תחוק 37א4 סעיף שת )1( פסקה תפי  סעיפים
בהתאם כספי עיצום תהטית המנהת רשאי )1(68 

תהוראותהסעיףעתמיש"ביצעפעותתבזקאונתן ו–)2(
שירותבזק,בתארישיוןאוהיתרכתתי,בניגודתהוראותסעיף
2)ב("עמוצעתהתאיםאתנוסחההוראהואתכותרתהשותיים
שתהסעיףתמונחים,תהפניותותמתכונתהאסדרההחדשה
המוצעתבהצעתחוקזו,ותהפנותתהפרהשתהוראותסעיף

2תחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף4תהצעתהחוקע

סעיף4דתחוקעניינובשירותחיוניעעתפיהסעיף  סעיף 69
האמוררשאיםראשהממשתהוהשרתקבועבצו 
ובהתאם חיוניים שירותים הם מסוימים בזק שירותי כי
תקבועהוראותתענייןמתןהשירותיםותענייןנותןהשירותים
תסעיף בהתאם בוע שתיטה אמצעי והמחזיקים החיוניים
מכוחו ובצו עצמו בסעיף שונות הוראות מופנות תחוק 4ד

במישריןתגורמיםהמחזיקיםאוהמעונייניםתהחזיקאמצעי
)א( קטן בסעיף תקבוע,  מוצע חיוניע שירות בנותן שתיטה
שתסעיף37א4גהמוצע,כיהפרהשתהוראתסעיף4ד)א1(
האמוראוהפרת 4ד סעיף שניתןמכוחושת צו אוהוראת
תנאיבאישורתהעברתאמצעישתיטהשניתןמכוחםתהיה
עיתהתהטתתעיצוםכספיעהוראהזותחותעתמישאינוספק
מורשה,שכןביחסתספקמורשהנקבעתההפרהבמסגרתפרט
)4(בחתקד'תתוספתהשתישיתתחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף

99)6()א(תהצעתהחוקע

מכיווןשהסמכותתהטיתעיצוםכספיתפיסעיף37א4ג
תהטית המנהת בידי הנתונה תסמכות מתווספת המוצע
עיצוםכספיעתספקמורשה)מכוחפרט)4(בחתקד'תתוספת
הספקהמורשה שהן המוצע(,כך בנוסחו תחוק, השתישית
כספי בעיצום תחוב עשויים מורשה, ספק שאינו מי והן
בגיןאותההתנהגות,מוצעתהבהירבסעיףקטן)ב(המוצע,
עת כספי עיצום תהטית המנהת יוכת תא כאמור במצב כי
שניהםוכיההחתטהבדברהטתתעיצוםכספי,עתמימהם,
שת האכיפה ותמדיניות העניין תנסיבות בהתאם תתקבת
משרדהתקשורתעתענייןזהיובהרכיהוראהזומסדירהאת
בו כאמור, 37א4ג סעיף חקיקת עם שנוצר הייחודי המצב
שניגורמיםיכותיםתחובבעיצוםבגיןאותההתנהגות,ואין
37א14תחוקתענייןמניעת מהוראתסעיף באהתגרוע היא

כפתעיצוםכספיע
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בעתאישורכאמורבפסקה)1(שהפרהוראתצו )2(
שניתןתפיסעיף4דבענייןאחרמהאמורבאותהפסקהע

עתמעשהאחד,המהווההפרהשתהוראהמההוראות )ב(
4דבידימישאינוספקמורשה,כאמורבסעיף תפיסעיף
קטן)א(,וכןבידיספקמורשה,כאמורבתוספתהשתישית,

תאיוטתעיצוםכספיאתאעתאחדמהםע"

בסעיף37אותחוקהעיקרי,אחרי"37א4א"יבוא"ו־37א4ג"ע70עתיקוןסעיף37או

בסעיף37א6)א(תחוקהעיקרי,ברישה,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע71עתיקוןסעיף37א6

בסעיף37א7)א(תחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע72עתיקוןסעיף37א7

בסעיף37א9)א()1(תחוקהעיקרי,אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"ע73עתיקוןסעיף37א9

בסעיף37א10)ב(תחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע74עתיקוןסעיף37א10

בסעיף37א13)ב(תחוקהעיקרי,במקום"סעיפים4)ד(או4א1"יבוא"סעיף4)ד("עו7עתיקוןסעיף37א13

בסעיף37א17)א(תחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע76עתיקוןסעיף37א17

בסעיף37א18תחוקהעיקרי-77עתיקוןסעיף37א18

אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"; )1(

במקום"37א3ו־37א4ב"יבוא"37א3עד37א4ג"ע )2(

בסעיף37יתחוקהעיקרי-78עתיקוןסעיף37י

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידורים;"ע

בסעיף37יגתחוקהעיקרי,במקום"תמנהתהכתתישתמשרדהתקשורת"יבוא"תמנהת"ע79עתיקוןסעיף37יג

בעתאישורכאמורבפסקה)1(שהפרהוראתצו )2(
שניתןתפיסעיף4דבענייןאחרמהאמורבאותהפסקהע

עתמעשהאחד,המהווההפרהשתהוראהמההוראות )ב(
4דבידימישאינוספקמורשה,כאמורבסעיף תפיסעיף
קטן)א(,וכןבידיספקמורשה,כאמורבתוספתהשתישית,

תאיוטתעיצוםכספיאתאעתאחדמהםע"

תיקוןסעיף37אובסעיף37אותחוקהעיקרי,אחרי"37א4א"יבוא"ו־37א4ג"ע70ע

תיקוןסעיף37א6בסעיף37א6)א(תחוקהעיקרי,ברישה,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע71ע

תיקוןסעיף37א7בסעיף37א7)א(תחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע72ע

תיקוןסעיף37א9בסעיף37א9)א()1(תחוקהעיקרי,אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"ע73ע

תיקוןסעיף37א10בסעיף37א10)ב(תחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע74ע

תיקוןסעיף37א13בסעיף37א13)ב(תחוקהעיקרי,במקום"סעיפים4)ד(או4א1"יבוא"סעיף4)ד("עו7ע

תיקוןסעיף37א17בסעיף37א17)א(תחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"ע76ע

תיקוןסעיף37א18בסעיף37א18תחוקהעיקרי-77ע

אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"; )1(

במקום"37א3ו־37א4ב"יבוא"37א3עד37א4ג"ע )2(

תיקוןסעיף37יבסעיף37יתחוקהעיקרי-78ע

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידורים;"ע

תיקוןסעיף37יגבסעיף37יגתחוקהעיקרי,במקום"תמנהתהכתתישתמשרדהתקשורת"יבוא"תמנהת"ע79ע

מוצעתהתאיםאתההוראותהקבועותבפרקז'1  סעיפים
כך הכספי, העיצום קביעת התיך שעניינן תחוק  70 עד 72, 
שיחותועתההפרההחדשהבענייןשירותחיוני 76 ,74 

המוצע בנוסחו 37א4ג בסעיף תהוסיפה שמוצע  ו–78)2( 
בסעיף69תהצעתהחוקע 

כתתי היתר בעת תחייב הסמכות ביטות עקב  סעיף 75
תהעמידערבות,מוצעתתקןאתסעיף37א13תחוק 
שעניינוגבייתהעיצוםהכספי,כךשתאיחותעתבעתהיתר
כתתי,כתומרתאניתןיהיהתגבותעיצוםכספימבעתהיתר

כתתיבאמצעותחיתוטערבותע

תמנהת מאפשר התקשורת תחוק 37א18 סעיף  סעיף 77 
הכתתישתמשרדהתקשורתתאצותאתהסמכות 
פיקוח תענייני הכתתי המנהת תסגן כספי עיצום תהטתת
ואכיפהבמשרדהתקשורתעהסדרזהחתעתההפרותשסכומי
מהיקף נגזרים ואינם בחוק נקובים תגביהן הכספי העיצום
ההכנסות,כךשגובהםמוגבתעמוצעתתקןאתהסעיףהאמור
תפי כספי עיצום הטתת תגבי גם כאמור אציתה ותאפשר

החוק תהצעת 68 בסעיף המוצע בנוסחו תחוק, סעיף37א4
אישור(, או היתר רישיון, שפועתבתא מי כספיעת )עיצום
תקשורת( בציוד סחר עת כספי )עיצום תחוק 37א4א סעיף
וסעיף37א4גתחוקבנוסחוהמוצעבסעיף69תהצעתהחוק
)עיצוםכספיעתהפרתהוראותתענייןשירותחיוניבידימי
שאינוספקמורשה(עגובההעיצוםהכספיתפיסעיפיםאתה
עומדכיוםעת234,140שקתיםחדשים,ומכאןשהםמתאימים
מבחינתחומרתםתהיותמוטתיםבידיסגןהמנהתהכתתישת

משרדהתקשורתתענייניפיקוחואכיפהכאמורע

ז'2 פרק תעניין הגדרות קובע תחוק 37י סעיף  סעיף 78
שעניינופיקוחעבהמשךתתיקוןמתכונתהאסדרה 
כמוצעבהצעתחוקזו,מוצעתתקןבהתאמהאתההגדרות

בסעיףותהחתיףאתהמונח"בעתרישיון"ב"ספקמורשה"ע

את ותמחוק תחוק 37יג סעיף את תתקן מוצע  סעיף 79 
משרד שת הכתתי ת"מנהת הנוגעות ההפניות 

התקשורת"שמוצעתהגדירובסעיף1תחוקכ"המנהת"ע
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בסעיף38)ב(תחוקהעיקרי,המיתים"אושתמישפועתמכוחהיתרכתתי"-יימחקו,ובכת80עתיקוןסעיף38
מקום,המיתים"אותמישפועתמכוחההיתרהכתתי"-יימחקוע

בסעיף40תחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"סעיף4)ו("יבוא"אוסעיף4א1)ז("ע81עתיקוןסעיף40

פרקי'תחוקהעיקרי-בטתע82עביטותפרקי'

בסעיף1ואתחוקהעיקרי-83עתיקוןסעיף1וא

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא: )א(

""מפעיתרט"ן"-ספקמורשההמספקשירותרדיוטתפוןנייד;

"שירותרדיוטתפוןנייד"-שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיא
מערכתרדיוטתפוןנייד,ביןשרשתהבזקהיאשתנותןהשירותובין

שהיאשתספקמורשהאחר;";

בהגדרה"תשתום",במקום"בעתהרישיון"יבוא"מפעיתרט"ן"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,בכתמקוםבמקום"בעתרישיון"יבוא"מפעיתרט"ן"ובמקום"בעת )2(
הרישיון"יבוא"מפעיתהרט"ן"ע

בסעיף1ובתחוקהעיקרי-84עתיקוןסעיף1וב

בכותרתהשותיים,במקום"מבעתרישיוןרדיוטתפוןנייד"יבוא"ממפעיתרט"ן"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעתרישיון"יבוא"מפעיתרט"ן",במקום"מבעתהרישיון" )2(
יבוא"ממפעיתהרט"ן""ובכתמקום,במקום"בעתהרישיון"יבוא"מפעיתהרט"ן";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעתרישיון"יבוא"מפעיתרט"ן"ע )3(

ב"ספק רישיון" "בעת המונח תהחתפת בהמשך   סעיף 80
מוצע החוק, תהצעת 2 בסעיף כמוצע מורשה" 
תהחתיףאתההפניותשבסעיף38)ב(תחוקהעוסקבפיצויים

עתפגיעהבמיתקןבזקע

תהצעת 8 בסעיף המוצע 4א1)ז( תסעיף בהמשך  סעיף 81 
6 בסעיף המוצע תחוק 4)ו( סעיף ותתיקון החוק 
תהצעתהחוקשמשמעותםהיאכיחסינויותבנזיקיןיוענקו
גםתבעתיהיתרכתתי,מוצעתתקןבהתאמהתתקןאתסעיף

40תחוקשעניינוהגבתתאחריותבנזיקיןע

הנוגעות פרטניות הוראות קובע תחוק י' פרק  סעיף 82 
תחברתבזקעפרקזהמהווה,התכהתמעשה,הוראת 
בזק שירותי תמתן הפעיתות העברת בעת ששימשה מעבר
וביצועפעותותבזקממשרדהתקשורתאתחברתבזקבשנות
ה־80שתהמאההקודמתעהוראתהמעברהאמורהמוצתה
משהעברתהפעיתותהושתמהתפנישניםרבות,ותכןמוצע

תבטתהע

נוסחפרקי'תחוק,שמוצעכאמורתבטתו,מובאבנספח
תדבריההסברע

סעיף1ואתחוקעוסקבאיסורעתתשתוםוהפסד  סעיפים
רדיו שירותי תמתן הסכם ביטות בשת הטבה   83 ו–84

טתפוןנייד,תרבותרט"ןברשתאחרת)MVNO(ע 
סעיף1ובתחוקעוסקבגבייתתשתומיםבעדציודקצהשנרכש
בעסקהתרכישתציודקצהמבעתרישיוןטתפוןניידעבהמשך
זוותיקוןההגדרות תשינוימתכונתהאסדרהבהצעתחוק
הסעיפים את תתקן מוצע החוק, תהצעת 2 בסעיף כמוצע
האמוריםכךשיחותועתספקיםמורשיםהמספקיםשירות
תהגדיר מוצע זה תעניין בתבדע רישיון בעתי עת ותא רט"ן,
שהיא בזק רשת באמצעות הניתן כשירות רט"ן" "שירות

מערכתרט"ןע

שמספקים רישיון בעתי שת פעיתותם המוצע, תפי
שירותרט"ןברשתאחרתתאבהכרחתהיהטעונהרישיון,
אתאכתתותבשאתהאםהשירותניתןתוךהכוונתפעותתה
שתרשתאםתאועעםזאת,מאחרשהשירותדומהבמהותו
רט"ן" "מפעית בהגדרות אותו תכתות מוצע רט"ן, תשירות

