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1. חוק הבזק, התשמ"ב1 1982, ייקרא חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב1982
העיקרי). החוק  (להלן

1 סעיף תיקון 1 בסעיף העיקרי, בחוק .2

יבוא: סוג" "אישור ההגדרה לפני (1)

רישיונו, פי על כללי, רישיון בעל חייב שבו גאוגרפי תחום  שירות" ""אזור
בזק שירותי באמצעותה ולספק ציבורית בזק רשת להפעיל או לקיים להקים,

לכלל הציבור;":
יבוא: סוג" "אישור ההגדרה אחרי (2)

מאלה: אחד כל  בתאגיד שליטה", ""אמצעי
של לה מקביל בגוף או חברה של כללית באסיפה ההצבעה זכות (1)

אחר; תאגיד

כללי; מנהל או דירקטור למנות הזכות (2)

התאגיד; ברווחי להשתתף הזכות (3)

בעת חובותיו, סילוק לאחר התאגיד נכסי ביתרת לחלק הזכות (4)

פירוקו,";

יבוא: "בזק" ההגדרה אחרי (3)

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

יבוא: רישיוך "בעל ההגדרה אחרי (4)

או כבלים לשידורי כללי רישיון שקיבל מי  כבלים" לשידורי רישיון ""בעל
ב'1; פרק לפי כבלים, לשידורי מיוחד רישיון

לשידורי רישיון בעל או כבלים, לשידורי רישיון בעל  לשידורי" רישיון "בעל
לוויין לפי פרק ב'2:";

יבוא: "החברה'' ההגדרה אחרי (5)

ובין לבד בין בעקיפין, או במישרין  בתאגיד שליטה אמצעי לענין ""החזקה",
או שלוח, או נאמן זה ובכלל אחר באמצעות לרבות אחרים, עם יחד
נובעת שאינה להחזקה ברירה לרבות הסכם, לפי המוקנית זכות באמצעות

אחרת; דרך בכל או המירים, ערך מניירות
"הפקודה"  פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב2 1972,

"חוק החברות"  חוק החברות, התשנ"ט3 1999;
הזנת לשם הדרושים אמצעים מותקנים שבו בזק מיתקן  שידור" ''מוקד
לשם ציבורית, בזק רשת אל האוויר, מן הנקלטים שידורים לרבות שידורים,

למנויים,"; הפצתם

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעות ;(2001 ביולי 24) התשס"א באב הי ביום בכנסת נתקבל .
2945, מיום י"ד בכסלו התשס"א (11 בדצמבר 2000), עמ' 184 ובהצעות חוק 2973, מיום ר בטבת התשס''א

(1 בינואר 2001), עמ' 430.
1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 129.
.506 עמ' ,25 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2

3 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.



(6) בהגדרה "מישק", בסופה יבוא "לרבות באמצעי אופטי או אלחוטי":
יבוא; בזק" "מסר ההגדרה אחרי (7)

החברות; בחוק כהגדרתו  משרה" ""נושא

רישיון בעל בידי בזק שירותי מתן להבטחת הדרושים הנכסים  הרישיוך "נכסי
לשידורים רישיון בעל בידי שידורים קיום להבטחת או לרישיונו, בהתאם

לרישיונו; בהתאם
ציבורית בזק רשת אחר מצד מחוברים שאליו מישק  רשת)" סיום (נקודת ''נס"ר
לפי אחרת, ציבורית בזק רשת או פרטית רשת קצה, ציוד שני ומצד

הענין;'';

 קצה" "ציוד בהגדרה (8)

יימחקו;  כללי" רישיון בעל "של המילים מקום, בכל (ו)

ציבורית"; בזק לרשת אחר מקום מכל "או יבוא הבזק "לרשת במקום (2)

יבוא: בסופה (3)

התקן כל ולרבות אפיקים ממיר או מפענח נייר, טלפון רדיו ציוד "לרבות
וכן בחצריו שידורים לקליטת לשמש והמיועד המנוי בחצרי המותקן אחר

6מג;"; בסעיף כהגדרתו לווייני קצה ציוד
יבוא: כללי" "רישיון ההגדרה במקום (9)

רשת של להפעלה או לקיום להקמה, זה חוק לפי שניתן רישיון  כללי" ""רישיון
או פניםארציים בזק שירותי ומתן בזק פעולות ולביצוע ציבורית, בזק

באמצעותה;"; ביןלאומיים
יבוא: מיוחד" "רישיון ההגדרה במקום (10)

שירותי ולמתן בזק פעולות לביצוע זה חוק לפי שניתן רישיון  מיוחד" ""רישיון
או בזק פעולות של מסוים לסוג המוגבל ביןלאומיים, או פניםארציים בזק

בזק,"; שירותי של

יבוא: מיוחד" "רישיון ההגדרה אחרי (11)

לשמש המיועדת או המשמשת בזק, מיתקני של מערכת  ציבורית" בזק ""רשת
שירות, באזור לפחות או הארץ בכל הציבור לכלל בזק שירותי לאספקת
רדיו מערכת לרבות גישה, ורשת תמסורת ציוד וניתוב, מיתוג ציור הכוללת

קצה, ציוד ולמעט ביןלאומית, בזק ומערכת נייד טלפון
לבין מרכזת בין לקישור המשמשים ציבורית בזק רשת מרכיבי  גישה" "רשת
שניהם; של שילוב או אלחוטית, תשתית קווית, תשתית באמצעות נס"ר,

בערוץ בין למנויים, הניתנים לציבור, המיועדים טלוויזיה שידורי  "שידורים"
לרבות במישרין להם הנלווים שירותים ובן רבערוצית, במערכת ובין אחד

והידודיים;"; דוכיווניים שידורים שמע, או חוזי שירותי

יבוא: בזק" "שירות ההגדרה אחרי (12)

או אחרים עם יחד ובין לבד בין תאגיד, של פעילותו לכוון היכולת  ""שליטה"
אמצעי החזקת מכוח הנובעת בעקיפין, ובין במישרין בין באמצעותם,
מכוח התאגיד, מתקנון הנובעת יכולת לרבות אחר, בתאגיד או בו שליטה
אחר, מקור מכל הנובעת יכולת או אחר, באופן או פה בעל בכתב, חוזה

בתאגיד; משרה נושא של תפקיד ממילוי רק הנובעת יכולת ולמעט



מחזיק הוא אם בתאגיד כשולט אדם יראו האמור, מכלליות לגרוע בלי
אם או. בתאגיד, שליטה אמצעי של מסוים מסוג יותר או אחוזים חמישים
שענינן החלטות למעט בתאגיד, עסקיות החלטות קבלת למנוע היכולת בידו
של חיסול או מכירה שענינן החלטות או בתאגיד שליטה אמצעי של הנפקה
אם בתאגיד, שולט ארם כי חזקה בהם; מהותי שינוי או התאגיד עסקי רוב

כלשהו, מסוג שליטה אמצעי של ביותר הגדול השיעור בידו
"תיקון 25'. חוק הבזק (תיקון מס' 25), התשס"א.2001."

כותרת החלפת
ב' פרק

רישוי".  בזק ושירותי בזק "פעולות יבוא העיקרי בחוק ב' לפרק הכותרת במקום .3

נ סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 בסעיף .4

(1) בפסקה (3), במקום "פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב1972" יבוא
תימחק,  "האמורה" והמילה "הפקודה"

(2) בפסקה (7), במקום "לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב1972"
"לפקודה". יבוא

4 סעיף תיקון העיקרי לחוק 4 בסעיף .5

 (ד) קטן בסעיף (1)

אחריו", או הרישיון "מתן יבוא הרישיוך "שיינתן במקום (א)

הוא"; "ורשאי יבוא או" שניתן, אחרי "או במקום (ב)

יבוא: ו(ד2) (דו) קטנים סעיפים במקום (2)

לשעבוד להעברה, ניתן אינו בו, המוקנות מהזכויות זכות לרבות רישיון, "(ד1)
הותרו שלא הרישיון, מנכסי נכס של עיקול או שעבוד העברה, לעיקול; או
מיוחדים, במקרים רשאי, השר ואולם השר; אישור טעונים ברישיון, במפורש
רישיון העברת להתיר (ב), קטן בסעיף המפורטים השיקולים את ששקל לאחר
בבעל שמתקיימים שוכנע אם עליהם, שיורה בתנאים מבניים, שינויים אגב

במעביר. שהתקיימו התנאים כל הנעבר הרישיון
ובהביאו ,59 סעיף או ו(ה) (ב) קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי (ד2)
לקבוע, השר רשאי (ב), קטן בסעיף האמורים השיקולים את השאר, בין בחשבון,

אלה: בענינים הוראות ברישיון, או בתקנות
שליטה אמצעי של רכישה או העברה החזקה, לענין ותנאים הגבלות (1)

זה חוק לפי אחר רישיון בעל בירי לרבות רישיון, בבעל או רישיון במבקש
הגבלות וכן בעקיפין, ובין במישרין בין והכל מהם, אחד בכל ענין בעל או

בו; משרה נושאי מינוי לענין ותנאים
בידי הניתנים שונים שירותים בין נפרדת חשבונאית מערכת קיום (2)

והכנסות הוצאות של נפרד לרישום מערך באמצעות לרבות רישיון, בעל
שידור למוקד רישיון השר נתן שיקבע; כפי הכל נפרדים, כספיים דוחות או
חשבונאית מערכת הרישיון בעל יקיים זה, חוק לפי רישיון בעל שהוא למי

השר, שיורה באופן זו בפסקה כאמור נפרדת

לצורך אחר לבין רישיון בעל בין נפרדים תאגידים של לקיומם דרישה (3)

מתן שירותים שונים, והוראות בדבר מימוש ההפרדה."; 



יבוא: ובסופו (1) יסומן ברשומות" "בהודעה אחרי (ו), קטן בסעיף האמור (3)

בתנאים יותנו החסינויות תחולת או הסמכויות הפעלת כי להורות הוא "ורשאי
החסינויות או הסמכויות להפעלת הזמן משך הגבלת לרבות שיקבע,

האמורות;

יש כי מצא אם מיוחד, רישיון לבעל (ו) בפסקה כאמור סמכויות להעניק (2)

אחרות." חלופות ואין הרישיון ניתן שלגביו השירות במתן מיוחדת חשיבות

בטל.  (ה) קטן סעיף העיקרי, לחוק 4א בסעיף תיקון סעיף 4א6.

בטל.  העיקרי לחוק 4ב סעיף 4ב7. סעיף ביטול

 העיקרי לחוק 4ר בסעיף 4ד8. סעיף תיקון

 (ג) קטן בסעיף (ו)

תימחק;  משרה" "נושא ההגדרה ,(5) בפסקה (א)

יבוא: (6) פסקה במקום (ב)

מנכסי נכס של עיקול או שעבוד העברה, של תוקפם לענין קביעה (6)"
הרישיון, הדרוש, לרעת השר, לשם הבטחת השירות החיוני, שנעשו בניגוד

להוראות סעיף 4(ד1), כלפי מי שידע או שהיה עליו לרעת על כך;";
■ (ו) קטן בסעיף (2)

תימחק,  שליטה" "אמצעי ההגדרה (א)

(ב) בהגדרה "החזקה", בסופה יבוא "והכל בלי לגרוע מההגדרה "החזקה".
בסעיף 1:":

יבוא: ו"הסדר" מרצון" "פירוק ההגדרות במקום (ג)

התשמ"ג חדש], [נוסח החברות בפקודת כמשמעותו  מרצון" ""פירוק
4 1983 (להלן  פקודת החברות);

. החברות;"; לחוק 350 בסעיף כמשמעותו  "הסדר"

תימחק.  "שליטה" ההגדרה (ד)

יבוא: העיקרי לחוק 4ו סעיף אחרי סעיפים9. הוספת
4ז ו4ח

שירות "התניית
בשירות

בעקיפין, או במישרין יתנה, לא לשידורים, רישיון בעל או רישיון, בעל 4ז.

ידי על או ידו על הניתן אחר, שירות של בקבלה או ברכישה שירות, מתן
לשידורים רישיון מבעל או אחר רישיון מבעל שירות קבלת באי או אחר,
כן, לעשות לו התירו הענין, לפי המועצה, או השר, כן אם אלא אחר,
שידורים. או בזק שירותי  "שירות" זה, בסעיף תנאים, בלא או בתנאים

לרכוש הזכות
פנימי תיול

 זה בסעיף (א) 4ח.

6מג; בסעיף כהגדרתו לוויין לשידורי רישיון בעל לרבות  רישיון" "בעל

ב'2; בפרק כהגדרתם  קליטה" "צלחת לווייני", קצה "ציור

ובחצרים אדם של בחצריו המותקן הגישה, מרשת החלק  פנימי" "תיול
בלבד. אדם אותו של החצרים את לשמש והנוער משותפים,

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.



