חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  ,)50התשע"א2011-*
תיקון כותרת
פרק י'1

.1

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בכותרת פרק
י' 1לחוק העיקרי ,במקום "שירותי" יבוא "ביטול הסכמי התקשרות בתחום התקשורת
ואיסור הגבלה או חסימה בשירותי".

תיקון סעיף 51א

.2

בסעיף 51א(ב) לחוק העיקרי ,בהגדרה "מנוי" ,בסופה יבוא "למעט מי שהתקשר בהסכם
התקשרות משולב כהגדרתו בסעיף 51ד(א)".

הוספת סעיפים
51ד ו–51ה

.3

אחרי סעיף 51ג לחוק העיקרי יבוא:
"הגבלת תשלום
והפסד הטבה
בשל ביטול הסכם
התקשרות עם בעל
רישיון או הסכם
התקשרות משולב

51ד( .א) בסעיף זה -
"בעל רישיון"  -לרבות בעל רישיון לשידורים ולמעט בעל
רישיון רדיו טלפון נייד;
"בעל רישיון רדיו טלפון נייד"  -בעל רישיון כהגדרתו בסעיף
51א(א);
"הסכם התקשרות"  -הסכם התקשרות עם בעל רישיון או
הסכם התקשרות משולב;
"הסכם התקשרות עם בעל רישיון"  -הסכם עם בעל רישיון
לרכישת שירותיו ,או לרכישת שירותיו ושירותים של
בעלי רישיון אחרים;
"הסכם התקשרות משולב"  -הסכם עם בעל רישיון או בעל
רישיון רדיו טלפון נייד ,לרכישת שירותים של בעל
רישיון ,אחד או יותר ,ושירותים של בעל רישיון רדיו
טלפון נייד;
"ממוצע החשבונות החודשיים"  -ממוצע החשבונות
החודשיים של המנוי בעבור שירותי בעל רישיון
הניתנים מכוח הסכם התקשרות עם בעל רישיון או
שירותי בעל רישיון ושירותי בעל רישיון רדיו טלפון
נייד הניתנים מכוח הסכם התקשרות משולב ,שצרך
המנוי במהלך תקופת ההסכם עד למועד ביטולו ,והכל
למעט שירותי השכרה או השאלה של ציוד קצה;
"מנוי"  -אחד מאלה ,לפי העניין:
( )1מי שהתקשר בהסכם התקשרות עם בעל רישיון,
וממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך מ–5,000
שקלים חדשים;
( )2מי שהתקשר בהסכם התקשרות משולב ,בין
השאר ,לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד למאה קווי
טלפון לכל היותר ,ואשר ממוצע החשבונות החודשיים
שלו נמוך מ– 5,000שקלים חדשים;
"תשלום"  -לרבות החזר הטבה שניתנה למנוי בעת ההתקשרות
בהסכם ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות.
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( )2לקבוע ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,כי הסכום הנקוב בהגדרה "מנוי"
בסעיף 51ד(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יהיה שונה לגבי סוג מסוים
של רישיונות; תוקפה של קביעה כאמור לא יעלה על שנה; השר רשאי לשוב
ולהאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם.
(ד) הוראות סעיף 51ד לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יחולו ,מתום שלושה
חודשים מיום התחילה ואילך ,גם לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות לפני יום
התחילה וביטל במהלך תקופת ההתחייבות את הסכם ההתקשרות כאמור; ואולם בעל
רישיון או בעל רישיון רדיו טלפון נייד ,לפי העניין ,יהיה רשאי לגבות ממנוי כאמור
תשלום או למנוע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול ,ובלבד ששיעורם הכולל
אינו עולה על סכום התקרה.
(ה) הוראות סעיף 51ה לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יחולו ,מתום שלושה
חודשים מיום התחילה ואילך ,גם לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות לפני יום
התחילה ,וביטל את הסכם ההתקשרות כאמור.
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חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  ,)51התשע"א2011-*
הוספת סעיף 6ו2

.1

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982- ,1אחרי סעיף 6ו 1יבוא:
"השקעה בהפקות
מקומיות בשפות
האמהרית
והטיגרינית

6ו( .2א) לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית
והטיגרינית בעבור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל (בסעיף
זה  -הקהילה) ולצורך סיוע בהשתלבותם ובהסתגלותם של
חברי הקהילה בחברה ,ייקבע תקציב שנתי בסך  4.8מיליון
שקלים חדשים בחוקי התקציב (בסעיף זה  -כספי תמיכה).
(ב) המועצה תחלק את כספי התמיכה לצורך מימון הפקות
מקומיות שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או
הטיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות ,ובלבד שזמן
השידורים כאמור לא יפחת מ– 12שעות ביום ,במשך שישה
ימים בשבוע; לעניין זה ,לא יובאו בחשבון שידורים בשפה
אחרת המלווים בכתוביות בשפה האמהרית או הטיגרינית.
(ג) הוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
1985 ,2יחולו על חלוקה כאמור בסעיף קטן (ב) ,ובכלל זה על
המבחנים שתקבע המועצה ,בשינויים המחויבים ,והן יחולו
גם על חלוקה לגופים שאינם נכללים בהגדרה "מוסד ציבור"
שבסעיף האמור.

*
1
2

1016

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א ( 3באוגוסט  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,403מיום י"ז בתמוז התשע"א ( 19ביולי  ,)2011עמ' .226ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"א ,עמ' .1014
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

ספר החוקים  ,2309ח' באב התשע"א8.8.2011 ,

