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  (א);5כהגדרתו בסעיף  –"שימוש"   
דידה"    אפשרות שימוש ברשת בזק ציבורית של בעל רישיון קיים, בידי בעל  –"שירותי 

ייד על ידי בעל הריש וייו בכל הארץ;רישיון חדש, לצורך מתן שירותי רדיו טלפון    יון החדש למ
התשלום המרבי שבעל רישיון קיים רשאי לדרוש מבעל  –גומלין" -"תשלום מרבי לקישור  

קבעו לפי סעיף -רישיון חדש בעד קישור ות ש יין העברת 2(ב)(5גומלין, בהתאם לתק ), ולע
ים ( מור מהתשלום המרבי כא 65%מחיר שלא יעלה על  –מגה בייט  1), בעד כל DATAתו

קבע לדקת שיחה.   ש
י   (ב)   דידה לבעל רישיון חדש בהתקיים ש כל בעל רישיון קיים יהיה חייב לתת שירותי 

  אלה:
ות הקיימים לשם קבלת שירותי   )1( ה לכל בעלי הרישיו בעל הרישיון החדש פ

ו לבין בעל רישיון קיים, אחד לפחות, בדבר  דידה מהם, ולא הושגה הסכמה בי
אים למתן ש דידה כאמור;הת   ירותי ה

ה או   )2( יתן לו לראשו השר אישר כי בעל הרישיון החדש יכול, בהתאם לרישיון ש
ייד לשטח שבו  יין, לספק שירותי רדיו טלפון  ו הקיים, לפי הע להרחבת רישיו

דידה (בסעיף זה  10%מתגוררים  לפחות מהאוכלוסייה, שלא באמצעות קבלת שירותי 
תן אלא לאחר שחלפו אישור השר); אישור  – ימים לפחות מיום  30השר כאמור לא יי

ות הקיימים כאמור בפסקה ( יית בעל הרישיון החדש לבעלי הרישיו   ).1פ
דידה לפי הוראות סעיף קטן (ב),   (ג)   בעל רישיון קיים ייתן לבעל הרישיון החדש שירותי 

דידה כאמ ים ממועד אישור השר; שירותי ה ו באופן שיאפשר במשך תקופה של שבע ש ת ור יי
ותן  אים הזהים לאלה ש וייו, באיכות ובת ייד למ לבעל הרישיון החדש לתת שירותי רדיו טלפון 

ו לו לפי סעיף  ית וייו ולקיים הוראות ש   .13בעל הרישיון הקיים למ
ים ממועד אישור השר, והודיע השר או   (ד)   על אף הוראות סעיף קטן (ג), חלפו ארבע ש
ות הקיימים, בסמוך לתום התקופה מי שהו א הסמיך לכך בעל הרישיון החדש ולבעלי הרישיו

ה או להרחבת  יתן לו לראשו ו יכול, בהתאם לרישיון ש כאמור, כי בעל הרישיון החדש אי
ייד לשטח שבו מתגוררים  יין, לתת שירותי רדיו טלפון  לפחות  40%הרישיון הקיים, לפי הע

דידה, לא תחול עוד החובה לפי סעיף קטן (ב) על בעלי מהאוכלוסייה, שלא באמצע ות שירותי 
ות הקיימים מתום    ימים מיום שהשר פרסם הודעה על כך לציבור. 45הרישיו

השר ושר האוצר רשאים להאריך, לגבי בעל רישיון חדש מסוים, כל אחת מהתקופות   (ה)  
ים (ג) ו וספת שלא -האמורות בסעיפים קט ים, אם מצאו כי (ד), לתקופה אחת  תעלה על שלוש ש

ם תלויים בבעל הרישיון החדש. דרשת מטעמים שאי   הארכה כאמור 
אים למתן שירותי   (ו)   ייד את הת השר יקבע ברישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון 

וגעים בדבר,  ות ה דידה לפי סעיף זה ואת היקפם, ובכלל זה חובה להעביר מידע בין בעלי הרישיו
ות ככל  דרש לצורך מתן השירותים כאמור; כמו כן יקבע השר, בהסכמת שר האוצר, תק שהמידע 

ות  ים לפי סעיף זה והמועדים לתשלום; תק ית דידה ה יין גובה התשלום בעד שירותי  לע
ו עד יום ח' בשבט התשע"ב ( ות כאמור יותק   ).2012בפברואר  1ראשו

ות לפי סעיף קטן  (ז)   המועד הקובע), רשאי בעל  –(ו) (בסעיף זה  עד למועד קביעת תק
דידה.-רישיון קיים לדרוש מחיר שלא יעלה על התשלום המרבי לקישור   גומלין בעד שירותי ה

ו לפי סעיף   (ח)   ית דידה ש קבע לפי סעיף קטן (ו) יחול גם על שירותי  גובה התשלום ש
קטן (ז) לתשלומים שיש לשלם זה עד המועד הקובע; ההפרש שבין התשלומים ששולמו לפי סעיף 

יין, בתוך   60לפי סעיף קטן (ו) ישולם בידי בעל הרישיון החדש או בעל הרישיון הקיים, לפי הע
ימים מהמועד הקובע; לצורך חישוב ההפרש האמור ייווספו לתשלומים ששולמו לפי סעיף קטן 

, ממועד 1961-(ז) הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א
  תשלומם ועד למועד תשלום ההפרש.

