תזכיר חוק

א .ש החוק המוצע
פקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ )תיקו מס'  ,(...התשע"ו.2016
ב .עיקרי החוק המוצע והצור בו
פקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב  ) 1972להל  הפקודה( ,מסדירה את רישוי השימוש
בגלי& אלקטרומגנטיי& בטווח התדרי& שמשמשי& תקשורת אלחוטית ,רדיו ,ומכשירי& וציוד
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אלחוטיי&  .מגוו השימושי& הרחב כולל כיו& ,בי היתר ,שידורי רדיו וטלוויזיה ,טלפוניה סלולרית,
מכשירי קשר אלחוטיי& ,מערכות תקשורת אלחוטיות ,שימוש בתדרי  ,WIFIמערכות תקשורת וניווט
לווייניות ,מכ"מי& .מגוו שימושי& אלה נעשי& ה בידי גורמי& אזרחיי& וה בידי כוחות הביטחו .ע&
הקדמה הטכנולוגית ,מתווספי& לטווח התדרי& האמור שימושי& חדשי& ,למשל טעינה חשמלית ללא
תיל .בנוס  ,רכיבי& אלחוטיי& מצויי& כיו& ג& במכשירי& ובציוד שאינו אלחוטי במהותו ,כגו מצלמות,
רחפני& ,מחשבי& ,מכוניות ,וכיוצא בזה.
ספקטרו& התדרי& מטבעו הוא משאב מוגבל ,על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות הדדיות והבטחת ניצול
יעיל ואופטימלי של משאב זה לרווחת הציבור וכל הגורמי& המשתמשי& ,נדרש שינוהל בידי המדינה.
מסיבות אלה נקבעו בפקודה ובתקנות מכוחה ,הוראות המסדירות את הסמכות להקצות תדרי&
ולהועיד& ,הוראות בדבר חובת רישוי למכשיר אלחוטי ולמי שמחזיק ,משתמש או סוחר במכשירי&
אלחוטיי& ,וחובת תשלו& אגרה בעד הועדה של תדרי& והקצאת& ובעד מת רישיו כאמור.
מקורה של הפקודה בחקיקה מנדטורית .מטרתה של הצעת החוק להתאי& את נוסח הפקודה למקובל
בחקיקה עדכנית במספר נושאי& ולהל יפורטו עיקר השינויי& המוצעי&:
 .1אכיפה מנהלית וסמכויות פיקוח מנהליות
כיו& ,הפרה של הוראות הפקודה ,התקנות והרישיונות לפיה ,ובכלל זה שימוש לא מורשה בתדר רדיו
ובמכשיר אלחוטי ,היא עבירה פלילית .מוצע לתק את הפקודה כ +שנית יהיה לאכו הפרה של
הוראותיה ג& במישור המנהלי ,באמצעות סמכות להטיל עיצומי& כספיי& על גור& מפר.
בצד הסמכות להטיל עיצומי& כספיי& ,מוצע לעג בפקודה סמכויות פיקוח מנהליות ,הנדרשות לש&
פיקוח על קיו& הוראות הפקודה ולש& אכיפת ,ובכלל כ +סמכות כניסה למקו& ,סמכות דרישת מידע
ומסמכי& ,סמכות לביצוע בדיקות ומדידות ,סמכות תפיסה מנהלית ,וסמכות מת הוראות.
 .2הועדת תדרי& והקצאת&
מוצע בהצעת החוק לעג בחקיקה ראשית את סמכותה של ועדת התדרי& להועיד תדרי& ולהקצות& ,וכ
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לעג את סמכויותיה של הוועדה העליונה ,והכל בהתא& להחלטות ממשלה בנושאי& אלה – החלטת
הממשלה מס'  4228מיו&  ,9.11.2008והחלטת הממשלה מס'  152מיו& .13.5.2013.3