ו"שירותרדיוטתפוןנייד"המוצעותבסעיףזהע
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בסעיף1וג)א(תחוקהעיקרי-ו8עתיקוןסעיף1וג

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"סחר"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידורים;"ע

בסעיף1ודתחוקהעיקרי-86עתיקוןסעיף1וד

בכותרתהשותיים,במקום"בעתרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )א(

ספק "עם יבוא רישיון" בעת "עם במקום התקשרות", "הסכם בהגדרה )ב(
מורשה";

"בעת במקום מקום, בכת רישיון", בעת עם התקשרות "הסכם בהגדרה )ג(
רישיון"יבוא"ספקמורשה"ובמקום"בעתירישיון"יבוא"ספקיםמורשים";

במקוםההגדרה"הסכםהתקשרותמשותב"יבוא: )ד(

""הסכםהתקשרותמשותב"-הסכםעםספקמורשהאומפעיתרט"ן,
תרכישתשירותיםשתספקמורשה,אחדאויותר,ושירותיםשת

מפעיתרט"ן;";

במקוםההגדרה"ממוצעהחשבונותהחודשיים"יבוא: )ה(

שת החשבונותהחודשיים -ממוצע ""ממוצעהחשבונותהחודשיים"
המנויבעבורשירותיספקמורשההניתניםמכוחהסכםהתקשרות
רט"ן מפעית ושירותי מורשה ספק שירותי או מורשה ספק עם
הניתניםמכוחהסכםהתקשרותמשותב,שצרךהמנויבמהתךתקופת
ההסכםעדתמועדביטותו,והכתמעטשירותיהשכרהאוהשאתה

שתציודקצה;";

בהגדרה"מנוי",בפסקה)1(,במקום"עםבעתרישיון"יבוא"עםספקמורשה"; )ו(

אחריההגדרה"מנוי"יבוא: )ז(

""מפעיתרט"ן"-כהגדרתובסעיף1וא)א(;

"ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידוריםותמעטמפעיתרט"ןע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"תאיגבהממנובעתרישיוןאובעתרישיוןרדיוטתפוןנייד" )3(
יבוא"תאיגבהממנוספקמורשהאומפעיתרט"ן"ובמקום"בעתרישיוןכאמוררשאי"

יבוא"ספקמורשהאומפעיתרט"ןכאמוררשאי"ע

תיקוןסעיף1וגבסעיף1וג)א(תחוקהעיקרי-ו8ע

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"סחר"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידורים;"ע

תיקוןסעיף1ודבסעיף1ודתחוקהעיקרי-86ע

בכותרתהשותיים,במקום"בעתרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ההגדרה"בעתרישיון"-תימחק; )א(

ספק "עם יבוא רישיון" בעת "עם במקום התקשרות", "הסכם בהגדרה )ב(
מורשה";

"בעת במקום מקום, בכת רישיון", בעת עם התקשרות "הסכם בהגדרה )ג(
רישיון"יבוא"ספקמורשה"ובמקום"בעתירישיון"יבוא"ספקיםמורשים";

במקוםההגדרה"הסכםהתקשרותמשותב"יבוא: )ד(

""הסכםהתקשרותמשותב"-הסכםעםספקמורשהאומפעיתרט"ן,
תרכישתשירותיםשתספקמורשה,אחדאויותר,ושירותיםשת

מפעיתרט"ן;";

במקוםההגדרה"ממוצעהחשבונותהחודשיים"יבוא: )ה(

החשבונותהחודשייםשת -ממוצע ""ממוצעהחשבונותהחודשיים"
המנויבעבורשירותיספקמורשההניתניםמכוחהסכםהתקשרות
רט"ן מפעית ושירותי מורשה ספק שירותי או מורשה ספק עם
הניתניםמכוחהסכםהתקשרותמשותב,שצרךהמנויבמהתךתקופת
ההסכםעדתמועדביטותו,והכתמעטשירותיהשכרהאוהשאתה

שתציודקצה;";

בהגדרה"מנוי",בפסקה)1(,במקום"עםבעתרישיון"יבוא"עםספקמורשה"; )ו(

אחריההגדרה"מנוי"יבוא: )ז(

""מפעיתרט"ן"-כהגדרתובסעיף1וא)א(;

"ספקמורשה"-תרבותבעתרישיוןתשידוריםותמעטמפעיתרט"ןע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"תאיגבהממנובעתרישיוןאובעתרישיוןרדיוטתפוןנייד" )3(
יבוא"תאיגבהממנוספקמורשהאומפעיתרט"ן"ובמקום"בעתרישיוןכאמוררשאי"

יבוא"ספקמורשהאומפעיתרט"ןכאמוררשאי"ע

או הגבתה עת באיסור עוסק תחוק 1וג סעיף  סעיף 85 
חסימהשתציודקצהאושתשירותאויישום 
המסופקיםעתגביהאינטרנטעבהתאמהתשינוימתכונת
האסדרהכמוצעבהצעתחוקזו,מוצעתמחוקאתההגדרה
"בעתרישיון"מסעיף1וגהאמור,כךשהסעיףיחותעתספק

מורשהכהגדרתוהמוצעתותארקעתבעתרישיוןע

סעיף1ודתחוקקובעהסדרתענייןהגבתתתשתום  סעיפים
והפסדהטבהבשתביטותהסכםהתקשרותעם  86 ו–87

שמעניק מי עם או רט"ן רישיון בעת שאינו מי 
שירותמשותבהכותתשירותרט"ןושירותאחר,תרבותשירות
שידוריםעמדוברבהסדרמשתיםתהסדרהקבועבסעיף1וא
תחוקשחתעתשירותירט"ןעסעיף1והקובעאסדרהתעניין
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בסעיף1והתחוקהעיקרי,במקום"מבעתרישיוןאומבעתרישיוןרדיוטתפוןנייד"יבוא87עתיקוןסעיף1וה
"מספקמורשהאוממפעיתרט"ן"במקום"תאיהיהרשאיבעתהרישיוןאובעתרישיון
רדיוטתפוןנייד"יבוא"תאיהיהרשאיהספקהמורשהאומפעיתהרט"ן"ובמקום
"תענייןזה,"בעתרישיון","בעתרישיוןרדיוטתפוןנייד""יבוא"תענייןזה,"ספקמורשה",

"מפעיתרט"ן""ע

סעיף2ותחוקהעיקרי-בטתע88עביטותסעיף2ו

סעיף2ואתחוקהעיקרי-בטתע89עביטותסעיף2וא

בסעיף3ותחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטתע90עתיקוןסעיף3ו

בסעיף3וא)ג(,המיתים"הכתתישתמשרדהתקשורת"-יימחקוע91עתיקוןסעיף3וא

סעיףוואתחוקהעיקרי-בטתע92עתיקוןסעיףווא

בסעיףוובתחוקהעיקרי,המיתה"ציבורית"-תימחקע93עתיקוןסעיףווב

אחריסעיף8ותחוקהעיקרייבוא:94עהוספתסעיף8וא

השררשאי,בצו,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת,תשנות8ואע"שינויהתוספות
אתהתוספותהראשונה,השנייהוהשתישיתואותם-

העמדהתפירעוןשתתשתומיםתשיעוריםבעדרכישהשת
בדומה מוצע, התקשרותע הסכם ביטות בעת קצה ציוד
תתיקוניםהמוצעיםתסעיף1וגתחוק,בסעיףו8תהצעתהחוק,
תהתאיםאתהמונחיםבסעיפיםהאמוריםתמונחיםהמוצעים

בהגדרותכנוסחןבסעיף2תהצעתהחוקע

סעיף2ותחוקכנוסחוהיוםקובעתאמור: סעיף 88 

"מתן שירותים למדינה

את בתקנות יקבע השר ,13 סעיף תהוראות בכפוף 2וע
התנאיםתמתןשירותיבזקתמדינהמאתבעתרישיוןע"

התקנותשהותקנומכוחסעיףזה-תקנותהבזק)מתן
שירותיבזקתמדינה(,התשמ"ד-1984,מפנותתהסכםשייחתם
ביןהמדינהתביןחברתבזקעכיום,שירותיבזקניתניםתמדינה
ספקים עם תזמן מזמן שנחתמים שונים תהסכמים בהתאם
אתה יחסים המסדירה תהוראה מקום עוד ואין שונים
באמצעותחקיקהראשיתאוחקיקתמשנהכאמורבסעיף2ו

תחוק,ותכןמוצעתבטתוע

סעיף2ואתחוקכנוסחוהיוםקובעתאמור: סעיף 89 

"רישיון מיוחד לחברת דואר ישראל בע"מ

תצורךקיוםהתברוקהתפיחוקהדואר,התשמ"ו-1986, 2ואע
יעניקהשרתחברהכהגדרתהבחוקהאמוררשיון
מיוחדויחייבאתבעתהרשיוןשברשותומיתקניבזק
הדרושיםתקיוםהתברוקהתאפשרתהאתהשימוש
יחותו כאמור במיתקנים השימוש עת במיתקניו;

הוראותסעיףוע"

חברת - )תהתן בע"מ ישראת דואר שחברת מכיוון
הדואר(חדתהתספקשירותיתברוקה,הסעיףהאמורמתייתר
ומוצעתבטתועיצוין,כיאיןבכךכדיתשתותאתהאפשרות

היתרכתתיאורישיון, מכוח שחברתהדוארתפעתבעתיד
וזאתבכפוףתכתדיןע

סעיף3ותחוקשעניינותחותהעתהמדינה,קובע  סעיף 90
בסעיףקטן)ב(תאמור: 

כשהיא המדינה עת יחותו ו–ט' ו' פרקים הוראות ")ב(
מבצעתפעותותבזקאונותנתשירותיבזקמכוחזכותה

תפיסעיף2)א(,כאיתוהיתהבעתתרשיוןתפיחוקזהע"

בהתאםתמוצעבהצעתחוקזו,חוקהתקשורתתאיסדיר
מוצע בהתאמה, המדינהע בידי בזק שירותי אספקת עוד
תחותת את ותבטת תעית, המצוטט 3ו)ב( סעיף את תמחוק
ותחסינויות במקרקעין פעותות תביצוע הנוגעים ההסדרים

)פרקיםו'ו–ט'תחוק(עתהמדינהע

התקשורת תחוק 3וא סעיף את תתקן מוצע  סעיף 91 
"המנהת" תהגדרת הוראותיו את ותהתאים 

המוצעתבסעיף2תהצעתהחוקע

פקודת שת תחותה שעניינו תחוק ווא סעיף  סעיף 92
קובע החוק תפי שפועתים גורמים עת הטתגרף 

תאמור:

רישיון הפקודהיחותועתבעתרישיון,בעת הוראות "וואע
תשידורים,ועתמישקיבתאישורסוגתפיחוקזהע"

הגורעות הוראות התקשורת בחוק שאין מכיוון
מתחותתפקודתהטתגרףמוצעתבטתאתהסעיףהאמורע

כמוצע בזק" "רשת ההגדרה תהוספת בהמשך  סעיף 93 
בסעיף2תהצעתהחוק,מוצעתתקןבהתאםאת 
החשמת, חוק תפי מרישוי פטור שעניינו תחוק ווב סעיף
התשי"ד-4ו19,ותמחוקאתהמיתה"ציבורית"מהמונח"רשת

בזק"המובאבוע

ר ב ס ה י  ר ב ד



437 הצעותחוקהממשתה-1404,ח'בסיווןהתשפ"א,2021עוע19

השרתאיוסיףבצומדינהתתוספתהשנייה,אתאאם )1(
כןשוכנעכיבאותהמדינהקיימתאסדרהשתמתןשירותי
בזקהמבטיחהדיהצורךאתהתחרותבתחוםהבזקואתרמת

השירותיםבו;

צותשינויהתוספתהשתישיתטעוןגםאתהסכמתשר )2(
המשפטיםע"

בסעיף9ואתחוקהעיקרי,במקום"4א,4א1)ו("יבוא"4א"עו9עתיקוןסעיף9וא

סעיף64תחוקהעיקרי-בטתע96עביטותסעיף64

אחריסעיף64תחוקהעיקרייבוא:97עהוספתסעיף64א

"הוראתמעבר
תתיקוןמס'ו7

חוק64אע שת תחיתתו יום - הקובע" "המועד זה, בסעיף )א(
מתכונת ו7()שינוי )תיקוןמס' )בזקושידורים( התקשורת

האסדרהבתחוםהבזק(,התשפ"א-2021ע

השרתאיוסיףבצומדינהתתוספתהשנייה,אתאאם )1(
כןשוכנעכיבאותהמדינהקיימתאסדרהשתמתןשירותי
בזקהמבטיחהדיהצורךאתהתחרותבתחוםהבזקואתרמת

השירותיםבו;

צותשינויהתוספתהשתישיתטעוןגםאתהסכמתשר )2(
המשפטיםע"

תיקוןסעיף9ואבסעיף9ואתחוקהעיקרי,במקום"4א,4א1)ו("יבוא"4א"עו9ע

ביטותסעיף64סעיף64תחוקהעיקרי-בטתע96ע

הוספתסעיף64אאחריסעיף64תחוקהעיקרייבוא:97ע

"הוראתמעבר
תתיקוןמס'ו7

חוק64אע שת תחיתתו יום - הקובע" "המועד זה, בסעיף )א(
מתכונת ו7()שינוי )תיקוןמס' )בזקושידורים( התקשורת

האסדרהבתחוםהבזק(,התשפ"א-2021ע

מתן שעניינו 8וא סעיף את תחוק תהוסיף מוצע  סעיף 94 
באישור תחוק, התוספות את תתקן תשר סמכות 