ות לשר לפי סעיף   (ט)   תו ן 5אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות ה , ככל שאי
  סותרות את ההוראות לפי סעיף זה.

ין, בכל אחד מן המקרים ששר רה  .6   אי בכל עת לבטל רשיון, להגבילו או להתלותו, לפי הע
ותיו: ות סבירה להשמיע טע ה לבעל הרשיון הזדמ ית   הבאים, ובלבד ש

גבלתו היטול רשיון, ב   תלייתוהאו 
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ו;  )1(   בעל הרשיון ביקש את ביטול רשיו
אי הרשיון;  )2( אי מהותי מת   בעל הרשיון הפר ת
ה לפי סעיף  בעל הרשיון  א)2( ית ע את ביצועה של הוראה, ש  13(ב), 11הפר או מ

  א;13או 
  
אי מהותי, ולא תיקן את ההפרה   ב)2( ו ת אי הרישיון שאי אי מת בעל הרישיון הפר ת

  כפי שהורה לו השר;
  ו חדל לתתו;אבעל הרשיון לא החל במתן שירות   )3(
  בעל הרשיון הוכרז פושט רגל;  )4(
כסים או בעל הרשיון הח  )5( ס  ה לו כו ליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מי

  ציווה על פירוקו;
ים   )6( ם עומדים בתק ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק בידי בעל הרשיון אי

אותים של פעולה או שירות דומים, על פי כללי קבעו לפי חוק זה; םוברמה    ש
בטל, להגביל או להתלות את טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך ל  )7(

  הרישיון.
  

ויים1רק ב'פ   : שידורי טלויזיה בכבלים ולמ
  

ותס   ימן א': פרש
  –פרק זה ב  א.6  
  

ו, לספק  –אזור" "   תחום גיאוגרפי שבו חייב בעל רישיון לשידורי כבלים, על פי רישיו
  שידורים;

  

מחקה); –אמצעי שליטה" "   )  
  

מחקה); –בעל זכיון" " )  
  

ין"     מחקה);( –" בעל ע
  

סת; –הועדה" "     ועדת הכלכלה של הכ
תה לפי סעיף  המועצה –המועצה" "   תמ   ב;6לשידורי כבלים ולשידורי לווין, ש

  

שי הצוות  –הפקה מקומית" "   ית טלויזיה שהופקה לצורך שידורה בישראל, ושרוב א תכ
טלו ח ק בהפקתה ובביצועה, הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, למעט חדשות, לש

י היום, אירו י יות בע   עי ספורט ושידורי רצף;תכ
  

הפקה מקומית שהפיק בעל רישיון לשידורי כבלים או תאגיד  –הפקה מקומית עצמית" "  
ין בו, או מי שמחזיק בששבעל רישיון ל או יותר מסוג מסוים של  10%-ידורי כבלים הוא בעל ע

, של בעל רישיון 1יב6אמצעי השליטה בבעל רישיון כאמור, או חברה אחות כמשמעותה בסעיף 
  ין במישרין ובין בעקיפין, או מפיק ערוץ מטעמו;כאמור, ב

  

ויה" "   ה אחת מאלה:ה –הפקה מקומית ק   פקה מקומית שאי
  הפקה מקומית עצמית;  )1(
  הפקה של מוסד ממשלתי;  )2(
ו,  הפקה של גוף אחר המשדר  )3( לפי כל דין, שידורי טלויזיה לציבור או לחלק ממ

ין בו, או שתאגיד  או הפקה של תאגיד שגוף אחר כאמור הוא בעל שליטה או בעל ע
ין בגוף האחר, במיש   ין או בעקיפין;רכאמור הוא בעל ע

  

הזמן המתקבל מהכפלת שלוש שעות שידור בחמישה אפיקי  –זמן שידור בסיסי" "  
  ישיון כללי לשידורי כבלים, בכל יום שידור;שידורים עצמיים של בעל ר

  

י" " ית בטלויז –שידור ראשו   יה בישראל;שידור ראשון של תכ
  

) 25(תיקון מס'   1999-תש"ס  ) 21(תיקון מס'  ) 34(תיקון מס'   2001-א"תשס ) 25(תיקון מס'   2006-תשס"ז   2001-תשס"א

  1986-שמ"ות  )4(תיקון מס' 

) 25(תיקון מס'   1986-שמ"ות  )4(תיקון מס'   גדרותה   2001-תשס"א
  2001-תשס"א )25(תיקון מס' 
) 25(תיקון מס'    2001-תשס"א
) 25(תיקון מס'    2001-תשס"א

"חת  ) 18 (תיקון מס'   1998-ש
) 14(תיקון מס'  "ו   1996-תש

) 14(תיקון מס'  "ו ) 25(תיקון מס'   1996-תש   2001-תשס"א

) 14מס'  (תיקון "ו   1996-תש

) 14(תיקון מס'  "ו ) 25(תיקון מס'   1996-תש   2001-תשס"א
) 14(תיקון מס'  "ו   1996-תש
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