 .3רישוי
בעוד שכיו& חובת הרישוי קבועה בפקודה ,הרי שההוראות הפרטניות הנוגעות לרישוי קבועות תקנות
הטלגר האלחוטי )רשיונות ,תעודות ואגרות( ,התשמ"ז) 1987להל  תקנות הטלגר האלחוטי( .כ+
למשל ,התקנות קובעות חובת רישוי לציוד אלחוטי והתנאי& למת רישיו כאמור ,וקובעות סוגי& שוני&
של רישיונות ובה& רישיו לסחר וייבוא של ציוד אלחוטי ,רישיו לתחנת עסק ,רישיו לתחנת לוויי,
רישיו לרשת תחנות חדמגמיות ,ומת תעודות למפעילי תחנות קשר בכלי טיס ובכלי שיט ,לחובבי רדיו,
וכד'.
מוצע בהצעת החוק הסדר ראשוני מפורט לעניי רישוי של ציוד אלחוטי ושל מי שמעוניי להחזיק ,להפעיל
או לסחור בציוד כזה ,ובכלל כ +תנאי& למת הרישיו ,סמכות שר התקשורת לקבוע הוראות בו ,והוראות
המסדירות חידוש ,ביטול או התלייה של רישיו ,וזאת בדומה למקובל בדברי חקיקה עדכנית.
 .4תחולת הפקודה
הפקודה קובעת כברירת מחדל חובת רישוי לעניי שימוש בתדר רדיו .לצד חובה זו ,הפקודה מסמיכה את
הממשלה לקבוע בצו כי הוראות הפקודה או חלק לא יחולו על מכשירי& מסוגי& מסוימי&.
מוצע בהצעת החוק לעג ולפרט את סמכותו של שר התקשורת לעניי זה ,ולקבוע סמכות נלווית למנהל
להודיע על תקני& שלגביה& מתקיי& הפטור שקבע השר .בנוס  ,מוצע בהצעת החוק להעניק לשר
התקשורת סמכות לקבוע בצו כי הוראות הפקודה או חלק יחולו ג& על מכשירי& שאינ& ציוד אלחוטי
המשמש לתקשורת ,א +השימוש בה& כרו +ביצירת גלי& אלקטרומגנטיי& שמפריעי& לשימוש בתדרי
רדיו  מכשירי& לטעינת אנרגיה שלא בעזרת תיל או מכשירי& להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל.
 .5הסדרי& נוספי&
מוצע לקבוע בפקודה הסדרי& נוספי& ,ובכלל כ +לקבוע כי שר התקשורת הוא השר שלו נתונה האחריות
על הפקודה ולפיה ,לקבוע סמכות להורות על הפסקה של סחר במכשירי& אלחוטיי& מסוכני& וכ סמכות
להורות על פרסו& הודעה לציבור בעניי זה ,להוסי הגדרות ,ולקבוע הסדר ייעודי לעניי סמכויות פיקוח
בכל הנוגע למערכת הביטחו.

ג .השפעת החוק המוצע על החוק הקיי
תיקו פקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב .1972

 1עד  3,000ג'יגה הר ,1לפי כללי ה.The International Telecommunication Union :ITU
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ד .השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה
אי השפעה.
ה .השפעת החוק המוצע על ההיבט המנהלי של המשרד
לא צפויה השפעה של החוק המוצע על ההיבט המנהלי של המשרד.
ו .להל נוסח החוק המוצע ודברי ההסבר

הצעת חוק לתיקו פקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ )תיקו מס'  ,(...התשע"ו2016$

פרק א' :תיקו פקודת הטלגר האלחוטי
הוספת כותרת
לפרק א'
תיקו סעי 1

2
 .1לפני סעי  1לפקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ התשל"ב) 1972להל

החוק העיקרי( יבוא" :פרק א' :הגדרות".
 .2בסעי  1לחוק העיקרי
)( 1

לפני ההגדרה "טלגר אלחוטי" יבוא:
""אמצעי שליטה" – כהגדרת& בחוק ניירות ער ,+התשכ"ח) 1968להל
3

– חוק ניירות ער; (+
"בעל שליטה" – כהגדרתו בחוק ניירות ער;+
)( 2

בהגדרה "טלגר אלחוטי" ,במקו& "ידיעות או תקשורות אחרות על ידי

אותות חשמל" יבוא "ידיעות ,מסרי תקשורת או אותות אחרי& ,על ידי שימוש
בגלי& אלקטרומגנטיי& לרבות אותות חשמל";
)( 3

אחרי ההגדרה "הועדת תדרי&" יבוא:
""החזקה"  כהגדרתה בחוק ניירות ער;+
"ועדת התדרי&" הוועדה להועדת תדרי& והקצאת תדרי& כמשמעותה
בסעי 5ד ושמונתה לפי סעי 5ה;

 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ'  ;505התשע"א ,עמ' .143
 3ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;541התשע"ה ,עמ' .181
3

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת )בזק ושידורי&( ,התשמ"ב –
4

."; 1982
)( 4

בהגדרה "כוחות הביטחו" ,במקו& "לחוק הבזק ,תשמ"ב,";1982

יבוא "לחוק התקשורת;".
)( 5

אחרי ההגדרה "כוחות הביטחו" יבוא:
""מכשיר אלחוטי"  מכשיר לטלגר אלחוטי ,לרבות כל מכשיר,
מערכת ,מנגנו ,מתק ,ציוד או אביזר שנועד מעצ& טיבו לעשות שימוש
בתדר רדיו או שיש בו רכיב אלחוטי שנועד לעשות שימוש כאמור;".

)( 6

אחרי ההגדרה "מכשיר עזר לתעופה" יבוא:
""המנהל"  מנהל האג במשרד התקשורת הממונה על ניהול תדרי
רדיו;
"השר"  שר התקשורת;".

הוספת כותרת

 .3אחרי סעי  1לחוק העיקרי יבוא "פרק ב' :שימוש בתדרי רדיו ובמכשירי&
אלחוטיי& הועדה ,הקצאה ורישוי".