ועדתהכתכתהשתהכנסתע

בהתאםתמוצעבהגדרה"שירותבזק"כנוסחהבסעיף
2תהצעתהחוק,השריהיהרשאיתקבועבתוספתהראשונה
רשת שת פעותתה הכוונת תוך הניתנים נוספים שירותים
בזקושקייםתגביהםאינטרסציבוריתאסדרתהעיסוקבהם
תהתייחס יכות כאמור ציבורי אינטרס התקשורתע חוק תפי

תביטחוןהמדינה,תשתוםהציבוראותקידוםהתחרותע

את תתקן רשאי יהיה השר המוצעת, )1( פסקה תפי
תוכר בהן שהאסדרה מדינות שעניינה השנייה התוספת
תצורךהחרגתשירותהניתןתוךהכוונתפעותתהשתמערכת
תווייניםעותמיתמחובתהרישויתפיהחוק)ראוסעיף3)א()2(
יוסיף שתא ובתבד החוק(, תהצעת ו בסעיף כנוסחו תחוק,
באותן כי ישוכנע כן אם אתא השנייה תתוספת מדינות
התחרות את הצורך די המבטיחה אסדרה קיימת  מדינות
גם כי יובהר, בתחוםע השירותים רמת ואת הבזק בתחום
אסדרהשאינהחופפתבמתואהתאסדרההקיימתבישראת

עשויהתקייםאתהתנאיהאמורע

תפיפסקה)2(המוצעת,צותשינויהתוספתהשתישית,
ניתן שבשתהן מורשים ספקים שת הפרות פירוט שעניינה
טעון חומרתן, תדרגת בהתאמה כספיים, עיצומים תהטית
הסכמתשרהמשפטים,וזאת,כאמורתעית,במקוםההסדר
הקבועכיוםבסעיף37א2)ב(תחוק)ראודבריהסברתסעיף66

תהצעתהחוק(ע

בהמשךתהחתפתסעיף4א1)ו(תחוקבנוסחוהיום,  סעיף 95
המסדירגבייתאגרהבעדרישוםתמתןשירותים 
מכוחהיתרכתתיוהטמעתובסעיף4גתחוקבנוסחוהמוצע

בסעיף10תהצעתהחוק,מוצעתבטתאתההפניהתסעיףזה
בסעיף9ואתחוקע

סעיף64תחוקכנוסחוהיוםקובעתאמור: סעיף 96 

"רשיונות קיימים

רשיוןשניתןתפיהפקודהושהיהבתקפוערבקבתתושת 64ע
חוקזהבכנסת,רואיםאותוכרשיוןמיוחדשניתןתפיחוקזהע"

מדוברבהוראתמעברשמוצתהעתנוכחשינוימתכונת
האסדרההמוצעתבהצעתחוקזווביטותהמונח"רישיון
97 64אהמוצעבסעיף מיוחד"והוראתהמעברשבסעיף
תהצעתהחוק,מוצעתמחוקאתהוראתהמעברשבסעיף

64תחוקע

מעבר הוראת תחוק 64א בסעיף תקבוע מוצע  סעיף 97
תהצעתהחוקהמוצעתבזה,כמפורטתהתן: 

לסעיף 64א)א( המוצע

שת תחיתתו כיום הקובע" "המועד את תקבוע מוצע
החוקהמוצע,שכאמורבסעיף90תהצעתהחוקהואהמועד
שיקבעהשרבצו,בהתאםתמועדכניסתותתוקףשתההיתר
הכתתישנקבעתפיסעיף4א1תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף

8תהצעתהחוקע

לסעיף 64א)ב( המוצע

מוצעתקבוע,בפסקאות)1(ו־)2(שתהסעיףהאמור,כי
המועד ערב מיוחד, רישיון או כתתי רישיון בידו שהיה מי
הבזקשתגביוניתןהרישיוןטעונה שירות הקובע,ואספקת
רישוםבמרשםאורישיוןתפיסעיף2בנוסחוהמוצעבסעיף
4תהצעתהחוק,יראואותוכמישנרשםבמרשםויחותועתיו
הוראותההיתרהכתתיכנוסחותאחרהמועדהקובע,אויראו
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מישהיהבידו,ערבהמועדהקובע,רישיוןשניתןתפי )ב(
סעיף4כנוסחוערבהמועדהאמור)בסעיףקטןזה-הרישיון
הישן הרישיון ניתן שתגביו הבזק שירות ואספקת הישן(,
טעונהרישוםבמרשםאורישיוןתפיסעיף2כנוסחואחרי
ההוראותכמפורטתהתן,תפי המועדהקובע,יחותותגביו

העניין:

הייתהאספקתהשירותטעונהרישוםבמרשם )1(
המתנהתתפיסעיף4א1כנוסחואחריהמועדהקובע,
יראואותוכמישנרשםבמרשםהאמור,ויחותועתיו

הוראותההיתרהכתתיכנוסחואחריהמועדהקובע;

הייתהאספקתהשירותטעונהרישיוןהניתןתפי )2(
סעיף4תחוקכנוסחואחריהמועדהקובע,יראואותו
כמישבידורישיוןתפיהסעיףהאמור,עדתוםתקופת
תוקפושתהרישיוןהישןויראואתתנאיהרישיוןהישן,
כתנאיהרישיוןתפיהסעיףהאמור,אתאאםכןהרישיון,
בוטת,הותתהאושונהקודםתכןתפיהוראותחוקזה;

עתאףהוראותפסקאות)1(ו־)2(ושארההוראות )3(
תפיחוקזה,חתהעתבעתהרישיוןהישן,ערבהמועד
הקובע,חובהתבצעפעותתבזקותספקשירותבזקתפי
תפחות או הארץ בכת הציבור תכתת הישן הרישיון
האמורה החובה עתיו תחות תמשיך שירות, באזור
תענייןביצועפעותתהבזקואספקתשירותהבזקגם
את ברשומות יפרסם המנהת הקובע; המועד תאחר
רשימתבעתיהרישיונותהישניםשהוראותפסקהזו

חתותעתיהםע

מישערבהמועדהקובעסיפקשירותבזקמכוחהיתר )ג(
כתתישניתןתפיסעיף4א1כנוסחוערבהמועדהאמור)בסעיף
קטןזה-ההיתרהכתתיהישן(,ואספקתשירותהבזקכאמור
טעונהרישוםבמרשםאורישיוןתפיסעיף2כנוסחואחרי
המועדהקובע,יחותותגביוההוראותכמפורטתהתן,תפיהעניין:

אותוכבעתרישיוןויחותועתיותנאיהרישיוןשבידיואתא
אםכןהרישיוןבוטת,הותתהאושונהקודםתכןתפיהוראות

החוק,הכותתפיהענייןע

עודמוצעתקבוע,בפסקה)3(שתהסעיףהאמור,כיבעת
רישיוןשערבהמועדהקובעחתהעתיומכוחרישיונוהישן,
התקנותאוהחוק,ערבהמועדהקובע,חובתאוניברסתיות,
פעותת ביצוע תעניין האמורה החובה עתיו תחות תמשיך
הבזקאושירותהבזקשתגביוהיאחתהערבהמועדהקובע,
ומכאןשיראוברשתהבזקשבאמצעותההואימשיךתהעניק
עת מתגברת זו הוראה ציבורית"ע בזק כ"רשת השירות את
ההסדריםהקבועיםבסעיפים4,4,2א1ו–12תחוק,בנוסחם
המוצעבהצעתהחוק,והיאמעגנתבחוקאתההסדרשהיה

פריסה מחובות גורעת אינה אך זו, חוק הצעת ערב קיים
ותמען הדברים חשיבות בשת מוצע, עוד כאמורע שנקבעו
בעתי רשימת את ברשומות יפרסם המנהת כי השקיפות,

הרישיונותשפסקהזותחותתגביהםע

לסעיף 64א)ג( המוצע

מוצעתקבועכימישפעתמכוחהיתרכתתיערבהמועד
הקובע,ואספקתשירותהבזקשתגביופעתבהתאםתהיתר
סעיף תפי רישיון או במרשם רישום טעונה הישן הכתתי
כמי אותו יראו החוק, תהצעת 4 בסעיף המוצע בנוסחו 2
שנרשםבמרשםויחותועתיוהוראותההיתרהכתתיהחדש,
אויראובוכבעתרישיוןויראואתתנאיההיתרהכתתיהישן
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הייתהאספקתהשירותטעונהרישוםבמרשם )1(
המתנהתתפיסעיף4א1כנוסחואחריהמועדהקובע,
יראואותוכמישנרשםבמרשםהאמור,ויחותועתיו

הוראותההיתרהכתתיכנוסחואחריהמועדהקובע;

הניתן רישיון טעונה השירות אספקת הייתה )2(
תפיסעיף4תחוקכנוסחואחריהמועדהקובע,יראו
אותוכמישבידורישיוןתפיהסעיףהאמור,עדתום
תקופתהרישוםעתפיההיתרהכתתיהישןויראואת
תנאיההיתרהכתתיהישןכתנאיהרישיון,אתאאםכן
הרישיון,בוטת,הותתהאושונהקודםתכןתפיהוראות

חוקזהע

מישערבהמועדהקובעסיפקשירותבזקשאספקתותא )ד(
הייתהטעונהרישיוןותאהייתהכפופהתאסדרהבאמצעות
היתרכתתי,תפיסעיף2כנוסחוערבהמועדהקובע,ואספקת
שירותהבזקטעונהרישיוןאורישוםבמרשםתפיסעיף2
כנוסחואחריהמועדהקובע,רשאי,עתאףהוראותסעיף2

שנה תום עד הבזק שירות את ותספק תהמשיך האמור,
מהמועדהקובעאףשאיןבידורישיוןואינורשוםבמרשם

כנדרשתפיאותוסעיףע"

הוספתהתוספת
הראשונה

והתוספתהשנייה

אחריסעיףו6תחוקהעיקרייבוא:98ע

"התוספת הראשונה

)פסקה )1()ב( להגדרה "שירות בזק" שבסעיף 1 וסעיף 58א(

הייתהאספקתהשירותטעונהרישוםבמרשם )1(
המתנהתתפיסעיף4א1כנוסחואחריהמועדהקובע,
יראואותוכמישנרשםבמרשםהאמור,ויחותועתיו

הוראותההיתרהכתתיכנוסחואחריהמועדהקובע;

הניתן רישיון טעונה השירות אספקת הייתה )2(
תפיסעיף4תחוקכנוסחואחריהמועדהקובע,יראו
אותוכמישבידורישיוןתפיהסעיףהאמור,עדתום
תקופתהרישוםעתפיההיתרהכתתיהישןויראואת
תנאיההיתרהכתתיהישןכתנאיהרישיון,אתאאםכן
הרישיון,בוטת,הותתהאושונהקודםתכןתפיהוראות

חוקזהע

מישערבהמועדהקובעסיפקשירותבזקשאספקתותא )ד(
הייתהטעונהרישיוןותאהייתהכפופהתאסדרהבאמצעות
היתרכתתי,תפיסעיף2כנוסחוערבהמועדהקובע,ואספקת
שירותהבזקטעונהרישיוןאורישוםבמרשםתפיסעיף2
כנוסחואחריהמועדהקובע,רשאי,עתאףהוראותסעיף2

שנה תום עד הבזק שירות את ותספק תהמשיך האמור,
מהמועדהקובעאףשאיןבידורישיוןואינורשוםבמרשם

כנדרשתפיאותוסעיףע"

הוספתהתוספתאחריסעיףו6תחוקהעיקרייבוא:98ע
הראשונה

והתוספתהשנייה

"התוספת הראשונה

)פסקה )1()ב( להגדרה "שירות בזק" שבסעיף 1 וסעיף 58א(

כתנאירישיונואתאאםכןהרישיוןבוטת,הותתהאושונה
קודםתכןתפיהוראותהחוק,הכותתפיהענייןע

לסעיף 64א)ד( המוצע

חוק בהצעת כמוצע השינויבמתכונתהאסדרה בשת
זו,ייתכןכיגורמיםשפעיתותםתאהייתהכפופהתאסדרה
מכוחהחוקיהיוחייביםברישויאוברישוםתאחרתיקונוע
כךתמשת,גורמיםשהיופטוריםמתחותתהחוקבהתאם
גורמים כי תקבוע מוצע היוםע כנוסחו תחוק 3 תסעיף
תתחותת תיכנס בידם הבזק שירות שאספקת כאמור
בתא ותפעות תהוסיף יוכתו החוק, תיקון תאחר האסדרה
רישיוןאורישוםבהתאםתהוראותהחוקהמוצע,וזאת
תפרקזמןשתשנהשבמהתכהיוכתואותםגורמיםתהסדיר
אתפעיתותםבהתאםתשינוייםהמוצעיםבהצעתחוקזו

ותהוראותמכוחהחוקע

הראשונה התוספות את תהוסיף מוצע  סעיף 98 
שאתיה הראשונה התוספת תחוקע והשנייה 
1 שבסעיף בזק" "שירות תהגדרה )1()ב( פסקה מפנה
תחוק,כנוסחהבסעיף2תהצעתהחוק,עניינהשירותים
אינה זו תוספת בזקע שירותי בהם שיראו נוספים

כותתת,בשתבזה,שירותיםנוספים,ועתפיסעיף8וא
יהיה השר החוק, תהצעת 94 בסעיף כנוסחו תחוק