(א), קטן בסעיף כאמור אדם רשאי זה, סעיף מהוראות לגרוע בלי (ב)
בבעלותו הוא אם הפנימי התיול את תשלום, תמורת רישיון, מבעל לרכוש
המשמשים בחצרים מותקן הפנימי שהתיול ובלבד רישיון, בעל של

בלבד. למגורים
או אחר רישיון בעל לו ייתן לא הפנימי, התיול את ארם רכש (ג)
בשימוש הכרובים שידורים או בזק שירותי אחר, לשידורים רישיון בעל
שבבעלותו הרישיון לבעל שילם שהרוכש נוכח כן אם אלא הפנימי, בתיול

הרכישה. בעבור הפנימי התיול היה
שתיעשה יכול (ב), קטן בסעיף כאמור הפנימי, התיול רכישת (ד)
כך הוסכם אם אחר, לשידורים רישיון בעל או אחר, רישיון בעל באמצעות
על יודיע כאמור, הוסכם הפנימי; התיול מותקן שבחצריו האדם לבין בינו
הרישיון לבעל האחר, לשידורים הרישיון בעל או האחר, הרישיון בעל כך
והוראת רכישתו, בעבור לתשלום אחראי ויהיה הפנימי, התיול שבבעלותו

תחול. לא (ג) קטן סעיף
כדלקמן: יהיה הפנימי התיול בעבור התשלום (ה)

מוסף, ערך מס כולל חרשים שקלים 120  משותף בבית (1)

ישולם (ר), קטן בסעיף האמורה בדרך נעשית הרכישה ואם
שווים; תשלומים ב12 הסכום

באישור השר שקבע בסכום  משותף בית שאינם בחצרים (2)

הועדה,

האמור הסכום את לשנות רשאי הועדה, באישור השר, (3)

ואת הסכומים עדכון אופן את לקבוע וכן ,(1) משנה בפסקת
אמות לפי שונים, סכומים לקבוע הוא ורשאי תשלומם, דרכי

חצרים. לסוגי לרבות שיקבע, מידה
למעט לווייני, קצה ציוד רכישת על גם יחולו זה סעיף הוראות (ו)
לשידורי רישיון בעל של בבעלותו הוא אם מפענח, או ממיר קליטה, צלחת

בלוויין." טלוויזיה

5 סעיף תיקון העיקרי לחוק 5 בסעיף .10
(א) קטן בסעיף (1)

יימחקו,  ציבורית" בזק ו"רשת זיכיון" "בעל ההגדרות (א)

(ב) לפני ההגדרה "קישורגומלין" יבוא:
(ה) ער (א) קטנים סעיפים לענין ואולם ,1 בסעיף כהגדרתו  רישיון" ''"בעל

מיוחד; רישיון שקיבל מי למעט ו(ט),

בעל לרבות רישיון, בעל ו(ז), (ו) קטנים סעיפים לענין  אחר" רישיון "בעל
6מג;"; בסעיף כהגדרתו לוויין לשידורי רישיון

יבוא: "קישורגומליך ההגדרה אחרי (ג)

אלה: לרבות  ו(ח) (ז) (ו), קטנים סעיפים לענין  "שימוש" "

בזק רשת לרבות אחר, רישיון בעל של בזק מיתקן אל גישה מתן (1)

בהם; השימוש ואפשרות חלקן, או כולן גישה, רשת או ציבורית
בזק במיתקן רישיון, בעל של בזק מיתקן להתקין אפשרות מתן (2)

אחר;"; רישיון בעל של בחצרים או



 (ב) קטן בסעיף (2)

"למימוש ואחרי שירותים" "פעולות, יבוא "פעולות" במקום ,(1) בפסקה (א)
קישורגומלין" יבוא "לרבות מתן שירותי חיוב וגביה בירי בעל רישיון אחר
לצורך נדרש שהמידע ככל רישיון, בעלי בין מידע העברת או אחר, רישיון לבעל
בעל של ממנוייו אחד רישיון בעל בידי תשלומים גביית ולצורך שירותים מתן

אחר;"; רישיון
או מרביים תשלומים "תשלומים, יבוא "תשלומים" במקום ,(2) בפסקה (ב)

רישיון"; "לבעל יבוא "לחברה" ובמקום מזעריים", תשלומים
 (ד) קטן בסעיף (3)

בהתחשב סביר זמן בתוך תינתן השר "הוראת יבוא זה;" "לענין אחרי (א)
הענין,"; בנסיבות

הסמיכו."; שהשר מי לרבות  "השר" זה, קטן "בסעיף יבוא בסופו (ב)

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (4)

יעוכב לא כי להורות השר רשאי (ד), קטן בסעיף כאמור הסכמה אי לענין (1 "(ד
ביצוע קישורגומלין בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1), וכן רשאי
לענין לרבות הענין בנסיבות לנכון שיראה כפי אחרת הוראה כל ליתן הוא
זמן בתוך הוראותיו וייתן באמור להורות אם יחליט השר חלקיים; תשלומים

שנה."; על יעלה ושלא סביר
יבוא: ו(ז) (ו) קטנים סעיפים במקום (5)

או בזק פעולות ביצוע היה (ה), עד (א) קטנים בסעיפים מהאמור לגרוע בלי "(ו)
בעל של בזק במיתקן בשימוש כרוך אחד, רישיון בעל בידי בזק שירותי מתן
בשינויים זה, סעיף הוראות כאמור שימוש הסדרת על יחולו אחר, רישיון

"שימוש". יבוא "קישורגומלין" במקום ובהם, המחויבים,
בזק במיתקן בשימוש כרוך לשידורים רישיון בעל בידי שידורים ביצוע היה (ז)
כאמור שימוש הסדרת על יחולו שידור, במוקד לרבות אחר, רישיון בעל של

ובהם: המחויבים, בשינויים (ה), עד (א) קטנים סעיפים הוראות
הבזק "בתחום יבוא בו" השירותים ורמת הבזק "בתחום במקום (1)

בהם", השירותים ורמת השידורים ובתחום

(2) במקום "קישורגומלין יבוא "שימוש"; 
לשידורי מיוחד רישיון בעל למעט  לשידורים" רישיון "בעל זה, קטן בסעיף

כבלים.
ביצוע היה ו(ז), (ו) קטנים ובסעיפים 4ח בסעיף מהאמור לגרוע בלי (ח)
בעל בידי או רישיון בעל בידי שידורים ביצוע או בזק שירותי מתן בזק, פעולות
רישיונות בעלי בידי משותף בשימוש לרבות בשימוש, כרוך לשידורים, רישיון
באמור שימוש הסדרת על יחולו מנוי, של בחצריו המצוי בזק במיתקן שונים,
''קישור במקום ובהם המחויבים, בשינויים (ה), עד (א) קטנים סעיפים הוראות

משותף." שימוש לרבות "שימוש, יבוא גומלין"
6לר, סעיף להוראות השאר, בין לב, ובשים זה סעיף מהוראות לגרוע בלי (ט)
חובתו בדבר מינהל, בהוראות או ברישיון או בתקנות הוראות, ליתן רשאי השר
או שידורים להעברת שלו הציבורית הבזק ברשת קיבולת לייעד רישיון בעל של
לרשת לחבר כאמור, רישיון לבעל להורות הוא ורשאי אחר, של בזק שירותי

רישיון." לכך שקיבלו מי של אחר שידור ממוקד יותר שלו הציבורית הבזק



6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף .11

(1) בפסקה (2א), במקום "לפי סעיף 13" יבוא "לפי סעיף 11(ב) או סעיף 13";
יבוא: (2א) פסקה אחרי (2) ■

תיקן ולא מהותי, תנאי שאינו הרישיון מתנאי תנאי הפר הרישיון בעל ''(2ב) ■

את ההפרה כפי שהורה לו השר:".

תיקון סעיף 6א העיקרי לחוק 6א בסעיף .12

כבלים" לשידורי זיכיון למתן במכרז נקבעו "שגבולותיו במקום "אזור", בהגדרה (1)

יבוא "שבו חייב בעל רישיון לשידורי כבלים, על פי רישיונו, לספק שידורים;":
(2) ההגדרות "אמצעי שליטה", "בעל זיכיון", "בעל ענין, "מוקד תפעול", "ציור

יימחקו;  שידור" ו"תחנת כבלים" "רשת מישק",
רישיון "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום עצמית", מקומית "הפקה בהגדרה (3)

ואחרי כבלים" לשידורי רישיון ''שבעל יבוא זיכיון" "שבעל במקום כבלים", לשידורי
המילים "בעל ענין בו" יבוא "או מי שמחזיק ב10% או יותר מסוג מסוים של אמצעי
בעל של 6יב1, בסעיף כמשמעותה אחות חברה או כאמור, רישיון בבעל השליטה

כאמור"; רישיון

כללי רישיון "בעל יבוא זיכיון'' "בעל במקום בסיסי", שידור "זמן בהגדרה (4)

כבלים"; לשידורי
(5) בהגדרה "מנוי", במקום "בעל זיכיון" יבוא "בעל רישיון לשידורי כבלים":

יבוא: ערוץ" "משדר ההגדרה במקום (6)

סעיף לפי כבלים לשידורי מיוחד רישיון שקיבל מי  ייעודי" ערוץ ""משדר
ייעודי,"; ערוץ של שידורו לשם 6לד1,

יבוא: ייעודי'' "ערוץ ההגדרה אחרי (7)

של שירות למתן זה פרק לפי שניתן רישיון  כבלים'' לשידורי כללי ""רישיון
של שידוריו לרבות טלוויזיה, ערוצי מגוון הכוללים למנויים, כבלים שידורי

כבלים; לשידורי מיוחד רישיון בעל
מיוחד רישיון או כבלים לשידורי כללי רישיון  כבלים" לשידורי ""רישיון

כבלים; לשידורי
אחד ערוץ לשדר זה פרק לפי שניתן רישיון  כבלים" לשידורי מיוחד "רישיון

כבלים;"; לשידורי כללי רישיון בעל באמצעות כבלים, שידורי של
יבוא: כבלים" "שידורי ההגדרה במקום (8)

בזק ורשת שידור מוקד באמצעות המופצים שידורים  כבלים" ""שידורי
ציבורית;".

6ב סעיף יתיקון  העיקרי לחוק 6ב בסעיף .13

יבוא והספורט" התרבות "החינוך, במקום ו(2), (1) בפסקאות (ב), קטן בסעיף (ו)
"התרבות";

כללים על המועצה בשם לחתום רשאי יהיה "והוא יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)
שקבעה, רישיונות שנתנה והחלטות שקיבלה'':

תשלום בשל מועצה לחברי הוצאות החזר לענין "וכן יבוא בסופו (ר), קטן בסעיף (3)
המועצה". מפקחת שעליהם לשידורים, רישיונות לבעלי מנוי דמי



לשידורי רישיון ''בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום העיקרי, לחוק 6ג(ב) בסעיף .14
כבלים".

6ג סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 6ה בסעיף .15

 (1) בפסקה (1)

(א) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ''לרבות אישור ערוץ לשידור וביטולו":
תימחק,  ''באזורים" המילה (ב), משנה בפסקת (ב)

רישיון בעלי בידי ''הניתנים יבוא ''השידורים" אחרי (ר), משנה בפסקת (ג)

 הזיכיונות" בעלי בידי השירותים מתן ''ועל והמילים כבלים", לשידורי
יימחקו,

יבוא: (ד) משנה פסקת אחרי (ד)

שידורים; בתוכן בלעדיות בדבר והגבלות תנאים "(ה)

של סמכויותיה שבתחום בענינים הצרכן והגנת בשידורים אתיקה (ו)
זה."; חוק לפי המועצה

יבוא: (2) פסקה במקום (2)

כבלים;"; לשידורי רישיונות למתן מכרזים לפרסם (2)"

;''(2) בפסקה כאמור "במכרזים יבוא בסופה ,(3) בפסקה (5)

תימחק;  (4) פסקה (4)

(5) בפסקה (5)(ב), המילה "אחידים''  תימחק, ובמקום "בעלי הזיכיונות'' יבוא
כבלים"; לשידורי רישיונות "בעלי

יבוא: (5) פסקה אחרי (6)

"(6) ליתן רישיונות בהתאם לסמכותה לפי סעיף 6ח:
רישיונות בעלי בין והמשדרים השידורים בתחום פעולה שיתוף לאשר (7)

היתר או אישור לקבל מהחובה לפטור כרי כאמור באישור אין ואולם לשידורים;
אחר." דין כל לפי

6ה סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 6ה1 בסעיף תיקון סעיף 6ה161.