תיקו סעי 3

 .4בסעי  3לחוק העיקרי 

לפרק ב'

)( 1

במקו& הכותרת יבוא" :תחולת הפקודה";

)( 2

האמור בסעי יסומ ב)א( ובמקו& המילי& "החלות על ההתקנה
וההפעלה של מכשירי& לטלגר

אלחוטי יחולו ג& על ההתקנה

וההפעלה של" יבוא "החלות על מכשירי& אלחוטיי& יחולו ג& על";
)( 3

אחרי סעי קט )א( ,יבוא 
"השר רשאי לקבוע בצו כי הוראות הפקודה ,כול או חלק,
יחולו ג& על מכשירי& להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל,
א& הפעלת& גורמת להפרעה בשימוש התקי בתדרי רדיו.".

תיקו סעי 4

 .5במקו& סעי  4לחוק העיקרי יבוא
") .4א( מבלי לגרוע מהוראות סעי 5ד לעניי הועדת תדרי& והקצאת&,
מכשיר אלחוטי המופעל בידי כוחות הביטחו או הנמצא בפיקוח& אינו
חייב ברישוי או בתשלו& אגרה.

 4ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ד.813 ,
4

)ב( מבלי לגרוע מהוראות סעי 5ד לעניי הועדת תדרי& והקצאת& השר
רשאי לקבוע בצו כי הוראות פקודה זו לא יחולו על מכשיר מסוי&
)בסעי זה פטור( א& נוכח שאי מקו& להסדרה שלו לפי הוראות
הפקודה ,ורשאי הוא לקבוע בצו תנאי& שתנאי לפטור הוא התקיימות&
במכשיר ,ובכלל כ +ייעוד לשימוש מסוי& ,טווח תדרי& ,הספק ,דרישות
של מפרט טכני או תק מסוי&; קבע השר כי אחד מהתנאי& לפטור
כאמור הוא כי המכשיר עומד בהוראות של מפרט טכני או תק מסוי&
המקובל במדינות המפותחות ,רשאי המנהל להודיע על מפרט טכני או
תק נוס המקובל במדינות המפותחות שא& המכשיר עומד בהוראותיו
יחול עליו אותו הפטור כאמור ,ובלבד שמתקיימי& בו ג& התנאי&
האחרי& שקבע השר.
)ג( המנהל יפרס& הודעה לפי סעי קט )ב( ברשומות ובאתר האינטרנט
של משרד התקשורת.".
תיקו סעי 5
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בסעי  5לחוק העיקרי
)( 1

במקו& סעי קט )א( יבוא:
")א( ) (1החזקה ,הפעלה ,התקנה ,סחר ,הפצה ויבוא של מכשירי&
אלחוטיי& טעונות רישיו.
)(2

לא יעשה אד& פעולות המפורטות בפסקה ) (1ללא רישיו לפי

סעי זה ,ובכלל כ +לא יקי& אד& ולא יקיי& תחנת טלגר אלחוטי ,ולא
יתקי ולא יפעיל ולא יקיי& מכשיר לטלגר אלחוטי ,בכל מקו&
בישראל או בכלי שיט או בכלי טיס הרשומי& בישראל ,אלא לפי רישיו
שקיבל לפי סעי זה ובהתא& להוראות לפי הפקודה.".
)( 3

בסעי )א(1
)א(

בכל מקו& במקו& "שר התקשורת" יבוא "השר";

)ב(

בהגדרה "ציוד קצה רט"" ,במקו& "חוק התקשורת )בזק

ושידורי&( התשמ"ב "1982יבוא "חוק התקשורת".
)( 4

במקו& סעי קט )ב( יבוא:
")ב( בקשה לרישיו תוגש לשר בכתב ,ויפורטו בה פרטי& אודות
הפעולות כאמור בסעי קט )א( והמכשירי& האלחוטיי& הנוגעי&
בדבר;";

)( 5

אחרי סעי קט )ב( יבוא:

5

")ב (1בעל רישיו לא יבצע את הפעולות שהותרו לו ברישיו אלא א&
מתקיימי& אלה:
)( 1

יש בידיו את האישור לסוג המכשיר האלחוטי מושא

הפעולות האמורות ,א& נדרש;
)( 2

הוא שיל& אגרה בהתא& לתקנות שקבע השר לפי סעי

.13
)ב (2השר רשאי לקבוע תנאי& למת רישיו או לחידושו וכ לקבוע
תנאי& כאמור לסוג מסוי& של רישיו ,בי השאר ,כדי למנוע הפרעות
למכשירי& אלחוטיי& ועל מנת לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו,
ובכלל זה:
)(1

כי מבקש הרישיו מסר למנהל מסמכי& ומידע

הדרושי& לו לצור +קבלת החלטה בבקשה למת רישיו,
כמפורט בתקנות;
)(2

כי מבקש הרישיו ,וא& הוא תאגיד  ג& בעל

שליטה ונושא משרה בו ,לא הורשעו בעבירה אשר מפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה מבקש הרישיו אינו ראוי
לקבל רישיו ,ולא הוגש נגד מי מה& כתב אישו& בשל
עבירה כאמור וטר& נית בעניינו פסק די סופי; ולעניי
בעל שליטה שהוא תאגיד ,יראו ביחיד השולט בתאגיד
כבעל שליטה; השר לא יקבע תנאי לעניי זה אלא א& כ
סבר כי בשל אופייה של הפעילות המוסדרת ברישיו ראוי
להביא בחשבו את עברו הפלילי של אד& הנוטל בה חלק,
כדי למנוע פגיעה בביטחו הציבור או בריאותו ,בביטחו
המדינה ,או כדי למנוע הפרעות למכשירי& אלחוטיי&,
ועל מנת לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו;
)(3