רשאיתהוסיףבהשירותיםנוספיםכאמורע

סעיף מפנה שאתיה המוצעת, השנייה התוספת
3)א()2(תחוק,כנוסחובסעיףותהצעתהחוק,כותתתמדינות
הניתן שירות שת החרגה תצורך תוכר בהן שהאסדרה
באמצעותהכוונתפעותתהשתרשתתווייניםעותמיתעמוצע
תכתותבתוספתזו,בשתבזה,אתארצותהבריתואתמדינות
את תשנות רשאי יהיה השר כי ותקבוע האירופי, האיחוד
התוספתבהתאםתהוראותסעיף8ואתחוקכנוסחובסעיף94
תהצעתהחוקעהאסדרהבמדינותהאיחודהאירופינעשיתעת
בסיסדירקטיבותוהנחיותשתהנציבותהאירופית,והאסדרה
בארצותהבריתנעשיתבהובתתנציבותהתקשורתהפדרתית
)ה־FCC(,והןמקיפותאתנושאיהאסדרההמרכזייםבתחום
תשירותי גישה צרכנית, אסדרה גומתין, קישור התקשורת,
האסדרה את תראות ניתן תפיכך קטיניםע עת והגנה חירום

בהןכמבטיחהאתהתחרותורמתהשירותיםבתחוםהבזקע
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התוספת השנייה

)סעיף 3)א()2()ב( וסעיף 58א(

מדינההחברהבאיחודהאירופי; )1(

ארצותהבריתשתאמריקהע" )2(

בתוספת-99עתיקוןהתוספת

בכותרת,אחרי"התוספת"יבוא"השתישית"ובמקום")סעיף37א2("יבוא")סעיף )1(
37א2וסעיף8וא(";

בהגדרותשתפניחתקא'- )2(

ההגדרה"רישיון"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"הוראתרישיון"יבוא: )ב(

""הוראתרישיוןאוהיתרהכתתי"-תנאיאוהוראהשנקבעותפיחוקזה
ברישיוןשניתןתפיסעיף4אובהיתרהכתתי,ותענייןמישניתנהתו
הוראתמינהתשרואיםאותהכתנאיבהיתרהכתתיתפיסעיף4א1)ח(

-תרבותהוראהכאמורע";

בכתמקום,בחתקיםא'עדה',תמעטפרט)וא(בחתקב',פרטים)1א(ו–)11(בחתק )3(
ג'ופרטים)1(,)2(,ו–)11(בחתקד',אחרי"הוראתרישיון"יבוא"אוהיתרכתתי",אחרי
"תהוראתרישיון"יבוא"אוהיתרכתתי",אחרי"תהוראותהרישיון"יבוא"אוההיתר
הכתתי",אחרי"הוראותרישיון"יבוא"אוהיתרהכתתי"ואחרי"והוראתרישיון"יבוא

"אוהיתרכתתי";

בחתקב'- )4(

בפרט)1ב(,במקום"סעיף12)א("יבוא"סעיף12)ב()6("; )א(

בפרט)2(,במקום"שירותשיחות"יבוא"שירותטתפוניהתהתקשרות"; )ב(

בחתקג'- )ו(

לפסקה )1( סעיף 99 

מפרטת היום כנוסחה תחוק התוספת 
בעת עת כספי עיצום בשתהן תהטית שניתן ההפרות את
רישיוןעבשתהוספתתוספותנוספותתחוקבסעיפיםהקודמים
שהתוספת מוצע זו, תתוספת המפנה תחוק 37א2 תסעיף
האמורהתסומןכ"תוספתשתישית"עבהתאם,מוצעתהתאים
אתההפניותתסעיפיםהמפורטיםבכותרתה,ותהוסיףגםאת

סעיף8ואהמוצעשעניינושינויהתוספותע

לפסקאות )2( ו–)3(

גםעת השתישית התוספת הוראות את תהחית מוצע
הוראות זה ובכתת  הכתתי בהיתר ותנאים הוראות הפרת
8 בסעיף כנוסחו תחוק, 4א1)ח( סעיף תפי שניתנו מינהת
תהצעתהחוק,שרואיםבהןכתנאיםבהיתרהכתתיעבהמשך
תכךגםמוצעתבטתאתההגדרה"רישיון",הקובעתתאמור:

""רישיון"-רישיוןשניתןתפיסעיף4וכןהיתרכתתישניתן
תפיסעיף4א1"ע

לפסקאות )4( ו–)5(

השתישית, תתוספת ו–ג' ב' חתקים את תתקן מוצע 
בסעיף המוצעים תאתה בהם המונחים את ותהתאים
ההגדרותכנוסחובסעיף2תהצעתהחוקותשינוייםבמתכונת

האסדרהכמוצעבהצעתחוקזוע

לפסקה )6(

מוצעתתקןאתחתקד'תתוספתכתהתן:

לפסקת משנה )א(מוצעתהתאיםאתפרט)4(בחתקד'
תתוספתכךשיחותהןעתהפרהשתהוראתצותפיסעיף4ד
והןעתהפרהשתהוראתסעיף4ד)א1(אושתתנאיבאישור
תהעברה,תרכישהאותהחזקהשתשתיטה,אמצעישתיטה
אוהשפעהניכרת,שניתןמכוחסעיף4ד)א1(האמוראושניתן
מכוחצושהותקןתפיסעיף4דהאמורעההוראההמוצעתזהה
תנוסחסעיף37א4גתחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף69תהצעת
הפרה בשת כספי עיצום תהטית סמכות מקנה אשר החוק,

דומהבידימישאינוספקמורשהע
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בפרט)3(,אחרי"שנקבעה"יבוא"בתקנות",במקום"12)ב()1(עד)4("יבוא )א(
"12)ב()1(ו–)2(עד)4("ובמקום"ביצועפעותותבזקומתן"יבוא"מתן";

בפרט)6(,במקום"תמערכות"יבוא"תרשתות"; )ב(

בפרט)8(,במקום"מכוחו"יבוא"מכוחם"והמיתה"ציבורית"-תימחק; )ג(

בחתקד'- )6(

במקוםפרט)4(יבוא: )א(

הפראתהוראתסעיף4ד)א1(אוהוראתצושניתנהתפיסעיף4ד, )4("
תענייןהעברה,רכישהאוהחזקהשתאמצעישתיטה,שתיטהאוהשפעה
ניכרתבנותןשירותחיוני,פעתבניגודתתנאישנקבעבאישורתהעברה,
)ג()1(,אוהפר 4ד)א1(או תרכישהאותהחזקהכאמורשניתןתפיסעיף

הוראתצושניתןתפיסעיף4דבענייןאחרע";

פרט)6(-יימחק; )ב(

בפרט)8א(,בסופויבוא"שניתןתפיסעיף4אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"; )ג(

בפרט)9(,במקוםהרישהעדהמיתה"ובתבד"יבוא"הפראתהוראת )ד(
סעיף64א)ב()3(,אוהוראהשנקבעהתפיסעיף12אוהחתטתשרשניתנהתפי
הסעיףהאמור,שעניינההחובהתבצעפעותתבזקאותספקשירותבזקתכתת
הציבורבכתהארץאותפחותבאזורשירות,אותחתקמהציבור,אוהפרהוראת

רישיוןאוהיתרכתתיבענייןהאמור";

)11(,במקום"עםבעתרישיוןאחר"יבוא"עםספקמורשהאחר" בפרט )ה(
ובמקום"עםבעתרישיוןתשתיתרדיוסתותרית"יבוא"עםספקמורשהשמספק

תשתיתרדיוסתותרית"ע

תיקוןפקודת
הטתגרףהאתחוטי

בפקודתהטתגרףהאתחוטי]נוסחחדש[,התשת"ב-61972,בסעיף4ג-100ע

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )1(

בפרט)3(,אחרי"שנקבעה"יבוא"בתקנות",במקום"12)ב()1(עד)4("יבוא )א(
"12)ב()1(ו–)2(עד)4("ובמקום"ביצועפעותותבזקומתן"יבוא"מתן";

בפרט)6(,במקום"תמערכות"יבוא"תרשתות"; )ב(

בפרט)8(,במקום"מכוחו"יבוא"מכוחם"והמיתה"ציבורית"-תימחק; )ג(

בחתקד'- )6(

במקוםפרט)4(יבוא: )א(

הפראתהוראתסעיף4ד)א1(אוהוראתצושניתנהתפיסעיף4ד, )4("
תענייןהעברה,רכישהאוהחזקהשתאמצעישתיטה,שתיטהאוהשפעה
ניכרתבנותןשירותחיוני,פעתבניגודתתנאישנקבעבאישורתהעברה,
)ג()1(,אוהפר 4ד)א1(או תרכישהאותהחזקהכאמורשניתןתפיסעיף

הוראתצושניתןתפיסעיף4דבענייןאחרע";

פרט)6(-יימחק; )ב(

בפרט)8א(,בסופויבוא"שניתןתפיסעיף4אובהיתרהכתתי,תפיהעניין"; )ג(

בפרט)9(,במקוםהרישהעדהמיתה"ובתבד"יבוא"הפראתהוראת )ד(
סעיף64א)ב()3(,אוהוראהשנקבעהתפיסעיף12אוהחתטתשרשניתנהתפי
הסעיףהאמור,שעניינההחובהתבצעפעותתבזקאותספקשירותבזקתכתת
הציבורבכתהארץאותפחותבאזורשירות,אותחתקמהציבור,אוהפרהוראת

רישיוןאוהיתרכתתיבענייןהאמור";

)11(,במקום"עםבעתרישיוןאחר"יבוא"עםספקמורשהאחר" בפרט )ה(
ובמקום"עםבעתרישיוןתשתיתרדיוסתותרית"יבוא"עםספקמורשהשמספק

תשתיתרדיוסתותרית"ע

תיקוןפקודתבפקודתהטתגרףהאתחוטי]נוסחחדש[,התשת"ב-61972,בסעיף4ג-100ע
הטתגרףהאתחוטי

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1(יבוא: )1(

לפסקת משנה )ב(פרט)6(כיוםקובעעיצוםכספיעתמי
ש"הפרהוראהתפיסעיףוגתענייןמתןשירותינדידהבתוך
הארץ"עבהמשךתביטותהמוצעשתסעיףוגתחוקבסעיף21

תהצעתהחוק,מוצעתמחוקגםאתפרט)6(תתוספתע

לפסקת משנה )ג(מוצעתהחיתאתפרט)8א(תתוספת
גםעתהיתרכתתיע

לפסקת משנה )ד(פרט)9(תתוספתעניינוהפרתחובת
האוניברסתיותוהואקובעתאמור:

החובה שעניינה ו–12 4 סעיפים תפי הוראה הפר )9("
בכת ציבורית בזק רשת תהפעית או תקיים תהקים,
הארץאובאזורשירותמסוים,אובענייןהחובהתספק
הוראת הפר או דורש, תכת בזק שירותי באמצעותה
השר החתטת את הפר או האמורים בעניינים רישיון
כאמור שהפרה ובתבד ו–)ב(, 12)א( סעיף תפי שניתנה

אינהמהווההפרהתפיפרט)1(תחתקד'1ע"

מוצעתהתאיםאתהפרטהאמורתתיקוניםהמוצעים
37 בסעיפים כנוסחם תחוק 64א)ב()3( ובסעיף 12 בסעיף

חובת תוסדר שמכוחם בהתאמה, החוק, תהצעת ו–97
האוניברסתיותעתפיהחוקבנוסחוהמוצעע

המונחים את תהתאים מוצע )ה( משנה   לפסקת 
ההגדרות בסעיף המוצעים תמונחים תתוספת )11( בפרט
ותשינויים החוק, תהצעת 2 בסעיף המוצע כנוסחו

המוצעיםבמתכונתהאסדרהע

תנאים קבועים הטתגרף, תפקודת 4ג בסעיף  סעיף 100
תמתןרישיוןתגבימכשיראתחוטותחנתאתחוט, 
כאמור נוספיםע תנאים תקבוע תשר סמכות נתונה וכן
רדיו מערכות החוק, תהצעת 4 תסעיף ההסבר בדברי
הן אתחוט( תחנות שת מערכות )שהן )רט"ן( נייד טתפון
מערכותהמשמשותתמתןשירותסתותריעשירותסתותרי
הוא,כאמור,ממיןהשירותיםשחיוניותםבעבורהציבור
גוברתעםהשנים,הםניתניםתוךשימושבמשאבספקטרתי
המצויבמחסורובהתאמהמספרהמתחריםמוגבת,ותכן
הפוטנציאתהתחרותיבמתןשירותיםאתהמוגבתאףהואע
מסיבותאתהמוצעתקבועכיתענייןמתןרישיוןתפיפקודת

דינימדינתישראת,נוסחחדשמס'ו2,עמ'ו0ו;ס"חהתשע"ח,עמ'9ו4ע 6
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תענייןרישיוןתהפעתתמערכתרדיוטתפוןנייד-המבקש,ואםהוא ")1א(
תאגיד-גםנושאמשרהאובעתהשפעהניכרתבו,תאהורשעבעבירהשמפאת
מהותה,חומרתה,אונסיבותיהאיןהואראויתקבתרישיוןכאמורותאתתוי
ועומדנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;בפסקהזו,"השפעהניכרת"-כהגדרתה

בסעיף14אתחוקהתקשורת;";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"ובכתתזה"יבוא"ובכתתזהתנאיםכמפורטתהתן, )2(
ורשאיהואתהורותכיהרישיוןיינתןבדרךשתמכרז";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הורההשרכירישיוןיינתןבדרךשתמכרזכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאי ")ב1(
הואתהורותכיבחירתבעתהרישיוןתתבסס,ביןהשאר,עתגובהסכוםדמירישיון

שיציעוהמתמודדיםבמכרזע"

תיקוןחוק
ההוצאהתפועת

בחוקההוצאהתפועת,התשכ"ז-101-71967ע

בתוספתהשנייה,בחתקא',במקוםפרט14יבוא: )1(

הטתגרףתהפעתתמערכתכאמור,יחותהסדרמחמירמזה
שקבועהיוםתפיסעיף4ג)ב()1(תפקודה,בכתהנוגעתתנאי
שעניינוהעדררישוםהפתיתי)תרבותקיומושתכתבאישום
תתויועומד(שתמבקשהרישיון,כךשאםהמבקשהוא
תאגיד-תנאיזהיחות,נוסףעתנושאמשרהבתאגיד,גם
עת"בעתהשפעהניכרת"בו)ותארקעת"בעתשתיטה",כפי