 (א) קטן בסעיף (ו)

לשידורי כללי רישיון "שבעלי יבוא זיכיונות" "שבעלי במקום ,(1) בפסקה (א)
כבלים";

(ב) בפסקה (2), במקום "55%" יבוא "50%";

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

כללי רישיון בעל תחייב המועצה (א), קטן בסעיף מהאמור לגרוע בלי "(או)
לשידורי כבלים להשקיע סכום כספי בשיעור של עד 12% מהכנסותיו השנתיות
מדמי המנוי, ושלא יפחת מ8% מהכנסות אלה, לשם הפקה או רכישה של
רשאית זה קטן סעיף לפי השיעור בקביעת ראשוני; לשידור מקומיות הפקות
רישיון בעל של הכלכלי מצבו את שיקוליה, שאר בין בחשבון, להביא המועצה

השידורים. בתחום בפעילותו באמור



כבלים לשידורי אחד מיוחד מרישיון יותר מתן להתנות רשאית המועצה (א2)
על יעלה ושלא שתקבע, בשיעור כספי סכום להשקיע בחיובו בעלים, לאותם
12% מהכנסותיו מהשידורים, לשם הפקה או רכישה של הפקות מקומיות

לשידור ראשוני.":

 (ב) קטן בסעיף (3)

לשידורי כללי רישיון "שבעל יבוא זיכיון" "שבעל במקום (ו), בפסקה (א)
כבלים";

תימחק;  (2) פסקה (ב)

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (4)

כללים לקבוע המועצה רשאית 6ה, סעיף הוראות מכלליות לגרוע בלי "(ג)

 לרבות מקומיות, הפקות לענין
(1) לענין סוגי המישדרים וסוגות המישדרים שייכללו במכסות
ולהפקות עצמיות מקומיות להפקות מקומיות. להפקות המזעריות
אחת בכל המישדרים וסוגות המישדרים סוגי של היקפם קנויות, מקומיות
הערוצים בין השידורים חלוקת ואופן שידורם ומועדי האמורות מההפקות
הולמים; ובאיכות בתקציב ברמה, ההפקות ביצוע לשם לרבות השונים,
ששולמו סכומים לזקוף כבלים לשידורי רישיון בעל של זכות לענין (2)

ההפקות מכסת חשבון על אחר בידי שהופקה המקומית ההפקה בעד
מחויב; הוא שבה המקומיות

(3) לענין חובת דיווח בקשר עם ביצוע הוראות סעיף זה.
סעיף הוראות לפי עליו שהוטלה חובה כבלים לשידורי רישיון בעל הפר (ר)
כפל של בשיעור מקומיות, הפקות לרכוש או להפיק לחייבו המועצה רשאית זה,
ליתן היא ורשאית כאמור, חובה הופרה אליהן שביחס המקומיות ההפקות
הוראות, בין השאר, בדבר הסוגות ולוחות זמנים להפקתן או לשידורן: חייבה
בעל על יוטל לא זה, קטן סעיף לפי כבלים לשידורי הרישיון בעל את המועצה

ההפרה." אותה בשל 37ב1, סעיף לפי כספי עיצום האמור הרישיון

17. אחרי סעיף 16 ולפני כותרת סימן ג' לחוק העיקרי יבוא:הוספת סעיף 116
אמצעים העמדת
לרשות ותקציבים

המועצה

והתקציבים האמצעים את המועצה לרשות תעמיד הממשלה 6ו1.
בכך, צורך שיהיה ככל תפעל, כך ולצורך התקין, לתפקודה הדרושים

התקציב." בחוקי נאותים סכומים להקצבת

כותרת תיקון
ג' סימן

"רישיון יבוא כבלים" לשידורי "זיכיון במקום העיקרי, לחוק ב'1 לפרק ג' סימן בכותרת .18
כבלים". לשידורי

6ז סעיף תיקון העיקרי לחוק 6ז בסעיף .19

רישיון"; "חובת יבוא רישוי'' מחובת ופטור "זיכיון במקום השוליים, בכותרת (ו)

יבוא: ו(ב) (א) קטנים סעיפים במקום (2)

רישיון המועצה מאת קיבל כן אם אלא כבלים, שידורי ארס ישדר לא "(א)
זה. פרק לפי כבלים לשידורי

בירי שידורים קיום לצורך שידור מוקד יפעיל ולא יקיים לא אדם, יקים לא (ב)
4 סעיף לפי רישיון לכך קיבל כן אם אלא כבלים, לשידורי כללי רישיון בעל

לתנאיו. ובהתאם



בטלים.  ו(ד) (ג) קטנים סעיפים (3)

יבוא: העיקרי לחוק 6ח סעיף במקום 6דו20. סעיף החלפת

רישיון "מתן
כבלים לשידורי

6ח. (א) המועצה רשאית להעניק רישיון. לשידורי כבלים ולקבוע בו
רישיון מכרז; של בדרך יוענק הרישיון כי להורות היא רשאית וכן תנאים,

מיוחד. או כללי שיהיה יכול כבלים לשידורי

כבלים, לשידורי לרישיון בקשה לאשר רשאית המועצה (ב)
לאחריו, או הרישיון מתן לפני לקיימם שיש בתנאים רישיון מתן להתנות
מתן תוך כבלים, לשידורי רישיון לקבלת בקשה לדחות היא ורשאית

לדחיה. בכתב נימוקים
כבלים, לשידורי רישיון של תנאיו את לשנות רשאית המועצה (ג)

לבעל הזדמנות לכן קודם שנתנה ובלבד מהם, לגרוע או עליהם להוסיף
טענותיו. את להשמיע הרישיון

היא רשאית מכרז, של בדרך יוענק רישיון כי המועצה הורתה (ד)
הרישיון רמי סכום גובה על השאר, בין תתבסס, הזוכה בחירת בי להורות

במכרז. המתמודדים שיציעו

שינוי בדבר להורות השר רשאי (ר), עד (א) קטנים סעיפים לענין (ה)
החלטותיה של המועצה לפי הסעיפים הקטנים האמורים, אם התקיימו

זאת. המחייבים מיוחדים טעמים לדעתו
אשר הנדסיים בנושאים תנאים בדבר להורות רשאי השר (ו)

לרבות לאחריו, או הרישיון מתן לפני בין כבלים, לשידורי ברישיון ייכללו
אלה; בנושאים

הקליטה ודרכי השידורים לצורך שתשמש הטכנולוגיה (1)

אלה; לשידורים והגישה
להפצתם השידורים, להעברת והדרכים האמצעים (2)

שישמש השידור מוקד מפרטי לרבות המנויים; בידי ולקליטתם
לשידוריו ועמידתו בתקינה, ומספר מזערי של אפיקי שידור

באמצעותו. לקיים שניתן
במתן שיקולים

רישיון
בחשבון, יובאו בו, תנאים ובקביעת כבלים לשידורי רישיון במתן 6ח1.

אלה: שיקולים השאר, בין

השידורים; ובתחום הבזק בתחום הממשלה מדיניות (1)

הציבור, שבטובת שיקולים (2)

כבלים; שידורי לשדר הרישיון מבקש של התאמתו (3)

וניוונם, ריבוים השידורים, בתחום לתחרות הרישיון מתן תרומת (4)

בהם. השירותים ולרמת
לרישיון במבקשכשירות נתקיימו כן אם אלא כבלים, לשידורי רישיון יינתן לא 6ח2.

אלה: תנאים לפחות הרישיון
הרשום תאגיד הוא או ישראל, ותושב ישראלי אזרח הוא (1)

בישראל, ולענין רישיון כללי לשידורי כבלים, 26% לפחות מכל סוג
ישראלי אזרח בידי מוחזקים כאמור בתאגיד השליטה אמצעי של

 זו בפסקה ישראל; ותושב



התשי"ב51952; האזרחות, בחוק כמשמעותו  ישראלי" "אזרח

"תושב"  כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה1965  6;

או חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא המבקש (2)

נושא  תאגיד הוא ואם כאמור, רישיון לקבל ראוי הוא אין נסיבותיה
כאמור. הורשע לא בתאגיד ענין בעל שהוא אדם או בו משרה

למתן סייגים
רישיון

מאלה: אחד בכל כבלים לשידורי רישיון יינתן לא 6ח3.

הציבור; טובת את נוגד להיות עלול הרישיון מתן (1)

המדינה; לביטחון סיבון להוות עלול הרישיון מתן (2)

. בעקיפין, או במישרין מפלגה, של שליח או מפלגה הוא המבקש (3)
המפלגה; של מטרותיה לקידום בשידורים להשתמש עלול אשר

במבקש שליטה אמצעי של כלשהו בסוג המחזיק או המבקש (4)

החזקה להתיר רשאי השר ואולם זרה; ממשלה הוא תאגיד, שהוא
בעקיפין של עד 10% בסוג כלשהו של אמצעי שליטה בידי תאגיד,

שליטה. אמצעי של כלשהו בסוג בו מחזיקה זרה שממשלה
צולבות בובעלויות שמתקיים לתאגיד כבלים לשידורי כללי רישיון יינתן לא (א) 6ח4.

בעקיפין: ובין במישרין בין והכל מאלה, אחד
השניה הרשות חוק לפי טלוויזיה לשידורי זיכיון בעל הוא (1)

לוויין לשידורי רישיון בעל או התש"ן1990, ורדיו, לטלוויזיה
 זה (בסעיף כבלים לשידורי כללי רישיון בעל או ב'2 פרק לפי

עיתון; שהוא או לשידורים) אחר רישיון בעל
בסוג בו מחזיק לשידורים אחר רישיון שבעל תאגיד הוא (2)
של כלשהו בסוג מחזיק שהוא או שליטה, אמצעי של כלשהו

בעיתון, או לשידורים אחר רישיון בבעל שליטה אמצעי
.י (3) הוא תאגיד שמי ששולט בו או מחזיק בו בלמעלה מ24%
תאגיד שהוא או עיתון, הוא שליטה, אמצעי של כלשהו מסוג
שמי שמחזיק בו ב24% מאמצעי שליטה מסוג כלשהו או שהוא
בעל שליטה בו, מחזיק גם ב24% מאמצעי שליטה מסוג כלשהו

בעיתון; שולט שהוא או
(4) (א) החזיקו שניים או יותר, במצטבר, בלמעלה מ24%
בעלי יהיו לא אחד, בעיתון כלשהו, מסוג שליטה מאמצעי
החזקותיהם כל סך יעלה, ולא המבקש בתאגיד שליטה
המצרפיות בתאגיד המבקש, מעל 24% מסוג כלשהו של

בו; שליטה אמצעי
(ב) החזיקו שניים או יותר במצטבר, בלמעלה מ24%
יהיו לא שונים, בעיתונים כלשהו, מסוג שליטה מאמצעי
כל סך יעלה ולא המבקש בתאגיד שליטה בעלי
כלשהו מסוג שליש מעל בתאגיד, המצרפיות החזקותיהם
באמצעי מהמחזיקים במי התקיים בו; שליטה אמצעי של

5 ס"ח התשי"ב, עמ' 146.
6 ס"ח התשכ"ה, עמ' 70.



(א), משנה בפסקת האמור גם שונים בעיתונים שליטה
האמורה המגבלה המצרפיות החזקותיהם על תחול

בלבד; זו בפסקה
בתאגיד ענין בעל גם הוא בו, ענין בעל אשר תאגיד הוא (5)

בו שמחזיק שמי או כבלים, לשידורי כללי רישיון שקיבל אחר
בלמעלה מ24% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, מחזיק גם
בלמעלה מ24% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד
כן אם אלא לוויין, באמצעות טלוויזיה לשידורי רישיון שקיבל
לתחרות להועיל כדי בכך יש כי המועצה, בהסכמת השר, קבע
והבל למנויים, השידורים היצע ולמגוון השידורים בתחום
לאחר השר שיקבע ולמגבלות לתנאים להוראות, בהתאם

הועדה. ובאישור המועצה עם שהתייעץ
בבעל שליטה אמצעי בעל שהיה מי זה, בסעיף האמור אף על (ב)
לו זיקה בעלת חברה או הזיכיון ובעל ,25 תיקון של תחילתו ביום זיכיון
שליטה אמצעי להחזיק רשאי יהיה 6יב2(1), בסעיף כאמור לפעול בחרו
אמצעי של שיעור באותו כבלים, לשידורי כללי רישיון שקיבל בתאגיד
מיום שנים 8 תום ער של לתקופה וזאת הזיכיון בבעל לו שהיה שליטה

.25 תיקון של תחילתו
 זה בסעיף (ג)

שהוא אדם כל וכן המדינה רחבי במרבית המופץ יומי עיתון  "עיתון"
העיתון; של לאור המוציא

,25 תיקון של תחילתו ערב כנוסחו ב'1, בפרק כמשמעותו  זיכיון" "בעל
היו במישרין בו המחזיקים אשר תאגיד גם זיכיון כבעל יראו זה ולענין
ערב זיכיון בעלי שהיו אליהם, זיקה בעלות חברות או זיכיון בעלי
זיכיונותיהם באזורי אח.ד כמותג הזיכיון בתקופת פעלו ואשר 25 תיקון

השונים."