הוראות בדבר העדר מניעה ביטחונית למת

רישיו;
) (4הוראות בדבר חובת התאגדות ואופ התאגדותו של
מבקש הרישיו;
)(5

הוראות בדבר חובת התאגדות בישראל ,ולעניי

מבקש רישיו שהוא יחיד  דרישת תושבות קבע בישראל
או אזרחות ישראלית וכ הוראות בדבר חובת ניהול
עסקיו של בעל הרישיו בישראל;
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)(6

הגבלות ותנאי& לעניי החזקה ,העברה או רכישה

של אמצעי שליטה במבקש רישיו או בבעל רישיו;
) (7הוראות בדבר העסקת כוח אד& מקצועי ומיומ
בבעל רישיו;
)(8

הוראות בדבר מת ערבות והדרכי& למימושה.

)ב (3השר רשאי לקבוע ברישיו תנאי& והגבלות ,ורשאי הוא לקבוע
הוראות שונות לסוגי& שוני& של רישיונות או בעלי רישיונות ,ובכלל זה
בענייני& אלה:
) (1הגבלות על החזקה ועל העברה של אמצעי שליטה בבעל
רישיו;
)( 2

תנאי& והגבלות לעניי אופ ביצוע הפעולות המותרות על

פי הרישיו;
) (3הוראות בדבר דרישות טכניות שעל המכשיר האלחוטי
מושא הרישיו לעמוד בה ,לרבות מפרט טכני או תק מסוי&;
)( 4

הוראות ותנאי& בענייני& הנדסיי& ותחזוקה של המכשיר

האלחוטי מושא הרישיו;
)( 5

תנאי& והוראות לעניי ניטור של מכשיר אלחוטי שיבצע

בעל הרישיו לש& מדידת הספק השידור במוצא המשדר
והוראות בדבר הדר +והמועד למסירת נתוני הניטור למנהל;
השר יקבע תנאי& והוראות לעניי זה רק א& מצא כי ישנ&
טעמי& מיוחדי& המצדיקי& לעשות שימוש בסמכותו זו;
)( 6

הוראות בדבר מת ערבות והדרכי& למימושה;

)( 7

הגבלות ותנאי& לעניי סחר במכשירי& אלחוטיי&;

) (8הוראות בדבר חובות דיווח על פעילותו של בעל הרישיו,
לרבות דיווח על נתוני& הנוגעי& לפעילותו העסקית ופעולות
שביצע במכשירי& אלחוטיי& ,וכ דיווח על זהות& ופעילות& של
בעלי השליטה בבעל הרישיו ונושאי משרה בו ועל רכישה או
העברה של אמצעי שליטה כאמור בפסקה );(1

7

)( 9

תנאי& ודרישות לעניי רישו& מלאי של מכשירי&

אלחוטיי& מושא הרישיו ,שמירת מסמכי& הנוגעי& למקור&
של המכשירי& ,עמידת& של המכשירי& בהוראות שנקבעו לפי
הפקודה לרבות מפרט טכני או תק מסוי& ,וכ מסמכי&
הנוגעי& לפעולות סחר שבוצעו בה&;
)(10

בענייני& הקבועי& בסעי קט )ב.(2

)ב (4התנאי& שנקבעו לפי סעי קט )ב (2יתקיימו בבעל הרישיו בכל
תקופת הרישיו ,בשינויי& המחויבי&.
)ב (5רישיו יינת לתקופה קצובה בהתא& לתקנות לפי סעי .13
)ב (6רישיו לפי פרק זה אינו נית להעברה ,לשעבוד או לעיקול.
)ב (7השר רשאי בכל עת לבטל רישיו ,להגבילו או להתלותו ,לפי העניי,
בכל אחד מ המקרי& הבאי& ,ובלבד שניתנה לבעל הרישיו הזדמנות
סבירה להשמיע טענותיו:
)( 1

בעל הרישיו ביקש את ביטול רישיונו;

)( 2

הרישיו נית על יסוד מידע כוזב;

)( 3
זה;

חדל להתקיי& תנאי מ התנאי& למת רישיו לפי פרק

)( 4

בעל הרישיו הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו או

הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיו;
) (5בעל הרישיו החליט על פירוקו מרצו או שבית משפט
מינה לו כונס נכסי& או ציווה על פירוקו ,וא& הוא יחיד – הוכרז
פושט רגל;
)( 6

טעמי& שבטובת הציבור מורי& על הצור +לבטל ,להגביל

או להתלות את הרישיו.
)( 6

בסעי קט )ג( במקו& "דעתה של הממשלה" יבוא "דעתו של השר",

ובמקו& "שתראה הממשלה לנכו" יבוא "שיראה השר לנכו";
תיקו סעי 5ג

 .7בסעי 5ג לחוק העיקרי ,במקו& "שר התקשורת" יבוא "השר".