שקבועהיום(ע

יובהרכימכיווןשמתןשירותירדיוטתפוןניידדורש
רישיונותהןמכוחפקודתהטתגרףוהןמכוחחוקהתקשורת

)הניתניםכיוםכ"רישיוןמשותב"(,הרישביחסתמתןשירות
בזקכאמור,תחותגםהסיפהשתסעיף4)ד(תחוקהתקשורת
מכוחה אשר החוק, תהצעת 6)ו( בסעיף המוצע כנוסחו
מוסמךהשרתקבועתנאיםגםתענייןמישמחזיקבאמצעי
שתיטהבמבקשרישיוןשהואתאגיד,בשיעורהנמוךמ–%ו2

המשקףאתקיומהשת"השפעהניכרת"ע

נוסףעתכך,מוצעתעגןבסעיף4ג)ב(תפקודתהטתגרף
כנוסחוהמוצעאתההוראותהקבועותבסעיפים4)א(ו־4)ד3(
תחוקהתקשורתשעניינןמתןרישיוןבדרךשתמכרזעזאתכדי
הפקודה תפי רישיונות הענקת תהכפיף השר את תהסמיך
הניתניםתצורךביצועפעותותבזק,תהענקהבדרךשתמכרזע

תפועת, ההוצאה תחוק השנייה בתוספת  סעיף 101
התשכ"ז-1967)תהתן-חוקההוצאהתפועת(, 
מנויהרשימהשתגורמיםאשרעשוייםתהידרשתמסור
מידע)תפיסעיף7ב)א2(ו–)א3(תחוקהאמור(עפרט14בחתק
א'תאותהתוספתבנוסחוהקיים,מתייחסתבעתירישיונות

מסוימיםתפיחוקהתקשורתאשרעשוייםתהידרשתמסור
מידעעתסךהוצאותהחייבבמהתךהשנהשקדמהתמתןצו
תמסירתמידעתפיחוקההוצאהתפועתעבעתירישיונותאתה
כותתיםבעתרישיוןכתתיתמתןשירותיבזקפנים־ארציים

נייחים)תהתן-רישיוןמפ"אכתתי(,ובעתרישיוןרט"ןע

בהמשךתביטותההבחנהביןסוגיהרישיונותהמנויים
בחוקהתקשורת)רישיוןכתתי,רישיוןכתתיייחודיורישיון
מיוחד(,מוצעתתקןאתפרט14האמורכךשהחובהתמסור
מידעתפיסעיף7ב)א2(ו־)א3(תחוקההוצאהתפועתתחות
תגביכתספקמורשההמספקשירותיםמקביתים,היינו-
שירותטתפוניהאושירותגישהתאינטרנטעתגבירשת
נייחת)שהםהשירותיםהעיקרייםשניתנותתקוחותבמסגרת
מרישיוןמפ"אכתתי(,אוספקמורשההמספקשירותבזק

באמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןניידע

כותתת תפועת ההוצאה תחוק השתישית התוספת
כתובתו את תמסור תהידרש עשויים אשר גורמים רשימת
שתהחייבעפרט7תתוספתזומתייחסתבעתרישיוןמפ"אכתתי
בתבד,כתומרגורםהמספקשירותבאמצעותרשתנייחת,שעת
גביהמסופקיםשירותיםבכתובתמסוימתעבהמשךתשינוי
שינוי זה ובכתת זו, חוק בהצעת כמוצע האסדרה מתכונת
המונחיםבחוקהתקשורתהנוגעיםתרישיונותהשונים,מוצע
החייב שת כתובתו את תמסור שהחובה כך זה פרט תתקן
שירות או טתפוניה שירות המספק מורשה ספק עת תחות
תרישיון שמקבית נייחת, רשת באמצעות תאינטרנט, גישה

האמורתעיתתענייןזהע

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשפ"א,עמ'2ע 7
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טורא'
הגורם

טורב'
סוגהמידע

ספקמורשהכהגדרתובחוק"14ע
התקשורת)בזקושידורים(,

התשמ"ב-1982)תהתן-חוק
התקשורת(,המספק,תפי

החוקהאמור,אחדאויותר
מהשירותיםשתהתן:

שירותטתפוניהאו )1(
שירותגישהתאינטרנטהניתן

באמצעותרשתבזקשאינה
מערכתרדיוטתפוןנייד;

מידעעתסךהוצאותהחייב
במהתךהשנהשקדמה

תמועדמתןהצוע";

שירותבזקהניתן )2(
באמצעותרשתבזקשהיא

מערכתרדיוטתפוןנייד,בין
שרשתהבזקהיאשתנותן

השירותוביןשהיאשתספק
מורשהאחרע

בתוספתהשתישית,במקוםפרט7יבוא: )2(

ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספק,תפיהחוקהאמור,שירות "7ע
טתפוניהאושירותגישהתאינטרנטבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיו

טתפוןניידע"

תיקוןחוקהמרכז
תגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ו102-8199ע

בסעיף6)ב2(- )1(

טורא'
הגורם

טורב'
סוגהמידע

ספקמורשהכהגדרתובחוק"14ע
התקשורת)בזקושידורים(,

התשמ"ב-1982)תהתן-חוק
התקשורת(,המספק,תפי

החוקהאמור,אחדאויותר
מהשירותיםשתהתן:

שירותטתפוניהאו )1(
שירותגישהתאינטרנטהניתן

באמצעותרשתבזקשאינה
מערכתרדיוטתפוןנייד;

מידעעתסךהוצאותהחייב
במהתךהשנהשקדמה

תמועדמתןהצוע";

שירותבזקהניתן )2(
באמצעותרשתבזקשהיא

מערכתרדיוטתפוןנייד,בין
שרשתהבזקהיאשתנותן

השירותוביןשהיאשתספק
מורשהאחרע

בתוספתהשתישית,במקוםפרט7יבוא: )2(

ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספק,תפיהחוקהאמור,שירות "7ע
טתפוניהאושירותגישהתאינטרנטבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיו

טתפוןניידע"

תיקוןחוקהמרכזבחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-ו102-8199ע
תגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות בסעיף6)ב2(- )1(

סעיף6)ב2(תחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרות  סעיף 102
והוצאות,התשנ"ה-ו199)תהתן-חוקהמרכז 
תגבייתקנסות(,מסמיךאתמנהתהמרכזתגבייתקנסות,
תפי מסוימים רישיונות מבעתי תדרוש והוצאות אגרות
חוקהתקשורתתמסוראתמספרהטתפון)הניידאוהנייח(
שתהחייבעבהמשךתביטותההבחנהביןסוגיהרישיונות
)1(שת המנוייםבחוקהתקשורת,מוצעתתקןאתפסקה
הסעיףהאמורכךשהגורםשיידרשתמסורמידעמכוחו
כן וכמו טתפוניה, שירות המספק מורשה ספק כת יהיה
מוצעתערוךאתההתאמההנדרשתבפסקה)3(שתאותו

סעיףע

התוספתהראשונהתחוקהמרכזתגבייתקנסותכותתת
רשימתגורמיםאשרעשוייםתהידרשתמסוראתכתובתושת
החייב)בהתאםתסעיף6)ב1(תחוקהאמור(עפרט)4(תתוספתזו
מתייחסתבעתרישיוןמפ"אכתתי,כתומרגורםהמספקשירות
באמצעותרשתנייחתשעתגביהמסופקיםשירותיםבכתובת
מסוימתעבהמשךתשינוימתכונתהאסדרהכמוצעבהצעת
חוקזו,ובכתתזהשינויהמונחיםבחוקהתקשורתהנוגעים
תרישיונותהשונים,מוצעתתקןפרטזהכךשהחובהתמסור
המספק מורשה ספק כת עת תחות החייב שת כתובתו את

שירותטתפוניהאושירותגישהתאינטרנט,באמצעותרשת
נייחתע

בחתקא'תתוספתהראשונהתחוקחדתותפירעון  סעיף 103
חוק - )תהתן התשע"ח-2018 כתכתי, ושיקום 
חדתותפירעון(,מפורטתרשימהשתגורמיםאשרעשויים
תהידרשתמסורמידע)בהתאםתסעיף104)ב()3()ב(תחוק
האמורמתייחסתבעת 14בחתקא' פרט חדתותפירעון(ע
רישיוןמפ"אכתתיובעתרישיוןרט"ן,כאשרהמידעשאותו
הםעשוייםתהידרשתמסורהואמידעעתסךהתשתומים
שהיחידחויבבהםבשנהשקדמהתמועדמתןהצותפתיחת
התיכיםתפיחוקחדתותפירעוןעבעקבותביטותההבחנה
ביןסוגיהרישיונותהמנוייםבחוקהתקשורת,מוצעתתקן
פרטזה,כךשהגורםשיידרשתמסוראתהמידעתפיסעיף
מורשה ספק כת יהיה פירעון חדתות תחוק 104)ב()3()ב(
המספקתיחידשירותיםמקביתים,היינו-שירותטתפוניה
אושירותגישהתאינטרנטבאמצעותרשתנייחת,אושירות

בזקבאמצעותרשתבזקשהיארדיוטתפוןניידע

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשע"ט,עמ'224ע 8
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בפסקה)1(,במקוםהקטעהחתבמיתים"מבעתרישיוןכתתיתמתןשירותי )א(
בזק"עדהמיתים")בסעיףזה-בעתרישיון("יבוא"מספקמורשהכהגדרתובחוק
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)תהתן-ספקמורשה(,המספקשירות
טתפוניהתפיהחוקהאמור",במקום"מטעםבעתהרישיון"יבוא"מטעםהספק

המורשה"ובמקום"שביקשמבעתהרישיון"יבוא"שביקשמהספקהמורשה";

בפסקה)3(,במקום"מבעתרישיון"יבוא"מספקמורשה"; )ב(

בתוספתהראשונה- )2(

בפרט)3(,אחרי"התשמ"ב-1982"יבוא)בתוספתזו-חוקהתקשורת("; )א(

במקוםפרט)4(יבוא: )ב(

ספקמורשההמספקתפיחוקהתקשורתשירותטתפוניהאושירות )4("
גישהתאינטרנטבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיוטתפוןניידע"

תיקוןחוקחדתות
פירעוןושיקום

כתכתי

במקום103ע הראשונה, בתוספת התשע"ח-92018, כתכתי, ושיקום פירעון חדתות בחוק
פרט14יבוא:

עבודה, סכסוכי יישוב תחוק הרביעי הפרק  סעיף 104
קיבוציבשירות עניינובהסכם התשי"ז-7ו19, 
דיני מתחום מיוחדים הסדרים חתים שעתיו ציבורי
)12(תהגדרה"שירותציבורי"שבסעיף העבודהעבפסקה
37אתחוקהאמור,מנויים,ביןהשאר,שירותיםהניתניםתפי
חוקהתקשורתעמוצעתהתאיםפסקהזותשינוייםהמוצעים

במתכונתהאסדרהבהצעתחוקזו,הכותכמפורטתהתןע

ובכתתן, בזק, פעותות שת האסדרה תביטות בהמשך
ביןהשאר,הפעתתמיתקןבזק)תמעטבנוגעתכבתתת־ימי(
המנויים הרישיונות סוגי בין ההבחנה תביטות ובהמשך

ציבורי" "שירות בגדר תכתות מוצע התקשורת, בחוק כיום
הבזק שירותי את השאר, בין האמור, הרביעי הפרק תעניין
4 סעיף תפי תרישיון בכפוף תיעשה שאספקתם המרכזיים
תחוקהתקשורת,כנוסחוהמוצעבסעיף6תהצעתהחוק)ותא
כתתי, תהיתר ובכפוף רישום באמצעות הניתנים שירותים
4 בסעיף המוצע התקשורת,כנוסחו תחוק 2 בסעיף כאמור
תהצעתהחוק(עכך,מוצעתראותכשירותציבורי,שירותבזק
הניתןבידיבעתרישיוןהמספקתפיהחוקשירותטתפוניהאו
שירותגישהתאינטרנטבאמצעותרשתנייחת,אובידיבעת
מערכת שהיא רשת באמצעות בזק שירות המספק רישיון

רדיוטתפוןניידע

ס"חהתשע"ח,עמ'310;התש"ף,עמ'4ו1ע 9
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טורא'
הגורם

טורב'
סוגהמידע

ספקמורשהכהגדרתובחוק"14ע
התקשורת)בזקושידורים(,

התשמ"ב-1982)תהתן-חוק
התקשורת(,המספק,תפי

החוקהאמור,אחדאויותר
מהשירותיםשתהתן:

שירותטתפוניהאו )1(
שירותגישהתאינטרנטהניתן

באמצעותרשתבזקשאינה
מערכתרדיוטתפוןנייד;

מידעעתסךהוצאות
החייבבמהתךהשנה

שקדמהתמועדמתן
הצוע"

שירותבזקהניתן )2(
באמצעותרשתבזקשהיא

מערכתרדיוטתפוןנייד,בין
שרשתהבזקהיאשתנותן

השירותוביןשהיאשתספק
מורשהאחרע

תיקוןחוקיישוב
סכסוכיעבודה

37א,בהגדרה"שירותציבורי",104ע בחוקיישובסכסוכיעבודה,התשי"ז-7ו1019,בסעיף
במקוםפסקה)12(יבוא:

שירותבזקכהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)בפסקה )12("
זו-חוקהתקשורת(,הניתןבידיאחדמאתה,וכןשירותישידורהניתניםתפיחוקהרשות

השנייהתטתוויזיהורדיו,התש"ן-1990:

בעתרישיוןכהגדרתובחוקהתקשורת)בפסקהזו-בעתרישיון(המספק, )א(
תפיהחוקהאמור,אחדאויותרמהשירותיםשתהתן:

שירותטתפוניהאושירותגישהתאינטרנטהניתןבאמצעותרשתבזק )1(
שאינהמערכתרדיוטתפוןנייד;

שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןנייד; )2(

שר שערך ברשימה הכתות )א(, משנה בפסקת מנוי שאינו רישיון בעת )ב(
התקשורת,באישורועדתהעבודהוהרווחהשתהכנסתושפורסמהברשומותע"

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו11196-ו10ע

בסעיף202ב)א(- )1(

בהגדרה"מיתקןשידורתתקשורתבשיטההתאית",במקום"בעתרישיון" )א(
יבוא"ספקמורשה";

טורא'
הגורם

טורב'
סוגהמידע

ספקמורשהכהגדרתובחוק"14ע
התקשורת)בזקושידורים(,

התשמ"ב-1982)תהתן-חוק
התקשורת(,המספק,תפי

החוקהאמור,אחדאויותר
מהשירותיםשתהתן:

שירותטתפוניהאו )1(
שירותגישהתאינטרנטהניתן

באמצעותרשתבזקשאינה
מערכתרדיוטתפוןנייד;

מידעעתסךהוצאות
החייבבמהתךהשנה

שקדמהתמועדמתן
הצוע"

שירותבזקהניתן )2(
באמצעותרשתבזקשהיא

מערכתרדיוטתפוןנייד,בין
שרשתהבזקהיאשתנותן

השירותוביןשהיאשתספק
מורשהאחרע

37א,בהגדרה"שירותציבורי",104ע בחוקיישובסכסוכיעבודה,התשי"ז-7ו1019,בסעיף
במקוםפסקה)12(יבוא:

תיקוןחוקיישוב
סכסוכיעבודה

שירותבזקכהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)בפסקה )12("
זו-חוקהתקשורת(,הניתןבידיאחדמאתה,וכןשירותישידורהניתניםתפיחוקהרשות

השנייהתטתוויזיהורדיו,התש"ן-1990:

בעתרישיוןכהגדרתובחוקהתקשורת)בפסקהזו-בעתרישיון(המספק, )א(
תפיהחוקהאמור,אחדאויותרמהשירותיםשתהתן:

שירותטתפוניהאושירותגישהתאינטרנטהניתןבאמצעותרשתבזק )1(
שאינהמערכתרדיוטתפוןנייד;

שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןנייד; )2(

שר שערך ברשימה הכתות )א(, משנה בפסקת מנוי שאינו רישיון בעת )ב(
התקשורת,באישורועדתהעבודהוהרווחהשתהכנסתושפורסמהברשומותע"

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו11196-ו10ע
והבנייה

בסעיף202ב)א(- )1(

בהגדרה"מיתקןשידורתתקשורתבשיטההתאית",במקום"בעתרישיון" )א(
יבוא"ספקמורשה";

לפסקאות )1( ו–)4( סעיף 105

סעיף202בתחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו196 
)תהתן-חוקהתכנוןוהבנייה(,קובעהוראותתענייןמתןהיתר
תהקמתמיתקןשידורתתקשורתבשיטההתאיתעמיתקןשידור
תתקשורתבשיטההתאיתמוגדרבסעיףזהכמיתקןהמוקם
עתידיבעתרישיוןרט"ן,המשמשאוהמיועדתשמשתמתן
הרישיונות סוגי בין ההבחנה ביטות בעקבות רט"ןע שירותי

"בעת המונח את תהחתיף מוצע התקשורת, בחוק המנויים
רישיון"במונח"ספקמורשה"המספקשירותמקביתתשירות
העיקרישמסופקמכוחרישיוןרט"ן,היינו-שירותבזקהניתן

באמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןניידע

הקבועה השעה בהוראת התאמות מוצעות כן כמו
בסעיף266ג1תחוקהתכנוןוהבנייה,שעניינהפטורמהיתר
תהחתפהשתמיתקןשידורתתקשורתבשיטההתאיתעהוראה

ס"חהתשי"ז,עמ'8ו;התשע"ד,עמ'600ע 10

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ט,עמ'81ע 11
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במקוםההגדרה"בעתרישיון"יבוא: )ב(

""ספקמורשה"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספק,תפיהחוק
האמור,שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתטתפוןניידע";

בסעיף261)ד()1()ט(,במקום"בעתרישיוןכתתיכמשמעותובאותוחוק,ובעתרישיון )2(
ובמקום חוק" באותו כהגדרתו מורשה "ספק יבוא חוק" באותו כמשמעותו מיוחד

"בסעיף4)ו()2(תאותוחוק"יבוא"בסעיפים4)ו(או4א1)ז(תאותוחוק,תפיהעניין";

בסעיף266ג- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעתרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום""בעתרישיון""יבוא""ספקמורשה""; )ב(

בסעיף266ג1- )4(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"מיתקןשידורתתקשורתבשיטההתאית"ו"בעת )א(
רישיון",במקום"ו"בעתרישיון""יבוא"ו"ספקמורשה"";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)1(,במקום"בעתרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )1(

בפסקה)3(,במקום"בעתהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"ע )2(

תיקוןחוקחסימת
מספרטתפוןתשם

מניעתביצוע
עבירות

בחוקחסימתמספרטתפוןתשםמניעתביצועעבירות,התשע"ח-122018,בסעיף1,במקום106ע
ההגדרה"מפעיתסתותרי"יבוא:

""מפעיתסתותרי"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספק,תפיהחוק
האמור,שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןנייד,

ביןשרשתהבזקהיאשתנותןהשירותוביןשהיאשתספקמורשהאחר;"ע

רישיון" ומפנהתהגדרה"בעת זונוקטתבמונחבעתרישיון
שבסעיף202בתחוקהאמור,שמוצעכאמורתהחתיףב"ספק

מורשה"ע

לפסקה )2(

סעיף261)ד()1(תחוקהתכנוןוהבנייהמונהרשימהשת
מסוימותשהםמבצעיםאינןטעונות גורמיםאשרפעותות
היתרתפיסעיףו14תאותוחוקעהגורםהמנויכיוםבפסקת
משנה)ט(שתסעיף261)ד()1(האמורהואבעתרישיוןכתתי
תו שהוענקו מיוחד רישיון בעת וכן התקשורת חוק תפי
סמכויותתפיסעיף4)ו()2(תחוקהתקשורת,והפעותהשאינה
תחוק 17א בסעיף כהגדרתה הקמתרשת היא טעונההיתר
התקשורת)תמעטהקמתרשתבביתמשותףתפיסעיף21ב)ב1(
תחוקהאמור(עבעקבותביטותההבחנהביןסוגיהרישיונות
תסעיף המוצע התיקון ובעקבות התקשורת, בחוק המנויים
4)ו(תחוקהתקשורת,בסעיף6)8(תהצעתהחוק,מוצעתתקן
)ט(האמורהכךשהיאתתייחסתכתספק אתפסקתמשנה
תחוקהתקשורת, ו' פרק תפי תוסמכויות מורשהשהוענקו

כאמורבסעיף4)ו()1(תחוקהאמורע

לפסקה )4(

עודמוצעתתקןאתסעיף266גתחוקהתכנוןוהבנייה,
שעניינופטורמהיתרתמיתקןגישהאתחוטיתכהגדרתובסעיף

הנדרשות ההתאמות את בו ותערוך התקשורת, תחוק 27א
בעקבותהחתפתהמונח"בעתרישיון"במונח"ספקמורשה"

כמוצעתעיתע

כמוצע האסדרה מתכונת תשינוי בהמשך  סעיף 106
בהצעתחוקזו,ובכתתזהתביטותההבחנהבין 
סוגיהרישיונותהמנוייםבחוקהתקשורת,מוצעתהחתיף
אתההגדרה"מפעיתסתותרי"הקבועהבסעיף1תחוקחסימת
מספרטתפוןתשםמניעתביצועעבירות,התשע"ח-2018ע
ההגדרהבנוסחההקייםמתייחסתתמישנותןשירותירדיו
טתפוןניידמכוחרישיוןכתתיתפיחוקהתקשורתומוצע
תהתאימהכךשתתייחסתכתספקמורשההמספקשירות
שהיא בזק רשת באמצעות בזק שירות - היינו מקבית,

מערכתרדיוטתפוןניידע

בהמשךתשינוימתכונתהאסדרהכמוצעבהצעת  סעיף 107
סוגי בין ההבחנה תביטות זה ובכתת זו, חוק 
את תהחתיף מוצע התקשורת, בחוק המנויים הרישיונות
תקשורת" שירותי ו"מפעית סתותרי" "מפעית ההגדרות
התשע"ו-2016ע חירום, מוקדי תחוק 1 בסעיף הקבועות
תמי מתייחסת הקיים, בנוסחה סתותרי" "מפעית ההגדרה
שנותןשירותירדיוטתפוןניידמכוחרישיוןכתתיתפיחוק
התקשורת,ומוצעתהתאימהכךשתתייחסתכתספקמורשה
המספקשירותמקבית,היינו-שירותבזקבאמצעותרשת

ס"חהתשע"ח,עמ'444ועמ'698ע 12
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תיקוןחוקמוקדי
חירום

בחוקמוקדיחירום,התשע"ו-132016,בסעיף107-1ע

במקוםההגדרה"מפעיתסתותרי"יבוא: )1(

""מפעיתסתותרי"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספק,תפיהחוק
האמור,שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפון

נייד;";

במקוםההגדרה"מפעיתשירותיתקשורת"יבוא: )2(

""מפעיתשירותיתקשורת"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת;"ע

תיקוןחוקתקידום
התחרותותצמצום

הריכוזיות

בחוקתקידוםהתחרותותצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-142013,בתוספת-108ע

בטורא',בפרט1,הסיפהמהמיתים"פנים־ארציים"-תימחק; )1(

בטורב'- )2(

בפרט1ע1,במקוםהסיפהמהמיתים"כתתיתמתן"יבוא"תפיסעיף4תחוק )א(
התקשורת,תמתןשירותבזקתוךהכוונתפעותתהשתרשתבזקשאינהמערכת
רדיוטתפוןנייד,שמספרהמשתמשיםבהעותהעתהקבועתפיסעיף2)ב()1()א()2(

תחוקהתקשורת";

בפרט2ע1,במקוםהסיפהמהמיתים"כתתימשותב"יבוא"תפיסעיף4תחוק )ב(
התקשורת,תמתןשירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןנייד"ע

תיקוןחוקהגנת
הצרכן

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-1981ו109-1ע

בתוספתהשנייה- )א(

במקוםפרט1יבוא: )1(

ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982 "1ע
אחדאויותר האמור, המספק,תפיהחוק זה-חוקהתקשורת(, )בחוק

מהשירותיםהאתה:

תיקוןחוקמוקדיבחוקמוקדיחירום,התשע"ו-132016,בסעיף107-1ע
חירום

במקוםההגדרה"מפעיתסתותרי"יבוא: )1(

""מפעיתסתותרי"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספק,תפיהחוק
האמור,שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפון

נייד;";

במקוםההגדרה"מפעיתשירותיתקשורת"יבוא: )2(

""מפעיתשירותיתקשורת"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת;"ע

תיקוןחוקתקידוםבחוקתקידוםהתחרותותצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-142013,בתוספת-108ע
התחרותותצמצום

הריכוזיות בטורא',בפרט1,הסיפהמהמיתים"פנים־ארציים"-תימחק; )1(

בטורב'- )2(

בפרט1ע1,במקוםהסיפהמהמיתים"כתתיתמתן"יבוא"תפיסעיף4תחוק )א(
התקשורת,תמתןשירותבזקתוךהכוונתפעותתהשתרשתבזקשאינהמערכת
רדיוטתפוןנייד,שמספרהמשתמשיםבהעותהעתהקבועתפיסעיף2)ב()1()א()2(

תחוקהתקשורת";

בפרט2ע1,במקוםהסיפהמהמיתים"כתתימשותב"יבוא"תפיסעיף4תחוק )ב(
התקשורת,תמתןשירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןנייד"ע

תיקוןחוקהגנתבחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-1981ו109-1ע
הצרכן

בתוספתהשנייה- )א(

במקוםפרט1יבוא: )1(

ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982 "1ע
אחדאויותר האמור, המספק,תפיהחוק זה-חוקהתקשורת(, )בחוק

מהשירותיםהאתה:

בזקשהיאמערכתרדיוטתפוןניידעההגדרה"מפעיתשירותי
תקשורת"מתייחסת,ביןהשאר,תמישנותןשירותיבזקפנים־

שירותי שנותן מי או כתתי, רישיון מכוח נייחים ארציים
גישהתאינטרנטמכוחרישיוןכתתיאורישיוןמיוחד,ומוצע
תהתאימהכךשתתייחסתכתספקמורשהתפיחוקהתקשורתע

בהמשךתשינוימתכונתהאסדרהכמוצעבהצעת  סעיף 108
חוקזו,ובכתתזהתשינויהמונחיםבחוקהתקשורת, 
התחרות תקידום תחוק תתוספת 1 פרט את תתקן מוצע
ותצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-2013)תהתן-חוקהתחרות(,
תשתית ותחומי חיונית תשתית נושאי שמפרט,ביןהשאר,
חיוניתתצורךההגדרותשבסעיף2תחוקהאמורעהפרטבנוסחו
רדיו ותשירותי פנים־ארציים בזק תשירותי מתייחס הקיים
יהיה התשתית שנושא כך תהתאימו ומוצע נייד, טתפון

"שירותיבזק"ע

סוגי בין ההבחנה תביטות ובהמשך כך, עת נוסף
הרישיונותהמנוייםבחוקהתקשורת,מוצעתתקןאתפרטים
1ע1ו–2ע1תתוספתתחוקהתחרות,המופיעיםבטורשכותרתו