יבוא: העיקרי לחוק 6ט סעיף במקום 6ט21. סעיף החלפת

למתן "תנאים
לשידורי רישיון

כבלים

למתן תנאים לקבוע המועצה, עם התייעצות לאחר רשאי, השר (א) 6ט.
באלה: לרבות שידורים, ולביצוע כבלים לשידורי רישיון

ובין במכרז בין כבלים, לשידורי רישיון למתן ההליכים (1)

שעל מידע בה, והטיפול בקשה הגשת דרכי לרבות במכרז, שלא
להמציא, שעליו ומסמכים, לגלות הרישיון מבקש

הדרכים וכן כבלים לשידורי רישיון מתן בעד אגרה (2)

המחירים למדד הצמדתה לרבות האגרה, לתשלום והמועדים
גביה; והוצאות פיגורים ריבית קביעת לצרכן,

לשם להמציא כבלים לשידורי רישיון בעל שעל ערבויות (3)

והדרכים רישיונו, תנאי מילוי ולהבטחת הרישיון קבלת
למימושן;

לרבות השירותים, מחירי לענין ברישיון שייקבעו תנאים (4)
שבעל המזעריים המחירים או המרביים המחירים קביעת
קידום לשם נדרשת שהקביעה ככל ממנוי, לגבות רשאי הרישיון

בו; השירותים ורמת התחרות



של רכישה או העברה, החזקה, ברבר והגבלות תנאים (5)

וקיום משרה נושאי מינוי הרישיון, במבקש שליטה אמצעי
נפרדים, תאגידים של קיומם או נפרדת חשבונאית מערכת

המחויבים; בשינויים 4(ד2), בסעיף כאמור

מבקש של לרשותו העומדים המקצועיים והניסיון הידע (6)

הכספית; ויכולתו הרישיון
שידורי לספק הרישיון בעל חייב שבו האזור תחומי (7)

כבלים,

נוספת, לתקופה הארכתה אפשרות לרבות הרישיון, תקופת (8)

יותר; או אחת

מנוייו כלפי כבלים לשידורי כללי רישיון בעל של חובותיו (9)

אחרים. רישיונות בעלי וכלפי
(ב) לא נקבעו תקנות בענינים המנויים בסעיף קטן (א) (3) עד (9),
על האמורים; בענינים תנאים במכרז, או ברישיון לקבוע, המועצה רשאית

6ח(ה). סעיף הוראת תחול זה, קטן סעיף לפי המועצה קביעת

שידורים ביצוע
תקין באורח

וסדיר

6ט1. (א) בעל רישיון לשידורי כבלים יקיים את השידורים באורח תקין
לפי שנקבעו והכללים התקנות פי ועל לו שהוענק הרישיון פי על וסדיר

זה. חוק
כבלים לשידורי רישיון בעל בי המועצה, ראתה או השר ראה (ב)
או השידורים, של וסדיר תקין בביצוע לפגיעה לגרום העלול באופן פועל
בתחום בתחרות משמעותית לפגיעה לגרום כרי בפעולתו יש כי
שעליו צעדים בדבר הרישיון לבעל להורות מהם אחד כל רשאי השידורים,
לאחר תינתן זה קטן סעיף לפי השר הוראת הפגיעה, את למנוע כדי לנקוט

במועצה." שנועץ

6י סעיף תיקון העיקרי לחוק 6י בסעיף .22

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

ניתן אינו בו, המוקנות מהזכויות זכות לרבות כבלים, לשידורי רישיון (ו) "(א)
התייעצות לאחר השר, רשאי האמור, אף על לעיקול; או לשעבוד להעברה,
עם המועצה, ולאחר ששקל את השיקולים המפורטים בסעיף 6ח1, להתיר
שיורה בתנאים מבניים שינויים אגב כבלים לשידורי רישיון העברת
התנאים כל הנעבר הרישיון בבעל שמתקיימים שוכנע אם עליהם,

במעביר; שהתקיימו
שלא כבלים לשידורי רישיון מנכסי נכס של עיקול או שעבוד העברה, (2)

של שעבוד האמור, אף על השר; אישור טעונים ברישיון, במפורש הותרו
(רישוי), הבנקאות בחוק כהגדרתו בנקאי תאגיד לטובת כאמור נכס

התשמ"א7 1981, אינו טעון אישור כאמור;
שאישר בדרך אלא ימומש לא הרישיון, מנכסי נכס על שהוטל שעבוד (3)
של וסדיר תקין בביצוע לפגוע כרי במימוש יהיה שלא ובלבד השר,

השידורים.";

7 ס"ח התשמ"א, עמ' 232.



"בזיכיון" במקום ,(2) ובפסקה "קצה" יבוא "מישק" במקום ברישה, (ב), קטן בסעיף (2)

כבלים"; לשידורי לרישיון "בהתאם יבוא

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "בעל זיכיון לפי סעיף 6ח(ב)(5)" יבוא "בעל רישיון לשידורי
כבלים לפי סעיף 6ט(א)(3) או 6ט(ב)", ובמקום ''הזיכיון" יבוא "הרישיון".

 העיקרי לחוק 6יא בסעיף .23

"רישיון"; יבוא "זיכיון" במקום השוליים, בכותרת (1)

 (א) קטן בסעיף (2)

זיכיון" לבטל המועצה, עם התייעצות לאחר רשאי ''השר במקום ברישה, (א)
הזיכיון" "לבעל ובמקום כבלים" לשידורי רישיון לבטל רשאית "המועצה יבוא

יבוא "לבעל הרישיון":
יבוא: (ו) פסקה במקום (ב)

הענין, לפי המכרזים, לועדת או למועצה לשר, גילה לא הרישיון בעל (1)"

מידע שנדרש לגלותו, או שמסר להם מידע לא נכון;":
"רישיון", יבוא "זיכיון" במקום מקום, בכל ו(7), (6) ,(4) ,(3) ,(2) בפסקאות (ג)

במקום "הזיכיון" יבוא "הרישיון" ובמקום ''זיכיונו" יבוא "רישיונו":
יבוא: (3) פסקה אחרי (ר)

תיקן ולא מהותית, שאינה הפרה ברישיון תנאי הפר הרישיון בעל "(3א)
המועצה;"; או השר לו שהורו כפי ההפרה את

יבוא: (5) פסקה במקום (ה)

המכשירות התכונות מן יותר או אחת הרישיון בבעל להתקיים חדלו (5)''

אותו להיות בעל רישיון לשידורי כבלים:";
או"; "השר יבוא "לדעת" אחרי ,(8) בפסקה (ו)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (3)

6ח(ה)." סעיף הוראת תחול זה, סעיף לענין "(ב)

6יא סעיף תיקון

יבוא: 6יא סעיף אחרי הוספת סעיף 6יא241.

נוספות כללי"סמכויות רישיון לבעל הוראות ברישיון, או בתקנות לקבוע, רשאי השר 6יא1.
ישראלים ולתושבים לאזרחים שידורים מתן לענין כבלים לשידורי
לבעל הוראות וכן עזה, וחבל שומרון ביהודה, הישראליים ביישובים
שידורים מתן לשם הנדרשים בזק ושירותי בזק פעולות לענין רישיון

כאמור."

יבוא: העיקרי לחוק 6יב סעיף במקום 6יב25. סעיף תיקון

רצף "קיום
בשידורים

רצף קיום לענין הוראות ליתן או בתקנות, לקבוע רשאי השר 6יב.
בשל או 6יא בסעיף המפורטות מהעילות אחת בשל שהופסקו בשידורים
מופעל שמכוחו אחר רישיון או כבלים לשידורי הרישיון תוקף שפג בך
וכן והפעלתו, השידור מוקד לניהול נאמן מינוי לענין לרבות השידור, מוקד

ושיעורם." הרישיון לבעל במוקד שימוש דמי לתשלום תנאים לקבוע



יבוא:הוספת סימן ג'1 העיקרי לחוק 6יב סעיף אחרי .26

לרישיון מזיכיון מעבר ג'ו; "סימן
הגדרות זה בסימן 6יב1.

בפרק כמשמעותם  כבלים" ו"רשת שידור" "תחנת ''זיכיון", זיכיון", ''בעל
;25 תיקון של תחילתו ערב כנוסחו ב'ו,

אחר; תאגיד לרבות  "חברה''
אחות; חברה או בת חברה אם, חברה  זיקה" בעלת "חברה

של השפעה תאגיד של פעילותו על להשפיע היכולת  ניכרת" "השפעה
ובין במישרין בין באמצעותם, או אחרים עם יחד ובין לבד בין  ממש
אחר, בתאגיד או בו שליטה אמצעי החזקת מכוח הנובעת  בעקיפין
לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או
הנובעת יכולת ולמעט אחר, מקור מכל הנובעת יכולת או אחר, באופן
מכלליות לגרוע בלי בתאגיד; משרה נושא של תפקיד ממילוי רק
עשרים. מחזיק הוא אם בתאגיד ניכרת השפעה כבעל ארם יראו האמור,

בתאגיד; כלשהו שליטה מאמצעי יותר או אחוזים וחמישה
בעל גם הוא באחת ניכרת השפעה בעל אשר חברות  אחיות" "חברות

באחרת; ניכרת השפעה

אחרת; בחברה ניכרת השפעה בעלת חברה  אם" "חברה
ניכרת. השפעה בה מקיימת אחרת חברה אשר חברה  בת" "חברה

למתן תנאים
כללי רישיון

זיכיון בעל אל זיקה בעלת לחברה או זיכיון לבעל ליתן רשאי השר 6יב2.
בזק, שירותי ולמתן בזק פעולות לביצוע כללי, רישיון המבקש),  (להלן
 (להלן הזיכיון בעל בירי לשידורים המשמשת השידור תחנת באמצעות

אלה: לתנאים ובכפוף 4 סעיף הוראות לפי הרישיון),
הזיכיון בעל הגישו 25 תיקון תחילת ממועד ימים 60 בתוך (ו)
מהם, לאחר  כללי רישיון לקבלת בקשות אליו זיקה בעלת וחברה
האזורים כל לגבי והכל לשני,  כבלים לשידורי כללי רישיון ולקבלת
בעלות חברות ושל האמור הזיכיון בעל של הזיכיונות בכל הכלולים
הגיש מהם ואחד אחד, כמותג הזיכיון בתקופת פעלו אשר אליו זיקה
יתחייב בקשתו במסגרת שידור; למוקד מיוחד לרישיון בקשה גם
רשת של התאמתה לשם שנדרש ככל לפעול הכללי הרישיון מבקש

הכבלים לשמש כרשת בזק ציבורית:
שנחתם בהסכם הקבוע לפי תמורה למדינה ישלם הזיכיון בעל (2)

להמשיך רשאי יהיה שהוא כך בשל הזיכיונות, לבעלי המרינה בין
ולרישיונות זה חוק להוראות בכפוף השידור, תחנת את ולהפעיל
בסעיף האמור אף על וזאת הזיכיון, תקופת תום לאחר גם שיינתנו,

;25 תיקון של תחילתו ערב כנוסחם החוק, הוראות ושאר 6יא(ב)
בכך מותנה הרישיון מתן יהיה הזיכיון, בעל המבקש היה (א) (3)
לחברה שידורים במתן הכרוכה הפעילות את יעביר שהמבקש

ברישיון. שנקבע כפי הזיקה, בעלת
מותנה הרישיון מתן יהיה זיקה, בעלת חברה המבקש היה (ב)
הכבלים ברשת הזכויות את למבקש יעביר הזיכיון שבעל בכך

לשידוריו. המשמשת



מזיכיון מעבר
לשידורי לרישיון

כבלים

סעיף הוראות לפי כללי רישיון הזיקה בעלת החברה קיבלה (א) 6יב3.
רישיון קיבל כן אם אלא כבלים, שידורי לשדר הזיכיון בעל ימשיך לא 6יב2,
לקבלת ער 6יב2(1); סעיף לפי לבקשתו בהתאם בבלים לשידורי כללי
הזיכיון, בעל על לחול הזיכיון הוראות יוסיפו כבלים לשידורי כללי רישיון
לו ניתן לא ואם השר, להוראות ובכפוף שידורים לקיום נוגעות שהן ככל
לתום עד לחול כאמור הזיכיון הוראות יוסיפו כבלים, לשידורי כללי רישיון
לפי לסמכותו בהתאם השר יורה או שיקבע למועד עד או הזיכיון, תקופת

6יב. סעיף
לא 6יב2, סעיף הוראות לפי כללי רישיון הזיכיון בעל קיבל (ב)
ידי על כבלים לשידורי רישיון לקבלת עד כבלים, שידורי לשדר ימשיך
השר רשאי 6יב2(1), סעיף לפי לבקשתה בהתאם זיקה בעלת החברה
שהן בכל הזיכיון, בעל על במקום עליה, יחולו הזיכיון הוראות כי להורות
כללי רישיון לה ניתן לא ואם להוראותיו, ובכפוף שידורים לקיום נוגעות
עד או הזיכיון תקופת לתום עד כאמור, ההוראות יחולו כבלים, לשידורי

6יב. סעיף לפי לסמכותו בהתאם השר יורה או שיקבע למועד
יחולו ניתן, לא עוד כל או כבלים, לשידורי כללי רישיון ניתן לא (ג)
זה, חוק הוראות הענין, לפי הזיקה, בעלת החברה על או הזיכיון בעל על
למשך כבלים, לשידורי כללי רישיון בעל היו, כאילו המחויבים, בשינויים
החלטה ייתן לא שהשר ובלבד ו(ב), (א) קטנים בסעיפים כאמור המועדים

פעם. כל חודשים 6 של לתקופה אלא שידורים להמשך באשר
לבעל כבלים לשידורי כללי רישיון ליתן המועצה תסרב לא (ד)
מילא, לא הזיכיון בעל כי שנמצא כך בשל אך זיקה, בעלת לחברה או זיכיון
ובלבד זיכיונו, בתקופת למלא עליו שהיה חיובים בחלקם, או במלואם
החיובים את למלא התחייבו הזיקה, בעלת החברה או הזיכיון שבעל

כאמור. שתקבע ובתנאים בדרך ברישיון, המועצה שתקבע
למתן מועד

בבקשות החלטות
לרישיונות

בבקשה החלטתם את ייתנו הענין, לפי המועצה, או השר 6יב4.
ימים 90 בתוך 6יב2(1) סעיף להוראות בהתאם אליהם שהוגשו לרישיונות
ממועד קבלת הבקשה, או מהמועד שבו המציא המבקש כל מידע או ערך
ידי על תיענה שינויים עריכת או מידע למתן דרישה שנדרשו; שינוי כל

לו. שהומצאה מיום ימים 15 בתוך המבקש
וכללים בתוקפםתקנות יעמדו זיכיונות, לענין החוק מכוח שנקבעו וכללים תקנות 6יב5.