תיקו סעי 5ד

 .8בסעי 5ד לחוק העיקרי
) (1בסעי קט )א( ,במקו& "מאת הגו שהממשלה הסמיכה כאמור בסעי
קט )ג(" ,יבוא "לפי סעי זה";
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)( 2

אחרי סעי קט )א( ,יבוא:
")א (1ועדת התדרי& רשאית להועיד תדרי רדיו ולהקצות&; בהועדת
תדרי& והקצאת& וכ בשינוי של תנאי הועדה והקצאה או בביטול,
יכול שיובאו בחשבו ,בי השאר ,השיקולי& המפורטי& בסעי )4ב(
לחוק התקשורת ,בשינויי& המחויבי&.
)א (2סמכות ההקצאה בהתא& לתנאי ההועדה ,לרבות שינוי תנאי
הקצאה או ביטולה ,כאמור בסעי קט )א( ,יכול שתופעל
) (1בהתייחס להקצאות פרטניות בתחומי& של תדרי רדיו
שלא הועדו על ידי ועדת התדרי& לשימוש בלעדי של כוחות
הביטחו ,או בתדרי רדיו שלא הוקצו על ידי ועדת התדרי&
לשימוש בלעדי של כוחות הביטחו באמצעות מכשיר ייעודי ,
בידי יושב ראש ועדת התדרי&;
)( 2

בהתייחס להקצאות פרטניות בתחומי& של תדרי רדיו

שהועדו על ידי ועדת התדרי& לשימוש בלעדי של כוחות
הביטחו ,או שהוקצו על ידי ועדת התדרי& לשימוש בלעדי של
אחד מכוחות הביטחו באמצעות מכשיר ייעודי לו  בידי חבר
ועדת התדרי& מכוחות הביטחו הנוגעי& בדבר או בידי יושב
ראש ועדת התדרי& לעניי מי מכוחות הביטחו שאינ& מיוצגי&
בוועדת התדרי&;".

הוספת סעיפי& 5ה
עד 5י

)(3

בסעי קט )ב( ,הסיפה החל במילי& "א +לא יחולו" ,תימחק;

)(4

סעי קט )ג( בטל.

 .9אחרי סעי 5ד יבוא
"ועדת התדרי&

5ה.

)א(

השר ימנה ועדה להועדת תדרי& והקצאת

תדרי& ,בת שמונה חברי& ,וה&:
)( 1
)( 2

יושב ראש הוועדה ,שהוא המנהל;
חבר

ועדה

שהוא

נציג

משרד

התקשורת העובד באג הממונה על ניהול
תדרי רדיו ,שימונה לפי המלצת השר;
) (3שני חברי ועדה ,אשר ימונו לפי
המלצת שר הביטחו וה& נושאי תפקיד
בכיר באג התקשוב בצבא ההגנה לישראל;
9

)( 4

חבר ועדה ,אשר ימונה לפי המלצת

השר לביטחו פני& והוא נושא תפקיד בכיר
במשטרת ישראל בתחו& התקשוב ,הקשר
והאלקטרוניקה;
)( 5

חבר ועדה ,אשר ימונה לפי המלצת

שר התחבורה והבטיחות בדרכי& והוא
נושא תפקיד
האזרחית;
)( 6

בכיר

התעופה

ברשות

חבר ועדה אשר ימונה לפי המלצת

ראש שירות הביטחו הכללי והוא נושא
תפקיד בכיר בשירות הביטחו הכללי;
)( 7

חבר ועדה אשר ימונה לפי המלצת שר

האוצר והוא נושא תפקיד בכיר באג
הממונה על התקציבי& במשרד האוצר.
)ב(

במקרה של קולות שקולי& יהיה ליושב ראש

הוועדה קול נוס .
תפקידי ועדת
התדרי&

5ו .

)א( בלי לגרוע מהאמור בסעי 5ד ,ועדת
התדרי& תהיה מופקדת על הועדת תדרי&
והקצאת תדרי&; הוועדה תבצע את תפקידיה
בשי& לב לאלה:
)( 1

צרכי

המגזר

וכוחות

האזרחי

הביטחו בדבר שימוש בתדרי רדיו;
)( 2

ניצול יעיל של תדרי רדיו;

)( 3

מניעת הפרעות לפעילות התקינה של

מכשירי& אלחוטיי& הפועלי& כדי;
)( 4

הוראות החוקה ,האמנה ותקנות

הרדיו של איגוד הבזק הבינלאומי ,וכ כל
הסכ& בינלאומי אחר בנושא תדרי רדיו
שישראל צד לו;
)( 5

תיאו&

הפעילות

של

מכשירי&

אלחוטיי& הפועלי& כדי ,בעת רגיעה ובעת
חירו&.
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)ב(

החלטות ועדת התדרי& יועברו לעיונ& של

חברי הוועדה העליונה.
ועדת התדרי& תקבע את סדרי עבודתה ואת
)ג(
נוהלי דיוניה.
דיו חוזר

5ז.