"תחוםתשתיתחיונית"עבנוסחםהקייםמתייחסיםהפרטים
תתחומיהפעיתותשתגביהםנדרשרישיוןמפ"אכתתי)תמעט
רישיוןכתתיייחודי(ורישיוןרט"ןמשותב,בהתאמהעמוצע
תחומי את חיונית תשתית כתחום שיראו כך תהתאימם
שאספקתם הטתגרף בפקודת או בחוק הקבועים הפעיתות
תחוקהתקשורתכנוסחו 4 תפיסעיף תרישיון תהיהבכפוף
)ותאבכפוףתרישוםוהיתר 6תהצעתהחוק המוצעבסעיף
כתתי(עכךמוצעשפרט1ע1יתייחסתתחוםהפעיתותשתגביו
גישה שירות או טתפוניה שירות תאספקת רישיון נדרש
תתחום יתייחס 2ע1 ופרט נייחת, רשת באמצעות תאינטרנט
הפעיתותשתגביונדרשרישיוןמשותבתאספקתשירותבזק

באמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפוןניידע

הצרכן, הגנת תחוק השנייה התוספת  סעיף 109
הצרכן(, הגנת חוק - )תהתן התשמ"א-1981 
כותתתרשימהשתגורמיםאשרנדרשים,ביןהשאר,תספק
שירותטתפוניחינם)בהתאםתסעיף18בתחוקהגנתהצרכן(
ובהםבעתירישיוןתפיחוקהתקשורתעפרט1מתייחסתבעת
רישיוןמפ"אכתתי,פרט2מתייחסתבעתרישיוןרט"ןוכן

ס"חהתשע"ו,עמ'878;עמ'948ע 13

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשפ"א,עמ'176ע 14

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשפ"א,עמ'ו17ע ו1
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שירותטתפוניההניתןבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיו )1(
טתפוןנייד;

שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפון )2(
נייד,ביןשרשתהבזקהיאשתנותןהשירותוביןשהיאשתספק

מורשהאחר;

שירותגישהתאינטרנטע"; )3(

פרטים2ו־8-יימחקו; )2(

בתוספתהשתישית,במקוםפרט1יבוא: )ב(

שירותטתפוניהכהגדרתובחוקהתקשורתע" "1ע

תיקוןחוקשירות
הביטחוןהכתתי

בחוקשירותהביטחוןהכתתי,התשס"ב-162002,בסעיף11)א(,בהגדרה"בעתרישיון",110ע
במקום"כהגדרתו"יבוא"ספקמורשהכהגדרתו"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפתיתי

)סמכויותאכיפה-
נתוניתקשורת(

התשס"ח-111,172007ע תקשורת(, נתוני - אכיפה )סמכויות הפתיתי הדין סדר בחוק
בסעיף1,בהגדרה"בעתרישיוןבזק",במקוםהקטעהחתבמיתים"כהגדרת"בעתרישיון""
עדהמיתים"תפיחוקהתקשורת"יבוא"ספקמורשהכהגדרתובסעיף1תחוקהתקשורת

אומישמכוויןאתפעותתהשתרשתבזקכאמורבאותוחוק"ע

תחיתתושתחוקזה,תמעטסעיפיםשתסעיפים6)ו(,69עד77,76,74,72ו־78)2(,ביום112עתחיתה
שיקבעהשרבצובהתאםתמועדכניסתותתוקףשתההיתרהכתתישנקבעתפיסעיף

4א1תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף8תחוקזהע

בעתרישיוןרט"ןברשתאחרת,ופרט8מתייחסתבעתרישיון
מיוחדאובעתהיתרכתתי,תמתןשירותיגישהתאינטרנטע
בהמשךתשינוימתכונתהאסדרהכמוצעבהצעתחוקזו,
ובכתתזהתביטותההבחנהביןסוגיהרישיונותהמנויים
בחוקהתקשורת,והשינויהמוצעתענייןהרישוםבמרשם
והפעותהבכפוףתהיתרהכתתי,מוצעתאחדאתכתהפרטים
האמוריםתפרט1,שיחותעתספקמורשההמספקשירותים
מקביתים,היינו-שירותטתפוניהבאמצעותרשתנייחת,
שירותבזקבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטתפון

ניידושירותגישהתאינטרנטע

תחוק השתישית תתוספת 1 פרט את תתקן מוצע עוד
הגנתהצרכן,שעניינושירותיטתפוןבסיסייםהניתניםבידי
בעתרישיוןמפ"אכתתיאובעתרישיוןרט"ן,ותהפנותתשירות
טתפוניהכהגדרתובסעיף1תחוקהתקשורת,בנוסחוהמוצע

בסעיף2תהצעתהחוקע

הכתתי, הביטחון שירות תחוק 11)א( סעיף  סעיף 110
ומפנה רישיון" "בעת מגדיר התשס"ב-2002, 
תהגדרה"בעתרישיון"שבסעיף13תחוקהתקשורתעמוצע
תתקןאתההגדרהותהתאימהתשינוימתכונתהאסדרה

כמוצעבהצעתחוקזו,כךשתתייחסתספקמורשהע

סעיף1תחוקסדרהדיןהפתיתי)סמכויותאכיפה  סעיף 111
"בעת מגדיר התשס"ח-2007, תקשורת(, נתוני - 
פקודת או התקשורת חוק תפי רישיון כבעת בזק" רישיון

הטתגרףומישפועתמכוחהיתרכתתיעבהמשךתשינוימתכונת
האסדרהכמוצעבהצעתחוקזו,ובכתתזהתשינויהמונחים
בחוקהתקשורת,מוצעתתקןאתההגדרהכךשתחותעתספק

מורשהאומישמכוויןאתפעותתהשתרשתבזקע

החוק שת תחיתתו יום ככתת כי תקבוע מוצע  סעיף 112
בהתאם בצו, השר שיקבע ביום יהיה המוצע 
ההיתרהכתתיתפי התקנותתעניין תהשתמתהתיךהתקנת
וכניסתן החוק תהצעת 8 בסעיף כנוסחו תחוק 4א1 סעיף
תתוקףשתהתקנותהאמורות,שכןההיתרהכתתיהואהבסיס

תיישוםהחוקהמוצעותאניתןתהתחיתתיישמובתעדיוע

אינן החוק בהצעת המוצעות הוראות כמה זאת, עם
וניתן ממנו נובעות או האסדרה במתכונת בשינוי כרוכות

תהחיתןמידעםפרסומושתהחוקהמוצעעואתהההוראות:

את המתקנת החוק, תהצעת 6)ו( בסעיף ההוראה )1(
סעיף4)ד(תחוק,שעניינהקביעתמגבתותעתמתןרישיון

תמבקששקייםמידעפתיתיבעניינו;

ההוראותבסעיפים69עד76,74,72ו–77)2(תהצעת )2(
37א4ג סעיף תפי כספי עיצום תהטתת הנוגעות החוק,
מורשה ספק שאינו מי בידי הוראות הפרת עת המוצע

בשתהפרותהנוגעותתמתןשירותחיוניע

ס"חהתשס"ב,עמ'179;התש"ף,עמ'42ע 16

ס"חהתשס"ח,עמ'72;התשע"ט,עמ'3ו2ע 17
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נספח לדברי הסבר

התקשורת, תחוק ב'1 בפרק ג'1 סימן שת נוסחו וזה
שמוצעבסעיפים27עד29תהצעתהחוקתבטתאתהסעיפים

שבותמעטסעיף6יבו:

"סימן ג'1: מעבר מזיכיון לרישיון

הגדרות

6יב1.  בסימן זה -

- כבתים" ו"רשת "תחנתשידור" "זיכיון", זיכיון", "בעת
כמשמעותםבפרקב'1,כנוסחוערבתחיתתושתתיקון

ו2;

"חברה"-תרבותתאגידאחר;

"חברהבעתתזיקה"-חברהאם,חברהבתאוחברהאחות;

"השפעהניכרת"-היכותתתהשפיעעתפעיתותושתתאגיד
או אחרים עם יחד ובין תבד בין - ממש שת השפעה
באמצעותם,ביןבמישריןוביןבעקיפין-הנובעתמכוח
החזקתאמצעישתיטהבואובתאגידאחר,תרבותיכותת
הנובעתמתקנוןהתאגיד,מכוחחוזהבכתב,בעתפהאו
באופןאחר,אויכותתהנובעתמכתמקוראחר,ותמעט
משרה נושא שת תפקיד ממיתוי רק הנובעת יכותת
בתאגיד;בתיתגרועמכתתיותהאמור,יראואדםכבעת
השפעהניכרתבתאגידאםהואמחזיקעשריםוחמישה

אחוזיםאויותרמאמצעישתיטהכתשהובתאגיד;

"חברותאחיות"-חברותאשרבעתהשפעהניכרתבאחת
הואגםבעתהשפעהניכרתבאחרת;

"חברהאם"-חברהבעתתהשפעהניכרתבחברהאחרת;

"חברהבת"-חברהאשרחברהאחרתמקיימתבההשפעה
ניכרתע

תנאים למתן רישיון כללי

בעתת תחברה או זיכיון תבעת תיתן רשאי השר 6יב2ע
זיקהאתבעתזיכיון)תהתן-המבקש(,רישיוןכתתי,תביצוע
פעותותבזקותמתןשירותיבזק,באמצעותתחנתהשידור
המשמשתתשידוריםבידיבעתהזיכיון)תהתן-הרישיון(,

תפיהוראותסעיף4ובכפוףתתנאיםאתה:

ו2 תיקון תחיתת ממועד ימים 60 בתוך )1(
אתיו זיקה בעתת וחברה הזיכיון בעת הגישו
מהם, תאחד - כתתי רישיון תקבתת בקשות
ותקבתתרישיוןכתתיתשידוריכבתים-תשני,
והכתתגביכתהאזוריםהכתותיםבכתהזיכיונות
בעתות חברות ושת האמור הזיכיון בעת שת
זיקהאתיואשרפעתובתקופתהזיכיוןכמותג
תרישיון בקשה גם הגיש מהם ואחד אחד,
מיוחדתמוקדשידור;במסגרתבקשתויתחייב
מבקשהרישיוןהכתתיתפעותככתשנדרשתשם
התאמתהשתרשתהכבתיםתשמשכרשתבזק

ציבורית;

תפי תמורה תמדינה ישתם הזיכיון בעת )2(
תבעתי המדינה בין שנחתם בהסכם הקבוע
תהמשיך רשאי יהיה שהוא כך בשת הזיכיונות,
ותהפעיתאתתחנתהשידור,בכפוףתהוראותחוק
תקופת תום תאחר גם שיינתנו, ותרשיונות זה
הזיכיון,וזאתעתאףהאמורבסעיף6יא)ב(ושאר
הוראותהחוק,כנוסחםערבתחיתתושתתיקוןו2;

יהיה הזיכיון, בעת המבקש היה )א( )3(
מתןהרישיוןמותנהבכךשהמבקשיעביראת
הפעיתותהכרוכהבמתןשידוריםתחברהבעתת

הזיקה,כפישנקבעברישיון;

)ב(היההמבקשחברהבעתתזיקה,יהיה 
יעביר הזיכיון שבעת בכך מותנה הרישיון מתן
המשמשת הכבתים ברשת הזכויות את תמבקש

תשידוריוע

מעבר מזיכיון לרישיון לשידורי כבלים

קיבתההחברהבעתתהזיקהרישיוןכתתיתפי 6יב3ע)א(
הוראותסעיף6יב2,תאימשיךבעתהזיכיוןתשדרשידורי
כבתים תשידורי כתתי רישיון קיבת כן אם אתא כבתים,
רישיון תקבתת עד 6יב2)1(; סעיף תפי תבקשתו בהתאם
כתתיתשידוריכבתיםיוסיפוהוראותהזיכיוןתחותעתבעת
הזיכיון,ככתשהןנוגעותתקיוםשידוריםובכפוףתהוראות
השר,ואםתאניתןתורישיוןכתתיתשידוריכבתים,יוסיפו
הוראותהזיכיוןכאמורתחותעדתתוםתקופתהזיכיוןאו
אויורההשרבהתאםתסמכותותפי שיקבע עדתמועד

סעיף6יבע

קיבתבעתהזיכיוןרישיוןכתתיתפיהוראותסעיף )ב( 
רישיון תקבתת עד כבתים; שידורי תשדר ימשיך תא 6יב2,
תשידוריכבתיםעתידיהחברהבעתתזיקהבהתאםתבקשתה
הזיכיון הוראות כי תהורות השר רשאי 6יב2)1(, סעיף תפי
יחותועתיה,במקוםעתבעתהזיכיון,ככתשהןנוגעותתקיום
שידוריםובכפוףתהוראותיו,ואםתאניתןתהרישיוןכתתי
תקופת תתום עד כאמור, ההוראות יחותו כבתים, תשידורי
הזיכיוןאועדתמועדשיקבעאויורההשרבהתאםתסמכותו

תפיסעיף6יבע

תאניתןרישיוןכתתיתשידוריכבתים,אוכתעוד )ג( 
תאניתן,יחותועתבעתהזיכיוןאועתהחברהבעתתהזיקה,
תפיהענין,הוראותחוקזה,בשינוייםהמחויבים,כאיתוהיו
בעתרישיוןכתתיתשידוריכבתים,תמשךהמועדיםכאמור
החתטה ייתן תא שהשר ובתבד ו־)ב(, )א( קטנים בסעיפים
באשרתהמשךשידוריםאתאתתקופהשת6חודשיםכתפעם

תשידורי כתתי רישיון תיתן המועצה תסרב תא  )ד( 
כך בשת אך זיקה, בעתת תחברה או זיכיון תבעת כבתים
שנמצאכיבעתהזיכיוןתאמיתא,במתואםאובחתקם,חיובים
שהיהעתיותמתאבתקופתזיכיונו,ובתבדשבעתהזיכיוןאו
החברהבעתתהזיקה,התחייבותמתאאתהחיוביםשתקבע