זולת כבלים, לשידורי רישיון לגבי הענין, לפי המחויבים בשינויים ויחולו,
זה. חוק לפי לכן קודם שונו או בוטלו אם

הנותר זיכיון
בעינו

ניתן, לא עוד כל או זה, בסימן כאמור כללי רישיון ניתן לא (א) 6יב6.
הוראות הזיכיון; תקופת תום עד זיכיונו פי על לפעול הזיכיון בעל ימשיך
ז' פרק לפי העבירות לרבות ,25 תיקון של תחילתו ערב כנוסחן החוק
בשינויים כאמור לחול יוסיפו החוק פי על שנקבעו וכללים ותקנות

אלה:
25 תיקון של תחילתו ערב כנוסחו 6יא(ב) סעיף במקום (ו)

יבוא:
אחד חדש, רישיון וניתן זיכיון של תוקפו פג או בוטל "(ב)
באמצעות שידורים לביצוע או בזק שירותי למתן יותר, או
שיזכה רישיון בעל ירכוש חלקה, או כולה השידור תחנת



זכויותיו את הזיכיון, בעל מאת בתשלום, במכרז, לכך
שהתחנה ובלבד לשידוריו, ששימשה השידור בתחנת
בעל בין הסכמה באין רישיונו; לצורכי לשימוש ראויה
או השידור תחנת של מצבה בדבר הרישיון לבעל הזיכיון
ורשאי במחלוקת השר יכריע  בעדה התשלום גובה בדבר
על חלקה, או כולה השידור, תחנת מרכישת לפטור הוא
45 בתוך מחוזי משפט בית לפני לערער ניתן השר החלטת

ההחלטה."; דבר לצדדים שהורע מיום ימים

לחוק ו5 4ח סעיפים הוראות הזיכיון בעל על יחולו (2)

והוראות פרק ז'ו לפי הענין ובשינויים המחויבים, לענין
כללי רישיון כבעל הזיכיון בעל את יראו האמורות, ההוראות

הענין. לפי כללי רישיון כבעל או כבלים לשידורי

ליתן שלא והוחלט 6יב2, סעיף הוראות לפי כללי רישיון ניתן (ב)
הרישיון לו שניתן מי רשאי 6יב3, סעיף לפי כבלים לשידורי כללי רישיון
על ההחלטה, לו שנמסרה מיום ימים 30 בתוך בכתב, לשר להודיע הכללי
הרישיון יבוטל כאמור, הודעה נמסרה כללי; לרישיון מהבקשה חזרתו

(א). קטן סעיף הוראות ויחולו הכללי 

 פעולה שיתוף
שעה הוראת

להם, זיקה בעלות חברות או מהם, מי או בולם זיכיון, בעלי (א) 6יב7.
לפנות רשאים כבלים, לשידורי כלליים רישיונות לקבלת בבקשה פנו אשר
בתחומים פעולה, בשיתוף לפעול להם שיאושר בבקשה ולמועצה לשר
כבלים לשידורי כללי רישיון בעל של לפעולתו הנוגעים ובנושאים
שנים שמונה על תעלה שלא והמועצה השר שיקבעו אחת ולתקופה
לשם דרוש הדבר כי שוכנעו אם והכל הפעולה), שיתוף תקופת  (להלן

הציבור. טובת של מטעמים או התקשורת בתחום התחרות קידום
לפי הדרוש פטור, או אישור במקום בא אינו זה סעיף לפי אישור (ב)

דין. כל הוראות
כאמור פעולה לשיתוף אישורם את ליתן רשאים והמועצה השר (ג)
האחר) התאגיד  (להלן אחר תאגיד באמצעות שיבוצע (א) קטן בסעיף
בסעיף כאמור כבלים לשידורי כלליים לרישיונות בקשות שהוגשו ובלבד
לשידורי כללי רישיון לקבלת בקשה הגיש האחר ושהתאגיד (א), קטן

זה. חוק לפי הכל בלבד, האישור תקופת למשך כבלים
גם שיהיו יכול האחר בתאגיד השליטה באמצעי המחזיקים בין (ד)
מי או להם, זיקה בעלות חברות או חלקם, או כולם זיכיון, בעלי שהיו מי
והוראות ,25 תיקון של תחילתו ביום זיכיון בבעלי שליטה אמצעי שהחזיקו
סעיף 6ח4(א)(4)(ב) לענין מגבלות על החזקת אמצעי שליטה או שליטה
יראו לא זה, סעיף לענין בלבד; האחר התאגיד לגבי יחולו בתאגיד,
כאמצעי מהמחזיקים למי שניתנו כבלים לשידורי הכלליים ברישיונות
את המפרים כבלים לשידורי כלליים כרישיונות האחר, בתאגיד השליטה
כהגדרתה  "שליטה" זה, קטן בסעיף 6ח4; בסעיף הקבועות המגבלות

בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א8 1981.

8 ס"ח התשמ"א, עמ' 320.



ניתנו וכן האחר, לתאגיד כבלים לשידורי כללי רישיון ניתן (ה)
(א), קטן סעיף לפי בקשה שהגישו למי כבלים לשידורי כלליים רישיונות
בתקופת זה, חוק לפי ושירותים שידורים לענין הנוגעות החובות כל יחולו
על ו(ג), (א) קטנים בסעיפים כאמור שאושר כפי הכל הפעולה, שיתוף
של כבלים לשידורי הכללי ברישיון תיקון כל ויראו בלבד, האחר התאגיד
כאמור שניתנו האחרים מהרישיונות אחר בבל כתיקון גם האחר התאגיד

(א). קטן בסעיף
ברישיונות הוראות לעת, מעת ליתן, רשאים והמועצה השר (ו)

ביצועו. לשם הנדרשות זה, סעיף לפי שניתנו
6ח4. בסעיף כהגדרתו  זיכיון" "בעל זה, סעיף לענין (ז)

השר, רשאי יהיה 6ח4(ב), בסעיף הקבועה התקופה בתום 6יב8.  שוק נתח
שליטה אמצעי לבעלי להתיר הועדה, ובאישור המועצה עם בהתייעצות שעה הוראת
בעלי או שליטה בעלי גם להיות יותר, או אחד בעיתון שליטה לבעלי או
בלבד כבלים לשידורי הכלליים הרישיונות מבעלי באחד שליטה אמצעי
(להלן  בעל הרישיון הנשלט) וזאת על אף הוראות סעיפים 6ח4(א)(3)

ו6ח4 (א)(4), ובלבד שמתקיים אחד מאלה:
על עת, בכל עולה, אינו הנשלט הרישיון בעל של מנוייו מספר (1)
כבלים, לשידורי הכלליים הרישיונות בעלי כלל של ממנוייהם שליש
הפועלים לשידורים, רישיונות בעלי שני לפחות זולתו וקיימים
ונתח הארץ, ברחבי לפעול יכולים ואשר בו, ומתחרים ממנו בנפרד
השוק של כל אחר מהם עולה על 20% ממנוייהם של כלל בעלי

כבלים; לשידורי הכלליים הרישיונות
לשידורי כללי רישיון בעל שאינו לשידורים רישיון בעל קיים (2)
בעלי בלל של ממנוייהם לפחות שליש מנוייו שמספר כבלים,
הנשלט הרישיון בעל של מנוייו שמספר ובלבד לשידורים; הרישיונות
בכבלים הטלוויזיה מנויי מכלל מחצית על עת, בבל עולה, אינו
הפועלים לשידורים, רישיונות בעלי שני לפחות זולתו וקיימים
ונתח הארץ ברחבי לפעול יכולים ואשר בו, ומתחרים ממנו בנפרד
השוק של כל אחד מהם עולה על 20% ממנוייהם של כלל בעלי

כבלים, לשידורי הכלליים הרישיונות
על הממונה בהסכמת בו, שנקבעו לכך בכפוף יינתן זה סעיף לפי אישור
לפי האמורים, התנאים לאכיפת והוראות תנאים העסקיים, ההגבלים
"בעל זה, בסעיף עודפות; להחזקות הנוגעים הסדרים בדבר לרבות הענין,
טלוויזיה שידורי המציע לשידורים רישיון בעל  לשידורים" רישיון
דרישה לפי חוזי שידורי מתן אינם אשר למנויים, רבערוצית במתכונת

בלבד: ולמעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים."

ביטול סימן ד'27. בפרק ב'1 לחוק העיקרי, סימן ד': מכרזים  בטל.
ביו לפרק

28. בפרק ב'1 לחוק העיקרי, בכותרת סימן ה', במקום "זיכיון לאזור ותוכן שידורי הכבלים"
כבלים". שידורי "תוכן יבוא

כותרת תיקון
סימן ה' לפרק ב'1

בטל.  העיקרי לחוק 6יט סעיף 6יט29. סעיף ביטול



6יטו סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 6יט סעיף אחרי .50

נלווה "שירות
לשידורים

לשידורים הנלווה שירות הוא מסוים שירות אם שאלה נתעוררה 6יט1.
השר." בה יכריע במישרין,

תיקון סעיף 6כ העיקרי לחוק 6כ בסעיף .31

במקום כבלים", לשידורי כללי רישיון "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום מקום, בכל (ו)
יבוא זיכיון" "לבעל במקום כבלים", לשידורי כללי רישיון "בעלי יבוא זיכיון" "בעלי

"הרישיונות"; יבוא "הזיכיונות" ובמקום כבלים" לשידורי כללי רישיון "לבעל

יבוא "ותכניות" ואחרי "מקומיות" יבוא "חדשות" אחרי (א), קטן בסעיף (2)

"מקומיות";

יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (3)

ידי על בכללים נקבעו שגבולותיו גאוגרפי שטח  "אזור" זה, בסעיף "(ז)
לשדר כבלים לשידורי כללי רישיון לבעל לאשר רשאית המועצה המועצה;

אחד." אזור מתחום ביותר ו(ג), (א) קטנים בסעיפים כאמור שידורים

יבוא:החלפת סעיף 6כ1 העיקרי לחוק 6כ1 סעיף במקום .32

ערוצים "אישור
משותפים

מהם, מי או כולם כבלים, לשידורי כלליים רישיונות בעלי (א) 6כ1.
6כ(ב), בסעיף המנויים בתחומים או בנושאים מישדרים לשדר המבקשים
בבקשה למועצה יפנו משותף, ערוץ של במתכונת מקצתם, או כולם

בשתיהן: או האלה מהדרכים באחת כן, לעשות
אל לשדרו רשאי שיהיה ערוץ, מפיק בידי שיופק ערוץ (1)
או האמורים, הרישיונות בעלי לרשות העומדים השידור מוקדי

אחרת; בדרך להם למסרו
מי או כולם האמורים, הרישיונות בעלי בידי שיופק ערוץ (2)
ובלבד אחר, עם בשיתוף או בעצמם בעקיפין, או במישרין מהם,
ממספר חמישיות שתי על יעלה לא כאמור הערוצים שמספר
המועצה החלטת כאמור; רישיון בעל כל של העצמיים הערוצים
מטעמים תינתן כאמור החמישיות משתי הנמוך שיעור לאשר
שבסמכותה; בתחומים המועצה למדיניות הקשורים מיוחדים,
או לדחותה (א), קטן סעיף לפי בקשה לאשר רשאית המועצה (ב)
הערוצים סוגי לענין לרבות שתקבע, נוספים בתנאים אישורה את להתנות
קטן סעיף לפי אישור במתן אין (א); קטן סעיף לפי שיופקו הערוצים ומספר
לפי כבלים לשידורי רישיון בעל של מזכויותיו או מחובותיו לגרוע כרי זה
לפי מהחלטותיה לשנות רשאית המועצה הרישיון; תנאי לפי או זה חוק
שנתנה לאחר (ג), קטן בסעיף האמורות המטרות השגת לצורך זה, סעיף

טענותיו. את להשמיע הזדמנות הרישיון לבעל
רשאית זה ובכלל זה סעיף לענין כללים לקבוע רשאית המועצה (ג)
או לציבור בשידורים המעורבים הגורמים לריבוי להביא מגמה מתוך היא,
הגבלות לקבוע המקומית, ההפקה ולעידוד השידורים לגיוון ממנו, לחלק
לפי שידורים שמשדר מי לרבות אדם כל בידי שליטה אמצעי החזקת על

כל דין.



הערוצים מספר על הגבלות בכללים לקבוע רשאית המועצה (ד)
המשותפים המופקים בידי מפיק ערוץ, לבדו או יחד עם אחרים, לרבות

ערוץ. במפיק שליטה באמצעי שמחזיק מי על כאמור הגבלות
 זה בסעיף (ה)

כבלים; לשידורי מיוחד רישיון בעל למעט  לשידורים" רישיון "בעל

"הפקה"  לרבות הפקה, רכישה ועריכה של מישדרים לערוץ, הפקת קטעי
לשידור; ערוץ של בהבאתו הכרוכות הפעולות ביצוע וכן קישור,

המופק לשידורים, רישיון בעל ידי על המשודר ערוץ  עצמי" "ערוץ
בעל של ערוץ למעט ממנו, חלק או בישראל הציבור בעבור בעיקר
סעיף הוראות לפי המשודר ערוץ כבלים, לשידורי מיוחד רישיון
הציבור בעבור שהפקתו ערוץ מקומי, ערוץ קהילתי, ערוץ 6כא(א),
בישראל מתבטאת בהוספת תרגום, דיבוב או קדימונים בלבד, ערוץ

זה; לענין המועצה שקבעה אחר ערוץ או מידע,

לשידורים רישיון מבעל יותר ידי על המשודר עצמי ערוץ  משותף" "ערוץ
אחד או ערוץ עצמי המשורר למחצית או יותר מכלל המנויים של כלל

לשידורים." הרישיונות בעלי
ו

 העיקרי לחוק 6כ2 בסעיף 6כ332. סעיף תיקון

 (א) קטן בסעיף (1)

ובהגדרה יימחקו  ו"שליטה'' "החזקה" עניך, "בעל ההגדרות ,(1) בפסקה (א)
ייעודי, ערוץ "משדר יבוא שקיבל" ערוץ, "משדר במקום חדשות", ערוץ "משדר

שקיבל";
בטלה;  (2) פסקה (ב)

(2) בסעיף קטן (ג)(5)(ג) 
טלוויזיה"; "לשידורי יבוא זיכיון" "בעל אחרי ובו, (1) יסומן בו האמור (א)

יבוא: בסופו (ב)

ענין בעל הוא בו ענין שבעל מבקש על יחולו לא (1) פסקה הוראות (2)"
רשאי יהיה והוא השניה, הרשות חוק לפי טלוויזיה לשידורי זיכיון בבעל
להחזיק עד 24% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה במבקש, ובלבד שהוא
טלוויזיה לשידורי זיכיון בבעל שליטה בעל אינו במבקש, שליטה בעל אינו
אינו או לשידורים רישיון בבעל ענין בעל אינו השניה הרשות חוק לפי

זה."; חוק לפי כללי רישיון בבעל ענין בעל ,

(3) בכל מקום, למעט בסעיף קטן (ג)(5)(ג), במקום "זיכיון" יבוא "רישיון כללי לשידורי
כבלים" וכמקום "הזיכיון" יבוא "הרישיון.