הוועדה העליונה

5ח.

תפקידי הוועדה

5ט .

)א(

מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת

התדרי& רשאי לבקש ממנה לקיי& דיו חוזר
בהחלטה.
)ב(

בקשה לדיו חוזר תוגש תו +שלושה שבועות

מיו& שנמסרה ההחלטה לחבר הוועדה.
השר ימנה ועדה עליונה להועדת תדרי& והקצאת
תדרי& ,בת חמישה חברי& )בסעי זה "הוועדה
העליונה"( ,וה&:
)( 1

המנהל הכללי של משרד התקשורת

והוא יהיה יושב ראש הוועדה העליונה;
)( 2

המנהל הכללי של משרד הביטחו ,או

נציגו;
) (3המנהל הכללי של המשרד לביטחו
פני& ,או נציגו;
)( 4

המנהל הכללי של משרד האוצר ,או

נציגו;
) (5המנהל הכללי של משרד ראש
הממשלה ,או נציגו;
)א(

תפקידי הוועדה העליונה ה&:

העליונה וסדרי
עבודתה
)( 1

הכרעה בהשגה המוגשת כנגד החלטה

של ועדת התדרי& כאמור בסעי 5י;
) (2הכרעה בכל נושא אחר שנדו בוועדת
התדרי&.
)ב(

הוועדה רשאית ,בהחלטה שהתקבלה פה

אחד ,לאצול מסמכויותיה לחבר מחבריה.
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)ג(

החלטות הוועדה העליונה יועברו לעיונ& של

חברי ועדת התדרי&.
)ד( הוועדה העליונה תקבע את סדרי עבודתה
ואת נוהלי דיוניה.
השגה

5י .

)א(

חבר ועדת התדרי& רשאי להשיג על החלטת

הוועדה בפני הוועדה העליונה כאמור בסעי 5ט).(1
)ב( השגה תוגש תו +שלושה שבועות מיו&
שנמסרה ההחלטה לחבר הוועדה".
תיקו סעי 12

 .10בסעי  12לחוק העיקרי ,במקו& "גו פיקוח" יבוא "מפקח ,כמשמעותו בפרק
ג'" ,והמילי& "לעני זה" ,גו פיקוח" – הגו האחראי במשרד התקשורת על
פיקוח אלחוטי" – יימחקו.

תיקו סעי 13

 .11בסעי  13לחוק העיקרי ,במקו& הרישה ,יבוא "השר ממונה על ביצוע פקודה
זו והוא רשאי להתקי תקנות לביצועה ובכלל כ +תקנות";

הוספת סעיפי& 15

 .12אחרי סעי  14לחוק העיקרי ,יבוא

עד 42
"הפסקת פעולות
סחר

.15

)א( המנהל רשאי להורות למי שעוסק בסחר
במכשירי& אלחוטיי& ,בהודעה בכתב ,על הפסקה
זמנית של סחר במכשירי& מסוג מסוי& ,ורשאי
הוא לקבוע תנאי& מסוימי& להמש +הסחר )בסעי
זה  הפסקה זמנית( ,א& היה לו יסוד סביר להניח
כי המכשירי& מסוכני& לשלומו ,לבריאותו או
לבטיחותו של אד& או לביטחו המדינה ,או
שקיימת הסתברות גבוהה למסוכנות כאמור.
)ב(

המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניי

המש +הסחר במכשירי& האלחוטיי& האמורי&
בהקד& האפשרי ולא יאוחר מ  30ימי& מיו&
הוראתו על ההפסקה הזמנית כאמור בסעי קט
)א( ,ואול& מצא המנהל כי נדרשות בדיקות נוספות
או משלימות לש& קבלת החלטתו ,רשאי הוא
להארי +את התקופה האמורה ב 15ימי& נוספי&,
מטעמי& שיירשמו.
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)ג(

המנהל לא יקבל החלטות לפי סעי זה ,אלא

לאחר שנת למי שרואה עצמו נפגע הזדמנות לטעו
את טענותיו.
)ד(

על א האמור בסעי קט )ג( סבר המנהל כי

קיי& חשש מידי לשלומו ,לבריאותו או לבטיחותו
של אד& או לביטחו המדינה ,רשאי הוא לית
לעוסק הוראה לפי סעי קט )א( בלי שנת לו
הזדמנות סבירה לטעו את טענותיו ,ובלבד שנת
לו הזדמנות כאמור בהקד& האפשרי לאחר מכ.
)ה(

החלטת המנהל לפי סעי זה תפורס& באתר

האינטרנט של משרד התקשורת.
סמכות לדרוש
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מידע

השר ,המנהל או מי שהשר הסמי +לכ +אשר
מתקיי& בו התנאי האמור בסעי )37ב() ,(1רשאי&
לדרוש ממבקש רישיו לפי פקודה זו ומבעל רישיו
וממי שעוסק בסחר במכשירי& אלחוטיי& למסור
לה& מידע הדרוש לשר לש& הפעלת סמכויותיו
וביצוע תפקידיו לפי פקודה זו ,במועד ובמתכונת
כפי שיורו; בסעי זה" ,רישיו"  לרבות אישור
ותעודה.