המועצהברישיון,בדרךובתנאיםשתקבעכאמורע
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מועד למתן החלטות בבקשות לרישיונות

החתטתם את ייתנו הענין, תפי המועצה, או השר 6יב4ע
תהוראות בהתאם אתיהם שהוגשו תרישיונות בבקשה
או הבקשה, קבתת ממועד ימים 90 בתוך 6יב2)1( סעיף
שינוי כת ערך או מידע כת המבקש המציא שבו מהמועד
שנדרשו;דרישהתמתןמידעאועריכתשינוייםתיענהעת

ידיהמבקשבתוךו1ימיםמיוםשהומצאהתוע

תקנות וכללים

תקנותוכתתיםשנקבעומכוחהחוקתעניןזיכיונות, 6יבוע
יעמדובתוקפםויחותו,בשינוייםהמחויביםתפיהענין,תגבי
רישיוןתשידוריכבתים,זותתאםבוטתואושונוקודםתכן

תפיחוקזהע

זיכיון הנותר בעינו

אוכת זה, בסימן כאמור רישיוןכתתי ניתן תא )א(  6יב6ע
עד זיכיונו פי עת תפעות הזיכיון בעת ימשיך ניתן, תא עוד
תוםתקופתהזיכיון;הוראותהחוקכנוסחןערבתחיתתושת
תיקוןו2,תרבותהעבירותתפיפרקז'ותקנותוכתתיםשנקבעו

עתפיהחוקיוסיפותחותכאמורבשינוייםאתה:

)1(במקוםסעיף6יא)ב(כנוסחוערבתחיתתו
שתתיקוןו2יבוא:

וניתן זיכיון שת תוקפו פג או בוטת ")ב(
שירותי תמתן יותר, או אחד חדש, רישיון
תחנת באמצעות שידורים תביצוע או בזק
בעת ירכוש חתקה, או כותה השידור
מאת בתשתום, במכרז, תכך שיזכה רישיון
השידור בתחנת זכויותיו את הזיכיון, בעת
ששימשהתשידוריו,ובתבדשהתחנהראויה
תשימושתצורכירישיונו;באיןהסכמהבין
בעתהזיכיוןתבעתהרישיוןבדברמצבהשת
תחנתהשידוראובדברגובההתשתוםבעדה
-יכריעהשרבמחתוקתורשאיהואתפטור
מרכישתתחנתהשידור,כותהאוחתקה;עת
החתטתהשרניתןתערערתפניביתמשפט
מחוזיבתוךו4ימיםמיוםשהודעתצדדים

דברההחתטהע";

4ח סעיפים הוראות הזיכיון בעת יחותועת )2(
ו–ותחוק,הוראותסעיף6כהופרקז'1תפיהענין
ובשינוייםהמחויבים;תעניןההוראותהאמורות,
יראואתבעתהזיכיוןכבעתרישיוןכתתיתשידורי

כבתיםאוכבעתרישיוןכתתיתפיהענין;

במקוםסעיף6ה)1()ד(כנוסחוערבתחיתתו )3(
שתתיקוןו2יבוא:"פיקוחעתביצועהשידורים
מתן ועת והיקפם, המישדרים תסוגי תב בשים
השירותיםבידיבעתיהזיכיונות,ובכתתזהתפקח
עתביצועחובתסימוןומסירתמידע,ועתמניעת
שידורפרסומתאוקדימוןהאסוריםתשידורעת
ידיבעתזיכיוןבהתאםתהוראותחוקסיווג,סימון

ואיסורשידוריםמזיקים,תשס"א-2001"ע

ניתןרישיוןכתתיתפיהוראותסעיף6יב2,והוחתט )ב( 
6יב3, סעיף תפי כבתים תשידורי כתתי רישיון תיתן שתא
רשאימישניתןתוהרישיוןהכתתיתהודיעתשרבכתב,בתוך
מהבקשה חזרתו עת ההחתטה, תו שנמסרה מיום ימים 30
תרישיוןכתתי;נמסרההודעהכאמור,יבוטתהרישיוןהכתתי

ויחותוהוראותסעיףקטן)א(ע

שיתוף פעולה 

בעתיזיכיון,כותםאומימהם,אוחברותבעתות 6יב7ע)א(
כתתיים רישיונות תקבתת בבקשה פנו אשר תהם, זיקה
בבקשה ותמועצה תשר תפנות רשאים כבתים, תשידורי
ובנושאים שיאושרתהםתפעותבשיתוףפעותה,בתחומים
כבתים תשידורי כתתי רישיון בעת שת תפעותתו הנוגעים
ותתקופהאחתשיקבעוהשרוהמועצהשתאתעתהעתשמונה
שוכנעו אם והכת הפעותה(, שיתוף תקופת – )תהתן שנים
כיהדברדרושתשםקידוםהתחרותבתחוםהתקשורתאו

מטעמיםשתטובתהציבורע

או אישור במקום בא אינו זה סעיף תפי אישור )ב( 
פטור,הדרושתפיהוראותכתדיןע

השרוהמועצהרשאיםתיתןאתאישורםתשיתוף )ג( 
פעותהכאמורבסעיףקטן)א(שיבוצעבאמצעותתאגידאחר
)תהתן-התאגידהאחר(ובתבדשהוגשובקשותתרישיונות
כתתייםתשידוריכבתיםכאמורבסעיףקטן)א(,ושהתאגיד
כבתים תשידורי כתתי רישיון תקבתת בקשה הגיש האחר

תמשךתקופתהאישורבתבד,הכתתפיחוקזהע

ביןהמחזיקיםבאמצעיהשתיטהבתאגידהאחר )ד( 
או חתקם, או כותם זיכיון, בעתי שהיו מי גם שיהיו יכות
שתיטה אמצעי שהחזיקו מי או תהם, זיקה בעתות חברות
סעיף והוראות ו2, תיקון שת תחיתתו ביום זיכיון בבעתי
או שתיטה אמצעי החזקת עת מגבתות תענין 6ח4)א()4()ב(
שתיטהבתאגיד,יחותותגביהתאגידהאחרבתבד;תעניןסעיף
זה,תאיראוברישיונותהכתתייםתשידוריכבתיםשניתנותמי
כרישיונות האחר, בתאגיד השתיטה באמצעי מהמחזיקים
הקבועות המגבתות את המפרים כבתים תשידורי כתתיים
בחוק כהגדרתה - "שתיטה" זה, קטן בסעיף 6ח4; בסעיף

הבנקאות)רישוי(,תשמ"א-1981ע

ניתןרישיוןכתתיתשידוריכבתיםתתאגידאחר, )ה(
שהגישו תמי כבתים תשידורי כתתיים רישיונות ניתנו וכן
בקשהתפיסעיףקטן)א(,יחותוכתהחובותהנוגעותתענין
הפעותה, שיתוף בתקופת זה, חוק תפי ושירותים שידורים
הכתכפישאושרכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,עתהתאגיד
האחרבתבד,ויראוכתתיקוןברישיוןהכתתיתשידוריכבתים
שתהאתגידהאחרגםכתיקוןבכתאחדמהרישיונותהאחרים

שניתנוכאמורבסעיףקטן)א(ע

השרוהמועצהרשאיםתיתן,מעתתעת,הוראות )ו(
ברישיונותשניתנותפיסעיףזה,הנדרשותתשםביצועוע

תעניןסעיףזה,"בעתזיכיון"-כהגדרתובסעיף6ח4ע )ז(
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נתח שוק

6ח4)ב(,יהיהרשאי בתוםהתקופההקבועהבסעיף 6יב8ע
תהתיר הועדה, ובאישור המועצה עם בהתייעצות השר,
או אחד בעיתון שתיטה תבעתי או שתיטה אמצעי תבעתי
יותר,תהיותגםבעתישתיטהאובעתיאמצעישתיטהבאחד
מבעתיהרישיונותהכתתייםתשידוריכבתיםבתבד)תהתן-
בעתהרישיוןהנשתט(וזאתעתאףהוראותסעיפים6ח4)א(

)3(ו–6ח4)א()4(,ובתבדשמתקייםאחדמאתה:

הנשתט הרישיון בעת שת מנוייו מספר )1(
אינועותה,בכתעת,עתשתישממנוייהםשת
כתתבעתיהרישיונותהכתתייםתשידוריכבתים,
רישיונות בעתי שני תפחות זותתו וקיימים
תשידורים,הפועתיםבנפרדממנוומתחריםבו,
ואשריכותיםתפעותברחביהארץ,ונתחהשוק
שתכתאחדמהםעותהעת20%ממנוייהםשת
כתתבעתיהרישיונותהכתתייםתשידוריכבתים;

שאינו תשידורים רישיון בעת קיים )2(
שמספר כבתים, תשידורי כתתי רישיון בעת
מנוייושתישתפחותממנוייהםשתכתתבעתי
הרישיונותתשידורים;ובתבדשמספרמנוייושת
בעתהרישיוןהנשתטאינועותה,בכתעת,עת
מחציתמכתתמנוייהטתוויזיהבכבתיםוקיימים
תשידורים, רישיונות בעתי שני תפחות זותתו
הפועתיםבנפרדממנוומתחריםבו,ואשריכותים
תפעותברחביהארץונתחהשוקשתכתאחד
20%ממנוייהםשתכתתבעתי מהםעותהעת

הרישיונותהכתתייםתשידוריכבתים;

בו, שנקבעו תכך בכפוף יינתן זה סעיף תפי אישור
תאכיפת והוראות תנאים התחרות, עת הממונה בהסכמת
התנאיםהאמורים,תפיהענין,תרבותבדברהסדריםהנוגעים
תהחזקותעודפות;בסעיףזה,"בעתרישיוןתשידורים"-בעת
רב– במתכונת טתוויזיה שידורי המציע תשידורים רישיון

דרישה תפי חוזי שידורי מתן אינם אשר תמנויים, ערוצית
בתבד,ותמעטבעתרישיוןמיוחדתשידוריכבתיםע"

וזהנוסחושתפרקי'תחוקהתקשורת,שמוצעבסעיף
82תהצעתהחוקתבטתו:

"פרק י': החברה

רשיון כללי לחברה

השריעניקרישיוןכתתיתחברהע 46ע

הסכם העברת נכסים

זכויות "נכס"-מקרקעין,מיטתטתין, זה, בפרק )א(  47ע
וטובותהנאהמכתסוגשהואע

)ב(עתאףהאמורבכתדיןאוהסכםובכפוףתהוראות
תהקנות בהסכם, מותר, תשי"א-1ו19, המדינה, נכסי חוק
תחברהאתזכויותהמדינהבנכסיםשעמדותרשותושתמשרד
התקשורתתצרכימתןשירותבזקואתזכויותיהוסמכויותיה

שתהמדינהתפיההסכמים,ההתקשרויותוהעסקאותשהיו
בניתוקףתגבישירותיבזקערבתחיתתושתההסכם;תהסכם

כאמורייקראתהתןבפרקזה"הסכםתהעברתנכסים"ע

שרהאוצררשאיבצותפטוראתהחברה- )ג(

וכת מסים בותים, מס אגרות, מתשתום )1(
תשתומיחובהאחריםהכרוכיםבביצועההסכם

תהעברתנכסים,כותםאומקצתם;

מתשתוםמסבותים,כותואומקצתו,בשת )2(
דו"חעתהקצאתמניותכאמורבסעיף93תפקודת

החברותע

מס תפקודת ו־ו9 24 בסעיפים האמור אף עת )ד(
הכנסה,המחירהמקורישתהנכסיםשהזכויותבהםהוקנו
שנקבע כפי שווים יהיה נכסים, תהעברת בהסכם תחברה
ההסכם תחיתת יום את ויראו נכסים, תהעברת בהסכם

האמורכיוםהרכישהשתהםע

העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות

אף עת השר, רשאי נכסים תהעברת הסכם משנחתם 48ע
הנכסים, תגבי כי בצו תקבוע הסכם או דין בכת האמור
תבוא בו האמורים והעסקאות ההתקשרויות ההסכמים,
שת והסמכויות הזכויות תגבי הן המדינה, במקום החברה
המדינהוהןתגביהחובותוההתחייבויותשהיומוטתותעתיה

ערבתחיתתושתההסכםתהעברתנכסיםע

תביעות תלויות ועומדות

שת מסויימים סוגים תגבי בצו תקבוע רשאי השר 49ע
ערב נגדה או המדינה מטעם ועומדות תתויות תביעות
תנכסים, בקשר נכסים, תהעברת ההסכם שת תחיתתו
47)ב(, בסעיף כאמור ותעסקאות תהתקשרויות תהסכמים,
זמן, אותו קיימות שהיו כאמור תתביעות עיתות תגבי וכן
היותם תקופת בשת המדינה עובדי שת תביעות תהוציא

עובדיהמדינה,כיהחברהתבואבמקוםהמדינהע

50. בוטתע

סייגים לרישיון מיוחד

שמשרד הציוד תגבי מיוחד רישיון יינתן תא )א( 1וע
התקשורתעסקבותפניקבתתחוקזהבכנסת)תהתן-ציוד

המשרד(אותגביציודזההשיבואבמקומוע

תאיינתןרישיוןמיוחדתגביציודהדומהתציוד )ב(
תאחר אתא במקומו, תבוא המיועד או יבוא אשר המשרד
שהשרהתייעץבחברהוהחתיט,תאחרששקתביןהשאראת
שהרשיון השירות במתן או הפעותה בביצוע החברה ענין
נוגעתהם,כיטובתהציבורמחייבתתתתאתהרישיוןתמי

שביקשאותוע"

נספח לדברי הסבר
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