כללי רישיון "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 6כא בסעיף .34
כבלים". לשידורי

תיקון סעיף 6כא

6כב35. בסעיף 6כב לחוק העיקרי, במקום "זיכיון" יבוא "רישיון לשידורי כבלים". סעיף תיקון

לשידורי רישיון "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום מקום, בבל העיקרי, לחוק 6כד בסעיף .36
כבלים".

תיקון סעיף 6כד



6בה סעיף תיקון העיקרי לחוק 6בה בסעיף .37

;" שידורים ישדר לא כבלים לשידורי רישיון "בעל יבוא הרישה במקום (ו)

יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

"(2א) שהוא ערוץ שעיקר שידוריו הם מישדרי מין; לענין פסקה זו, "מישררי
של בדרך במין העוסקים תכנים כולל מתוכם מהותי שחלק מישדרים  מין"
או מיני גירוי לעורר המיוערים מעשים הצגת של בדרך או מיניים יחסים הצגת
לשימוש זמין כחפץ אדם מציגים שהם או מיניים השפלה או ביזוי בהם שיש

מינית." או גופנית להתעללות כנתון או מיני

כותרת ביטול
כיו לפרק חי סימן

אחרות ופעולות בבלים הנחת ח': "סימן הכותרת העיקרי, לחוק ב'1 בפרק .38
תימחק.  במקרקעין"

סימון החלפת
ותיקונו 6כו סעיף

 ובו "17א" יהיה במקרקעין, הקשורות סמכויות ו': בפרק העיקרי לחוק 6כו סעיף .39

זה"; "בפרק יבוא זה" "בסימן במקום ברישה, (1)

דרך", "וכן יבוא בסופה ציבורית" "קרקע בהגדרה (2)

יבוא: משותף" "רכוש ההגדרה אחרי (3)

בזק." מיתקן לרבות ממנה, חלק כל או ציבורית, בזק רשת  ""רשת"

6כז סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 6כז סעיף .40

סימון החלפת
ותיקונו 6כח סעיף

 ובו "21א" יהיה העיקרי לחוק 6כח סעיף .41

רישיון"; "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום מקום, בכל (1)

"רשת"; יבוא כבלים" "רשת במקום (א), קטן ובסעיף השוליים בכותרת (2)

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "הועדה המחוזית" יבוא "ועדת ערר כמשמעה בסימן ב'1
ובמקום ערר", "ועדת יבוא מחוזית" "ועדה במקום והבניה, התכנון לחוק ב' לפרק

וחמישה", "ארבעים יבוא "שישים"

(4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
הוראות זה, חוק הוראות יתר לרבות חיקוק, כל מהוראות לגרוע בלי "(ה)
זה, לענין עיליים; מבנים ועל אנטנות על יחולו לא (ד) עד (ב) קטנים סעיפים
סעף ארונות למעט הקרקע, פני מעל שעיקרו מבנה  עילי" "מבנה

ותקשורת."

סימון החלפת
ותיקונו 6כט סעיף

 ובו "21ב" יהיה העיקרי לחוק 6כט סעיף .42

"רשת ובמקום "רשת", יבוא כבלים" "רשת במקום מקום, ובכל השוליים בכותרת (ו)
הכבלים" יבוא "הרשת":

(2) בבל מקום, במקום "זיכיון" יבוא "רישיון" ובמקום "הזיכיון" יבוא "הרישיון;
(3) בסעיף קטן (ב1)(1), בסופו, במקום "בסעיף קטן (ב), ובלבד שלא נקבעה בתקנון
בתקנון נקבעה אם תחול לא זו הוראה (ב); קטן "בסעיף יבוא זה" לענין מיוחדת הוראה
בלבד;"; שידורים העברת לצורך מתבקשת הרשת והנחת זה לענין מיוחדת הוראה

תימחק;  כך;" "לשם ער הרישה (ג), קטן בסעיף (4)



יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (5)

 רשאי רישיון בעל זה סעיף הוראות אף על "(ז)

השר, לו העניק אם רק זה בסעיף לו המוקנית בסמכות להשתמש (1)

הסמכות; את 4(ו), סעיף להוראות בהתאם
המקרקעין, מצויים סמכותו שבתחום שלום משפט לבית לפנות (2)

מתן לשם הדרושה פרטיים, במקרקעין רשת הנחת לו להתיר בבקשה
הסכמתו ליתן סירב המקרקעין בעל אם אחרים, למקרקעין בזק שירותי
וליתן שיקבע בתנאים כאמור רשת הנחת להתיר רשאי המשפט בית לכך;

פיצויים. תשלום לרבות לנכון, שימצא הוראה כל

רשת להנחת בקשה או (ב) או (א) קטנים בסעיפים כאמור הסכמה (ח)
שנתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (בו), או היתר שניתן לפי סעיף קטן (ז)(2),
לשם למקרקעין להיכנס לכך, הרשה שהוא ולאדם רישיון לבעל הרשאה מהווים
והחלפתה, שינויה תיקונה, אחזקתה, בדיקתה, הרשת, של ובניה התקנה
שהונחה כבלים רשת זה לענין כך; לשם הדרושה נלווית פעולה כל ולעשיית
בהתאם להוראות סימן ח' לפרק ב'1 או רשת שהונחה בהתאם להוראות פרק ו',
סעיף לפי הרשאה לגביה שיש כרשת יראוה ,25 תיקון של תחילתו ערב בנוסחן

זה."

 ובו "27ג" יהיה העיקרי לחוק 6ל סעיף .43
(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשת הכבלים" יבוא "הרשת" ובמקום "זיכיון" יבוא

"רישיון":

יבוא 6כט(ב1)" "סעיף ובמקום "רשת" יבוא כבלים" "רשת במקום (ב), קטן בסעיף (2)

21ב(ב1)". "סעיף

סימון החלפת
ותיקונו 6ל סעיף

בטלים.  העיקרי לחוק ו6לג 6לב 6לא, סעיפים סעיפים44. ביטול
ו6לג 6לב 6לא,

45. בכותרת סימן ט' לפרק ב'1, במקום "השימוש באפיקים וחיבור אזורים" יבוא "העברת
ייעודיים". וערוצים שידורים

כותרת תיקון
ביו לפרק טי סימן

 העיקרי לחוק 6לר בסעיף .46
שידורים"; "העברת תהיה השוליים כותרת (ו)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (2)

לשידורי כללי רישיון בעל יעביר כבלים, לשידורי מיוחד רישיון המועצה "נתנה
השידור במוקד בבלים, לשידורי המיוחד הרישיון בעל של שידוריו את כבלים
כפי רישיון בעל לכל הוראות ליתן השר רשאי כך ולצורך לרשותו, העומד
בעל של לרשותו שתעמוד לשידורים המיועדת שהקיבולת ובלבד לנכון, שימצא

שישיות."; מחמש תפחת לא כבלים, לשידורי הכללי הרישיון
יבוא: (או) קטן סעיף במקום (3)

סדרי לקבוע רשאי הועדה, ובאישור המועצה עם בהתייעצות השר, "(או)
ייעודיים."; ערוצים לענין עדיפות

בטל;  (א2) קטן סעיף (4)

6לד סעיף תיקון



יבוא ובסופו כבלים" לשידורי כללי "רישיון יבוא "זיכיון" במקום (ב), קטן בסעיף (5)

שנה."; על יעלה שלא סביר זמן בתוך תינתן השר "החלטת

ובמקום כבלים" לשידורי כללי "רישיון יבוא "זיכיון" במקום (ג), קטן בסעיף (6)

לרשותו."; העומד השידור "מוקד יבוא שלו" הכבלים "רשת

".5 סעיף הוראות על להוסיף באה (א) קטן סעיף "הוראת יבוא בסופו (7)

6לד1 סעיף תיקון

ו

ו

ו

ו

 העיקרי לחוק 6לד1 בסעיף .47

ייעודי"; ערוץ "למשדר יבוא "לשידורים" במקום השוליים, בכותרת (ו)

יבוא "הערוץ" ואחרי "ייעודי" יבוא ערוץ" "משדר אחרי מקום, בבל (2)

"הייעודי";

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (5)

ערוץ למשדר כבלים לשידורי מיוחד רישיון להעניק רשאית המועצה "(א)
6ח."; סעיף הוראות יחולו זה ולענין שפרסמה, במכרז שבחרה למי ייעודי,

כן, לעשות מיוחדות נסיבות קיימות כי נוכחה "אם יבוא בסופו (ד), קטן בסעיף (4)

כן."; לעשות מחייבים מהותו או הערוץ של שטיבו או
כבלים"; לשידורי רישיון "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום (ו), קטן בסעיף (5)

ייעודי ערוץ, לגבי לקבוע, רשאית "המועצה יבוא הרישה במקום (ז), קטן בסעיף (6)
הממומן באמצעות שידורי פרסומת  כללים נוספים או אחרים, לרבות בענינים

אלה:".

6לד2 סעיף "ייעודי".תיקון יבוא ערוץ" "משדר אחרי מקום, בכל העיקרי, לחוק 6לר2 בסעיף .48

6לד3 סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 6לד2 סעיף אחרי .49
ייעודי "ערוץ

הערבית בשפה
ולשם הערבית, בשפה ייעודי ערוץ לשידורי רישיון הוענק (א) 6לר3.
הערוץ משדר רשאי הערבית, בשפה לשידורים מרבית נגישות הבטחת
לוויין, באמצעות טלוויזיה שידורי של במתכונת גם לשדרו האמור
מנוי הוא אם בין אדם, כל בידי מפוענחת לא ישירה לקליטה המיועדים
יתחיל שבו המועד על הודעה ולמועצה לשר שמסר ובלבד לאו, אם ובין

האמורה. במתכונת לשדר
במתכונת השידורים של תחילתם ממועד שנתיים בתום (ב)
הערבית, בשפה הייעודי הערוץ משדר את יראו (א), קטן בסעיף האמורה
לטלוויזיה השניה הרשות חוק לפי טלוויזיה לשידורי זיכיון קיבל כאילו
שהיו הסמכויות וכל ברישיונו, הכלולים התנאים הם שתנאיו ורדיו,
לפי ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות בידי יהיו כלפיו זה חוק לפי למועצה

האמור. החוק
סעיף הוראות לביצוע והסדרים כללים לקבוע רשאי השר (ג)

הוא, ורשאי לזיכיון, מרישיון מהמעבר הנדרשות התאמות לרבות (ב), קטן
ההוראות של תחילתן את לדחות הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור
על יעלו לא הדחיות שכלל ובלבד שיקבע, כפי (ב) קטן שבסעיף

שנתיים."

6לה סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 6לה סעיף .50



 העיקרי לחוק 6לו בסעיף 6לו51. סעיף תיקון

ובמקום כבלים" לשידורי רישיון "בעל יבוא זיכיון" "בעל במקום (א), קטן בסעיף (1)

"דמי זיכיון" יבוא "דמי רישיון";
 (ב) קטן בסעיף (2)

(1) במקום "דמי הזיכיון" יבוא "דמי הרישיון";
של הכלכלה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת "השר, יבוא בסופו (2)

זה". קטן סעיף ביצוע לצורך הוראות ליתן רשאי הכנסת,

 העיקרי לחוק 6לז בסעיף 6לז52; סעיף תיקון

ו(4)"; (3) ,(2) "6כה(1), יבוא "(4) עד "6כה(1) במקום (א), קטן בסעיף (1)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

7 של קנס או שנים חמש מאסר דינו 6כה(2א) סעיף הוראות על העובר "(או)
מיליון שקלים חדשים;":

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (3)

שהיא, דרך בכל לביצועם, המפריע או שידורים ביצוע המעכב או המונע "(ג)
שנים."; שלוש מאסר  דינו

 (ר) קטן בסעיף (4)

(א) במקום "לבעל זיכיון" יבוא "לבעל רישיון לשידורי כבלים":
תחנה" של בתיקונה או בבדיקתה בקיומה, בהפעלתה, "בהקמתה, במקום (ב)

מוקד"; של בתיקונו או בבדיקתו בקיומו, בהפעלתו, "בהקמתו, יבוא
השר" מאת "זיכיון ובמקום (ב)" "או יבוא 6ז(א)" "בסעיף אחרי (ה), קטן בסעיף (5)

לכך"; מתאים "רישיון יבוא
מאת "זיכיון ובמקום "מוקד" יבוא "תחנת" במקום מקום, בכל (ז), קטן בסעיף (6)

"רישיון"; יבוא השר"
 (ח) קטן בסעיף (7)

אסור"; שידור "למוקד יבוא אסורה'' שידור "לתחנת במקום ,(3) בפסקה (א)

אסור"; שידור "במוקד יבוא אסורה" שידור ''בתחנת במקום ,(5) בפסקה (ב)

אסור"; שידור "למוקד יבוא אסורה" שידור "לתחנת במקום ,(6) בפסקה (ג)

(ד) בפסקאות (7) ער (10), במקום "תחנת שידור אסורה" יבוא "מוקד שידור
אסור";

(8) בסעיף קטן (יא), במקום "תחנת" יבוא "מוקד".
יימחקו.  6ט(ב)" סעיף לפי "למעט המילים העיקרי, לחוק 6לח בסעיף תיקון סעיף 6לח53.