פרק ג' :אכיפה מנהלית וסמכויות פיקוח
סימ א' :הטלת עיצו כספי
הגדרות

.17

בפרק זה
"אמצעי אכיפה מנהלית" – עיצו& כספי או התראה
מנהלית";
"בעל רישיו"  מי שקיבל רישיו לפי הוראות
הפקודה;
"הפרשי הצמדה וריבית"  כמשמעות& בחוק
5

פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א; 1961
"רישיו"  לרבות אישור ותעודה;

 5ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;192התשס"א.206 ,
13

עיצו& כספי

.18

)א(

הפר בעל רישיו או מי שעוסק בסחר

במכשירי& אלחוטיי& דר +עיסוקו הוראה
מההוראות לפי פקודה זו ,כמפורט להל ,רשאי
המנהל להטיל עליו עיצו& כספי לפי הוראות פרק
זה ,בסכו& של  10,000שקלי& חדשי& ,וא& הוא
תאגיד  בסכו& של  20,000שקלי& חדשי&:
) (1לא דיווח או לא הגיש דוח ,בניגוד
להוראות לפי סעי )5א;(1
)( 2

לא קיי& חובת רישו& לעניי מלאי

לעניי ציוד קצה רט" ,בניגוד להוראות לפי
סעי )5א;(1
)( 3

הפר תנאי ברישיו לעניי אופ ביצוע

הפעולות המותרות על פיו ,בניגוד להוראות
סעי )5ב;(2)(3
)( 4

הפר הוראות או תנאי& ברישיו

בענייני& הנדסיי& ותחזוקה,
להוראות סעי )5ב;(4)(3
)( 5

בניגוד

הפר תנאי ברישיו לעניי הגשת

דיווחי& ,בניגוד להוראות סעי )5ב;(8)(3
) (6הפר תנאי ברישיו לעניי רישו&
מלאי של מכשירי& אלחוטיי& או שמירת
מסמכי& הנוגעי& למקור& של המכשירי&
ולעמידת& בהוראות לפי הפקודה ,בניגוד
להוראות לפי סעי )5ב;(9)(3
)( 7
;13

לא דיווח בניגוד להוראות לפי סעי

)( 8

לא מסר מידע שנדרש למוסרו לפי

סעי ;16
)( 9

לא מסר מידע ,ידיעה או מסמ+

שנדרש למסרו ,בניגוד להוראות סעי (2)38
לעניי עמידת& של מכשירי& אלחוטיי&
במפרט טכני או בתק מסוי& ,או בתנאי&
אחרי& הקבועי& לפי הוראות הפקודה;
14

)(10

לא קיי& הוראה מהוראות המפקח,

לעניי איסור החזקה ,הפעלה או שיווק של
מכשירי& אלחוטיי& ,בניגוד להוראות סעי
.40
)ב(

הפר בעל רישיו או מי שעוסק בסחר

במכשירי& אלחוטיי& דר +עיסוקו הוראה
מההוראות לפי פקודה זו ,כמפורט להל ,רשאי
המנהל להטיל עליו עיצו& כספי לפי הוראות פרק
זה ,בסכו& של  70,000שקלי& חדשי& ,וא& הוא
תאגיד  בסכו& של  140,000שקלי& חדשי&:
)( 1

החזיק ,הפעיל ,התקי ,סחר ,הפי 1או

ייבא ,כדר +עיסוק ,במכשירי& אלחוטיי&
ללא רישיו בניגוד להוראות סעי )5א(),(1
או שלא על פי תנאי הרישיו בניגוד
להוראות סעי )5ב;(3
)( 2

הקי& או קיי& תחנת טלגר אלחוטי,

התקי ,הפעיל או קיי& מכשיר לטלגר
אלחוטי ללא רישיו ,או בניגוד לתנאי
הרישיו ,בניגוד להוראות סעי )5א();(2
) (3הפר הוראת רישיו לעניי החזקה או
העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיו,
בניגוד להוראות לפי סעי )5ב;(1)(3
)( 4

הפר תנאי ברישיו לעניי ניטור של

מכשיר אלחוטי ,בניגוד להוראות לפי סעי
)5ב;(5)(3
) (5השתמש בתדר רדיו שלא לפי הקצאה
או בניגוד לתנאיה ,בניגוד להוראות סעי
5ד;
) (6לא קיי& את הוראת המנהל להפסקה
זמנית של סחר במכשירי& אלחוטיי& בניגוד
להוראות סעי .15

15

)ג(

הפר אד& הוראה מההוראות לפי סעי

)5ב (3או לפי סעיפי&  5ו  ,13המפורטת בטור א'
בטבלה שבתוספת ,רשאי המנהל להטיל עליו
עיצו& כספי לפי הוראות פרק זה בסכו& הנקוב
בטור ב' לצידה ,לפי העניי.
)ד(