יבוא: העיקרי לחוק 6לח סעיף אחרי הוספת סעיף 6לח541.

מכוח "חיוב
המועצה החלטת

הנוגע בענין לסמכויותיה, בהתאם המועצה שקיבלה החלטה 6לח1.
בעל את תחייב ברשומות, פורסמה ושלא כבלים, לשידורי רישיון לבעל

בכתב." לידיעתו שהובאה לאחר הרישיון

בטל.  העיקרי לחוק 6לט סעיף 6לט55. סעיף ביטול

56. בסעיף 6מ לחוק העיקרי, במקום "6ה(א)(1)" יבוא "6ה1(1)", ובכל מקום, במקום
כבלים". לשידורי כללי "רישיון יבוא "זיכיונות''

6מ סעיף תיקון



סעיפים ביטול
ו6מב 6מא

בטלים.  העיקרי לחוק ו6מב 6מא סעיפים .57

6מג סעיף רישיוןתיקון "בעל יבוא לוויין" לשידור רישיון "בעל במקום העיקרי, לחוק 6מג בסעיף .58
לוויין". לשידורי

6מד סעיף [נוסחתיקון האלחוטי הטלגרף "פקודת במקום (ה), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 6מר בסעיף .59
"הפקודה". יבוא התשל"ב1972" חדש],

ארציים",תיקון סעיף 6מט1 "שידורים יבוא ארצי", "שידורי במקום העיקרי, לחוק 6מט1(ב) בסעיף .60
המשמש שידור "במוקד יבוא כבלים" לשידורי הזיכיון בעלי של הכבלים "ברשתות במקום

לשידוריו של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים", ואחרי "משדר ערוץ" יבוא "ייעודי".

6נב סעיף כללי".תיקון "רישיון יבוא "זיכיון" במקום העיקרי, לחוק 6נב בסעיף .61

6נז סעיף 6כ(ב),תיקון 6יא, 6ט6,1י, 6ח(ג), "6ה, יבוא 6יא" 6י, י'6ח(ג), במקום העיקרי, לחוק 6נז בסעיף .62
6כ1" המילים "6לט ו6מב"  יימחקו, ואחרי "מפיק ערוץ עצמאי" יבוא "והוראות סעיפים

והכל". לוויין, לשידורי רישיון בעל על יחולו ו6לח1 6יא1 6ה1,

6נח סעיף 17א''.תיקון "בסעיף יבוא 6כו" "בסעיף במקום העיקרי, לחוק 6נח(ב) בסעיף .63

6סא סעיף תיקון העיקרי לחוק 6סא(א) בסעיף .64

ו22"; 21ג 21ב, "סעיפים יבוא 6לא" עד 6כט "סעיפים במקום כרישה, (1)

רישיון""; ""בעל יבוא זיכיון"" ""בעל במקום ,(1) משנה בפסקת (2)

21ב". "בסעיף יבוא 6כט" "בסעיף במקום ברישה, ,(4) משנה בפסקת (3)

גי פרק בטל.ביטול  העיקרי לחוק ג' פרק .65

וו סעיף תיקון העיקרי לחוק 11 בסעיף .66

פי"; "על יבוא "במסגרת" במקום ובו, (א) יסומן בו האמור (1)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

שירותי במתן לפגיעה לגרום העלול באופן פועל רישיון בעל כי השר ראה "(ב)
משמעותית לפגיעה לגרום כדי בפעולתו יש כי או וסדיר, תקין באורח בזק
לו שנתן לאחר הרישיון, לבעל להורות הוא רשאי הבזק, בתחום בתחרות
את למנוע כדי לנקוט שעליו פעולות בדבר טענותיו, את להשמיע הזדמנות

הפגיעה."

12 סעיף 67. בסעיף 12 לחוק העיקרי תיקון
 (ב) קטן בסעיף (1)

הכנסת", של הכלכלה ועדת "באישור יבוא "בתקנות" אחרי ברישה, (א)

אזורי קביעת מנויים, "אצל יבוא מנויים" "אצל במקום ,(1) בפסקה (ב)
שירות";

ואיכותם". השירותים רמת בדבר "וכן יבוא בסופה ,(2) בפסקה (ג)

בטל.  (ג) קטן סעיף (2)



68. בסעיף 13(א) לחוק העיקרי 
(1) ההגדרות "בעל זיכיון", "בעל רישיון לשידורי לוויין" ו''הפקודה"  יימחקו;

יבוא: רישיון" "בעל ההגדרה במקום (2)

שקיבל ומי לשידורים רישיון בעל וכן ו, בסעיף כהגדרתו  רישיון" ""בעל
הפקודה;". לפי רישיון

13 סעיף תיקון

 הכנסת" של הכספים ועדת "ובאישור המילים העיקרי, לחוק 15(א) בסעיף .69
יימחקו.

15 סעיף תיקון

 5וא בסעיף .70

קבלת ממועד ימים 60 בתוך תינתן השר "החלטת יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
לתיתו."; שנדרש מידע כל הרישיון בעל המציא שבו מהמועד או הבקשה

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

יומיים עיתונים בארבעה יפורסמו זה, סעיף מכוח שנקבעו תשלומים "(ג)
הערבית בשפה אחר העברית, בשפה מהם שניים רחבה, תפוצה בעלי לפחות,

הרישיון." בעל של האינטרנט ובאתר הרוסית, בשפה ואחד

15א סעיף תיקון

ולפני למקרקעין" הקשורות סמכויות ו': "פרק הכותרת אחרי העיקרי, לחוק ו' בפרק .71
סעיף 17א תבוא הכותרת: "סימן א': פרשנות".

כותרת הוספת
וי לפרק אי סימן

ציבורית". בקרקע פעולות ב': "סימן הכותרת: תבוא העיקרי לחוק 18 סעיף לפני כותרת72. הוספת
סימן ב' לפרק ו'

יבוא: העיקרי לחוק 18 סעיף במקום .7318 סעיף החלפת

"הנחת רשת
ציבורית בקרקע

בפרק (להלן 4(ו) סעיף פי על סמכויות לו שהוענקו רישיון בעל (א) .18

רשאי, לבך, הרשה שהוא אדם וכל ציבורית, קרקע לענין רישיון) בעל  זה
ולצורך והחלפתה, שינויה תיקונה, אחזקתה, בדיקתה, רשת, הנחת לצורך
העבודות את בה ולבצע ציבורית לקרקע להיכנס בזק, שירותי מתן
21א: בסעיף כאמור אישור ניתן הרשת שלהנחת ובלבד להלן, המפורטות
וכן הרשת לתכנון הדרושות ובדיקות מדידות לערוך (1)

ולקיימה, לבנותה להתקינה,
נלוות פעולות ולבצע ועץ, אדמה אבן, להסיר לחפור, (2)

לסעיף ברישה כאמור הסמכויות להפעלת הדרושות אחרות
זה,

מתוכנן, או קיים בזק מיתקן לכל מסביב לגזום, או להסיר (3)
של התקינה לפעולתו או לקיומו לבנייתו, המפריע צמח כל

המיתקן;

(4) לבצע בדיקה, תיקון או הסרה של מיתקן בזק הנמצא
בהיקף פגיעה משום בו שאין שינוי בו לבצע וכן במקרקעין,

מקרקעין, באותם השימוש
זה, בסעיף המנויות עבודות ביצוע לשם דרך כל לפתוח (5)

הדרך את הרישיון בעל יחזיר העבודה השלמת עם שמיד ובלבד
הקורם. למצבה



לקיום, הדרושות (א) קטן בסעיף כאמור עבודות ביצוע לענין (ב)
תחילת לפני כדין שהונחה רשת יראו רשת, של ולתיקון לאחזקה לבדיקה,

21א. בסעיף כאמור אישור לגביה שניתן כרשת ,25 תיקון

לחוק 159 בסעיף כהגדרתו ביטחוני למיתקן זה סעיף לפי כניסה (ג)

דין פי על לכך המוסמך הגוף של מראש אישור טעונה והבניה, התכנון
מיתקן." אותו לגבי

19 סעיף 74. בסעיף 19(א) לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף 18(א)(2) עד (5) או (7)" יבוא "לפי סעיףתיקון
18(א)(2), (3) או (5)".

/

כותרת הוספת
ו' לפרק ג' סימן

פרטיים". במקרקעין פעולות ג': "סימן הכותרת: תבוא העיקרי לחוק 21ב סעיף לפני .75

כותרת הוספת
סימן ד' לפרק ו'

76. לפני סעיף 22 לחוק העיקרי, תבוא הכותרת: "סימן ד': שונות".

22 סעיף תיקון העיקרי לחוק 22 בסעיף .77

נזק"; "ותיקון יבוא בסופה השוליים, בכותרת (1)

יבוא ובסופו 21ב" סעיף לפי בהרשאה "או יבוא "18 "סעיף אחרי (א), קטן בסעיף (2)

כאמור"; בהרשאה "או

יבוא "18 בסעיף האמורה בסמכות משימוש "כתוצאה במקום (ב), קטן בסעיף (3)

(א)". קטן בסעיף כאמור בהרשאה או בסמכות שימוש "עקב

24 סעיף יימחקו.תיקון  "התשכ"ט1969'' המילים העיקרי, לחוק 24 בסעיף .78

26 סעיף יימחקו.תיקון  מיוחדים" "במקרים המילים העיקרי, לחוק 26(ד) בסעיף .79

יבוא:הוספת סימן ה' העיקרי לחוק 27 סעיף אחרי .80

אלחוטי גישה מיתקן ה': "סימן
ופרשנות הגדרות זה בסימן (א) 27א.

הצמוד הבנין קיר של העליון החלק לרבות  רעפים גג לענין בנין", "גג
לרעפים:

80x50x30 מיתקן גישה אלחוטית''  מיתקן בזק, שממדיו אינם עולים על"
גישה, ברשת ושידור קליטה לצורכי לשמש המיוער או המשמש ס"מ,

זה; לענין השר שקבע בתדרים הפועל
אלחוטית גישה מיתקן לחיבור המשמש התקן, או מיתקן  עגינה" "מיתקן

בניין. גג אל
בסעיף להם שיש המשמעות תהא זה בסימן אחרים למונחים (ב)

17א.

מיתקן התקנת
 אלחוטית גישה
מיוחדות הוראות

רישיון בעל בידי תיעשה אלחוטית גישה מיתקן התקנת (א) 27ב.
זה. סימן להוראות בהתאם

הנושא העגינה מיתקן והתקנת אלחוטית גישה מיתקן התקנת (ב)
פטורה והבניה, התכנון לחוק 266ג סעיף לפי הנעשית בנין, גג על אותו,

האמור. לחוק ה' פרק לפי מהיתר



ניתן כן אם .אלא יופעל, ולא אלחוטית גישה מיתקן יותקן לא , (ג)

ובהתאם הסביבה לאיכות השר בידי שמונה ממי קרינה בטיחות היתר
מיתקן הותקן מסוים; מיתקנים לסוג יינתן שההיתר ויכול ההיתר, לתנאי
כי או האמור ההיתר מתנאי חורגת הפעלתו כי חשש והתעורר כאמור
בידי זה לענין שמונה מי רשאי בבטיחות, לפגיעה לגרום עלולה הפעלתו

הסרתו. על או הפעלתו הפסקת על להורות הסביבה לאיכות השר

רישיון, כל לקבל מהחובה לפטור כדי זה סעיף בהוראות אין (ד)
אחר. דין כל לפי הסמכה או אישור היתר,

מיתקן התקנת
אלחוטית גישה
משותף בבית

התקנת המבקש),  זה (בסימן משותף בבית דירה בעל ביקש (א) 27ג.
רשאי משותף, רכוש שאינו במקום הבנין, גג על אלחוטית גישה מיתקן

אלה: כל בהתקיים ההתקנה את להתיר המפקח
 (להלן להתקנה המיועד במקום הזכויות ובעל המבקש (1)

על או ההתקנה, עצם על להסכמה הגיעו לא הזכויות) בעל
בבקשה פנה שהמבקש מהיום ימים 30 בתוך להתקנה, התנאים

הזכויות; לבעל בכתב
את להתיר בבקשה בכתב המפקח אל פנה המבקש (2)

ההתקנה,

אינה המשותף ברכוש ההתקנה כי. הוכיח המבקש (3)

או השידור בעצם מהותי באופן תפגע שהיא או אפשרית,
את לבצע ניתן כי הזכויות בעל הוכיח כן אם אלא הקליטה,

המשותף, לבית מחוץ אחר במקום סביר, באופן ההתקנה,
הסביבה לאיכות המשרד מטעם היתר הציג המבקש (4)

27ב(ג); בסעיף כאמור

שירותי לספק השאר, בין נועד, האלחוטית הגישה מיתקן (5)

למבקש. בזק

(ב) (1) פנה המבקש למפקח כאמור בסעיף קטן (א)(2), ימציא
הבית נציגות המשותף; הבית לנציגות מיד הפניה העתק
ימים 30 בתוך רשאים, המשותף בבית דירה בעל ובל המשותף,
בענין המפקח אצל לדיון להצטרף המבקש, הודעת ממועד
למנעה, בבקשה או להתקנה באשר והוראות תנאים קביעת

הגישה מיתקן התקנת את להתיר רשאי המפקח (2)
במקרה לרבות שיקבע, והוראות בתנאים ולהתנותו האלחוטית,
האלחוטית הגישה מיתקן בהסרת מעוניין יהיה הזכויות שבעל
עבודות של ביצוען את לאפשר כדי אחר, למקום בהעתקתו או
והבניה. התכנון חוק הוראות פי על בניה היתר מכוח בניה

בהתאם אלחוטית גישה מיתקן התקנת בענין המפקח החליט (ג)

החלטתו, את לשנות בבקשה למפקח לפנות ניתן (ב), קטן סעיף להוראות
ההחלטה. ביסוד שעמדו הנסיבות השתנו אם

לפני הריון על יחולו המקרקעין לחוק ר לפרק ר' סימן הוראות (ר)
זה. סעיף לפי גם מפקח

|!



גישההחלת הוראות מיתקן התקנת לענין יחולו ,22 ער ו2ב סעיפים הוראות (א) 27ר.
אלה; לרבות המחויבים, בשינויים אלחוטית,

"התקנת"; או "להתקין" יבוא "הנחת" או "להניח" במקום (ו)

(2) במקום "רשת" יבוא "מיתקן גישה אלחוטית":
 21ב בסעיף (ג)

בסופה מיוחדת", "הוראה בהגדרה (ב), קטן בסעיף (א)
או השידור בעצם לפגוע כרי בה שיש "או יבוא

הקליטה";
(ב) בסעיף קטן (ב1)(1), בסופו יבוא "ומיתקן הגישה

בזק.", שירותי לו לספק השאר, בין נועד, האלחוטית
(ג) בסעיף קטן (ב1)(3)(א), בסופו יבוא "או כדי לפגוע

הקליטה"; או השידור בעצם מהותי באופן
(ר) בסעיף קטן (ב1)(6), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) בדיון אצל המפקח כאמור בפסקאות (ב1)(3)(ב)
או (ב1)(4) יציג המבקש היתר כאמור בסעיף

27ב(ג)."

טלוויזיה לאנטנות (תרנים המקומיות הרשויות חוק הוראות (ב)
לפי אלחוטית גישה מיתקן התקנת לענין יחולו לא התשל"ו1975י, ורדיו),

זה" סימן

29 סעיף תיקון העיקרי לחוק 29 בסעיף .81

תימחק;  "במזיד" המילה השוליים, בכותרת (ו)

(2) ברישה, המילים "במזיד ושלא כדין"  יימחקו;
יבוא: (ג) פסקה אחרי (3)

או קרינה בטיחות היתר בלא בזק מיתקן מפעיל או המפעיל או המתקין ''(ד)
בניגוד הסרתו, על או הפעלתו הפסקת על להוראות בניגוד או לתנאיו בניגוד

27ב(ג)." סעיף להוראות

וג סעיף תיק1ן העיקרי לחוק 31 בסעיף .82

(1) בסעיף קטן (א)(1), המילים "תחנת שידור ו"  יימחקו;
לשידורים", רישיון "לבעל יבוא זיכיון" "לבעל במקום (ב), קטן בסעיף (2)

בטל.  (ג) קטן סעיף (5)

35 סעיף שידורתיקון תחנת לרבות  בזק" "מיתקן זה, סעיף "לענין המילים העיקרי, לחוק 35 בסעיף .83
יימחקו.  6א" בסעיף כהגדרתה

7גא סעיף תיקון העיקרי לחוק 37א בסעיף .84
או", לשידורים, רישיון "בעל יבוא "לרבות" אחרי רישיון", "בעל בהגדרה (1)

9 ס"ח התשל"ו, עמ' 14.



יבוא: בסופה (2)

6א; בסעיף כהגדרתה  ""המועצה"
6ב." בסעיף כמשמעותו  המועצה" ראש "יושב

 העיקרי לחוק 37ב בסעיף .85

רישיון"; בעל על כספי "עיצום יבוא כספי" "עיצום במקום השוליים, בכותרת (ו)

 (ב) קטן בסעיף (2)

(א) ברישה, במקום "שלושים וחמישה" יבוא "עשרים וחמישה":
;"13 או 11(ב) סעיפים לפי שניתנה הוראה "או יבוא בסופה ,(1) בפסקה (ב)

(ג)* בפסקה (3), במקום "סעיפים 12 או 13" יבוא "סעיף 12";

(ד) בפסקה (5), במקום המילים "לפי הרישיון יבוא "לפי חוק זה".

37ב סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 37ב סעיף אחרי סעיפים86. הוספת
37ב1

כספי "עיצום
רישיון בעל על

לשידורים

עשה לשידורים רישיון בעל כי להניח סביר יסוד למנהל היה (א) .1 37ב
■ מן שבעה פי של בשיעור כספי עיצום עליו להטיל הוא רשאי מאלה, אחד

הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
קביעה תקנה, או 6יב, או 5 סעיפים מהוראות הוראה הפר (1)

לפיהם; שנקבעו הוראה או

6ט(א); סעיף לפי בתקנות שניתנה הוראה הפר (2)

לפי לסמכותו בהתאם השר ידי על שניתנה הוראה הפר (3)

;13 או 6לד(א) 6כב, 6טו(ב), סעיפים
6ח(ו); סעיף לפי שנקבע הרישיון מתנאי תנאי הפר (4)

בהתאם המנהל או השר בידי שניתנה הוראה ביצע לא (5)

בהוראה; שקבעו הזמן בתוך זה חוק לפי לסמכותו
רישיון בעל כי להניח סביר יסוד המועצה ראש ליושב היה (ב)
בשיעור כספי עיצום עליו להטיל הוא רשאי מאלה, אחד עשה לשידורים

של פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין:
(1) הפר הוראה לפי סעיפים 6ה1, 6כא, 6כד:

(2) הפר תנאי מתנאי אישור שניתן לפי סעיף 6ב1 או כלל
סעיף; אותו לפי שנקבע

(3) הפר הוראה מהוראות סעיף 6כה:
6ה(5), סעיפים לפי שנקבעו הכללים מהוראות הוראה הפר (4)

6נב; או 6כ(ו)

סעיף לפי שנקבעו תנאים למעט הרישיון, מתנאי תנאי הפר (5)

6ח(1);

לסמכותה בהתאם המועצה ידי על שניתנה הוראה הפר (6)

6ט1(ב); סעיף לפי

המועצה, ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא (7)

בהוראה." שקבע הזמן בתוך זה, חוק לפי לסמכותו בהתאם



37ג סעיף תיקון העיקרי לחוק 37ג בסעיף .87
(1) בסעיף קטן (א), אחרי "בסעיפים 57ב(ב) או (ג)" יבוא "או 37ב1";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "לפי סעיף 37ב" יבוא "לפי סעיפים 37ב או 37ב1:".

37ד סעיף דרישהתיקון פי "על יבוא בכתב" המנהל דרישת פי "על במקום העיקרי, לחוק 37ר בסעיף .88
בכתב מאת המנהל או מאת יושב ראש המועצה, לפי הענין" ובמקום "שהורע לבעל

בכתב". הודעה הרישיון לבעל "שנמסרה יבוא הרישיוך

37ו סעיף לפיתיקון המועצה, ראש יושב "או יבוא המנהל" "רשאי אחרי העיקרי, לחוק 37ו(ב) בסעיף .89
העניך.

37ח סעיף ראשתיקון יושב "או יבוא המנהל" לכך "הסכים אחרי העיקרי, לחוק 37ח(ב) בסעיף .90
העניך. לפי המועצה,

37ט סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 37ח סעיף אחרי .91

מסירה או"דרכי קביעה צו, של מסירה זה, פרק לפי כספי עיצום הטלת לענין 37ט.
הוראה),  זה (בסעיף ברישיון נקבעו ושלא ברשומות פורסמו שלא הוראה
תיעשה לפי הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

התשמ"ב10 1982", בשינויים המחויבים, ולא יוטל עיצום כספי בשל הפרת
כאמור." נמסרה שלא הוראה

53א סעיף בטל.תיקון  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק 53א בסעיף .92

53ג סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 53ב סעיף אחרי .93

ומפרטים בזק,"תקנים מיתקני של טכניים ומפרטים תקנים בדבר להורות רשאי השר 53ג.
פרסומם." ודרכי ונס"ר קצה ציור לרבות

סעיפים הוספת
ו55ב 55א

יבוא: העיקרי לחוק 55 סעיף אחרי .94
פקודת "תחולת

האלחוטי הטלגרף
ועל לשידורים, רישיון בעל רישיון, בעל על יחולו הפקודה הוראות 55א.

זה. חוק לפי סוג אישור שקיבל מי
מרישוי פטור

החשמל חוק לפי
55ב. סעיף 6(א) לחוק החשמל, התשי"ד11 1954, לא יחול לענין ביצוע
עולה אינו בהם החשמלי המתח אשר ציבורית, בזק רשת במרכיבי פעולות

וולט." 65 על

כותרת תיקון
56 סעיף

פקודת "תיקון יבוא הפקודה" "תיקון במקום העיקרי, לחוק 56 סעיף בכותרת .95
הדואר".

59א סעיף יימחקו.תיקון  6כג(ה)" "6ז(ה), המילים העיקרי, לחוק 59א בסעיף .96

חוק תיקון
המקרקעין
22 מסי 

"לפי יבוא 6כט" סעיף "לפי במקום 72(א), בסעיף התשכ"ט1969, המקרקעין, בחוק .97
ו27ג". 21ב 6סא, עד 6נט סעיפים

חוק תיקון
והבניה התכנון

56 מסי 

יבוא: 266ב סעיף אחרי והבניה, התכנון בחוק .98

למיתקן "פטור
אלחוטית גישה

העגינה מיתקן והתקנת אלחוטית גישה מיתקן התקנת (א) 266ג.
היתר טעונים אינם רישיון, בעל בידי הנעשית בנין, גג על אותו, הנושא

.43 עמ' התשמ"ב, ס"ח 10

.190 עמ' התשי"ד, ס"ח 11



ועדת ובאישור התקשורת שר עם בהתייעצות הפנים, שר ;145 סעיף לפי
הפטור תחולת לענין נוספים תנאים לקבוע רשאי הכנסת, של הכלכלה

מחובת היתר כאמור ולענין דרכי התקנה.
הבזק, לחוק 1 בסעיף כהגדרתו  רישיוך "בעל זה, בסעיף (ב)
 בניך ו"גג עגינה" "מיתקן אלחוטית", גישה המיתקן התשמ"ב1982,

התשמ"ב1982." הבזק, לחוק 27א בסעיף כהגדרתם

99. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב12 1982, בתוספת השניה, בסופה
יבוא:

"(20) עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965, בנוגע למיתקן
גישה אלחוטית כמשמעותו בפרק ו' סימן ה' לחוק הבזק, התשמ"ב1982, ובסייגים

והבניה." התכנון לחוק 266ג בסעיף האמורים

חוק תיקון
הדין סדר
 הפלילי

מס' 34

 ווו בסעיף התשץ1990, ורדיו, לטלוויזיה השניה הרשות בחוק .100

"שר יבוא והתרבות" החינוך "שר במקום ,(1) בפסקה (ב), קטן בסעיף (ו)
התקשורת";

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

"(ד) ועדת התיאום תתחיל בביצוע תפקידיה, בהתאם לסעיף 112, לא יאוחר
מיום י"ד בחשון התשס"ב (ו3 באוקטובר 2001) ולצורך כך ימונו חבריה ער ליום

.(2001 בספטמבר 30) התשס"ב בתשרי י"ג

חוק תיקון
השניה הרשות
ורדיו לטלוויזיה

14 מס' 

מועצה חבר זה, לחוק 13 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 6ב סעיף הוראות אף על . (א) .101
ימשיך זה, חוק של תחילתו ערב וכיהן והספורט התרבות החינוך שר המלצת לפי שמונה

מונה. שלה התקופה תום עד בכהונתו
על יוטלו לא זה, לחוק 62 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 6נז סעיף הוראות אף על (ב)
לפני עליו להטילם היה ניתן שלא חובות ,25 תיקון ערב לוויין לשידורי רישיון בעל שהיה מי
ולאחר טענותיו, את להשמיע הזדמנות לו נתנה שהמועצה לאחר אלא האמור, התיקון
השאר, בין ובהתחשב, לוויין, באמצעות הטלוויזיה שידורי של לאופיים דעתה את שנתנה
הראשונה הרישיון תקופת על תחול זו הוראה השידורים; בתחום בפעילותו הכלכלי במצבו

כאמור. רישיון בעל של

מעבר הוראות

102. (א) תחילתו של סעיף 6כ2(ג)(5)(ג)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 33(2)(ב) לחוק זה 
.(2002 בינואר 1) התשס"ב בטבת י"ז ביום

זה. חוק של תחילתו מיום שנתיים בתום  69 סעיף של תחילתו (ב)

תחילה

שרון אריאל
הממשלה ראש

ריבלין ראובן
התקשורת שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

12 ס"ח התשמ''ב, עמ' 43.