השר רשאי ,בהסכמת שר המשפטי&

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לשנות בצו את
התוספת לרבות הסכומי& המצויני& בטור ב' שבה
ובלבד שסכו& העיצו& הכספי שייקבע בשל הפרה
של הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויה בטור
א' של התוספת ,לא יעלה על  70,000שקלי&
חדשי& וא& המפר הוא תאגיד  140,000שקלי&
חדשי&.
הפרה בנסיבות
מחמירות

.19

הודעה על כוונת

.20

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אד& הפר הוראה
מההוראות לפי פקודה זו ,בנסיבות מחמירות,
רשאי המנהל להטיל עליו עיצו& כספי בשיעור של
פי שניי& מהסכו& הקבוע בסעי  18או בתוספת
לעניי אותה הפרה; בסעי זה" ,נסיבות
מחמירות"  הפרה שלנוכח התמשכותה ,עוצמתה,
או היקפה עלולה לגרו& להפרעה אלחוטית
משמעותית לתדרי רדיו שהוקצו למערכת הביטחו
או לשימושי תעופה אזרחית ,או שיש בה כדי לסכ
את ביטחו הציבור.

חיוב

)א(

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אד& הפר

הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעי 18
)בסימ זה – המפר( ,ובכוונתו להטיל עליו עיצו&
כספי לפי אותו סעי או לפי סעי  ,19ימסור למפר
הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצו& כספי )בסימ
זה – הודעה על כוונת חיוב(.
)ב( בהודעה על כוונת חיוב יציי המנהל ,בי
השאר ,את אלה:
)( 1

המעשה או המחדל )בסימ זה –

המעשה( המהווה את ההפרה;
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)( 2

סכו& העיצו& הכספי והתקופה

לתשלומו;
) (3זכותו של המפר לטעו את טענותיו
לפני המנהל ,לפי הוראות סעי ;21
)( 4

הסמכות להוסי על סכו& העיצו&

הכספי בשל נסיבות מחמירות לפי הוראות
סעי ;19
)( 5

הסמכות להוסי על סכו& העיצו&

הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת
לפי הוראות סעי  ,22והמועד שממנו יראו
הפרה כהפרה נמשכת לעניי הסעי האמור.
זכות טיעו

.21

החלטת המנהל

.22

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות
סעי  ,20רשאי לטעו את טענותיו ,בכתב או
בעלפה ,כפי שיורה המנהל ,לעניי הכוונה להטיל
עליו עיצו& כספי ולעניי סכומו ,בתו 30 +ימי&
ממועד מסירת ההודעה ,ורשאי המנהל להארי+
את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה
על  60ימי&.

ודרישת תשלו&

)א( המנהל יחליט ,לאחר ששקל את הטענות
שנטענו לפי סעי  ,21א& להטיל על המפר עיצו&
כספי ,ורשאי הוא להפחית את סכו& העיצו&
הכספי לפי הוראות סעי .24
)ב(

החליט המנהל לפי הוראות סעי קט )א( 
)( 1

להטיל על המפר עיצו& כספי –

ימסור לו דרישה ,בכתב ,לשל& את העיצו&
הכספי )בסימ זה – דרישת תשלו&( ,שבה
יציי ,בי השאר ,את סכו& העיצו& הכספי
המעודכ ואת התקופה לתשלומו;
)( 2

שלא להטיל על המפר עיצו& כספי –

ימסור לו הודעה על כ ,+בכתב.
)ג(

בדרישת התשלו& או בהודעה ,לפי סעי

קט )ב( ,יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

17

)ד(

לא טע המפר את טענותיו לפי הוראות

סעי  21בתו +התקופה האמורה באותו סעי ,
יראו את ההודעה על כוונת חיוב ,בתו& אותה
תקופה ,כדרישת תשלו& שנמסרה למפר במועד
האמור.
הפרה נמשכת

.23

והפרה חוזרת

)א(

בהפרה נמשכת יווס על העיצו& הכספי

הקבוע לאותה הפרה ,החלק החמישי& שלו לכל
יו& שבו נמשכת ההפרה.
)ב(

בהפרה חוזרת יווס

על העיצו& הכספי

הקבוע לאותה הפרה ,סכו& השווה לסכו& העיצו&
הכספי כאמור; לעניי זה" ,הפרה חוזרת" – הפרת
הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעי ,18
בתו +שנתיי& מהפרה קודמת של אותה הוראה
שבשלה הוטל על המפר עיצו& כספי ,או שבשלה
הורשע.
סכומי& מופחתי& .24

)א(

המנהל אינו רשאי להטיל עיצו& כספי

בסכו& הנמו +מהסכומי& הקבועי& בפרק זה ,אלא
לפי הוראות סעי קט )ב(.
)ב(

השר ,בהסכמת שר המשפטי& ובאישור

ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע מקרי&,
נסיבות ושיקולי& ,שבשלה& נית יהיה להטיל
עיצו& כספי בסכו& הנמו +מהסכומי& הקבועי&
בפרק זה ,ובשיעורי& שייקבע.
סכו& מעודכ של
העיצו& הכספי

.25

)א(

העיצו& הכספי יהיה לפי סכומו המעודכ

ביו& מסירת דרישת התשלו& ,ולגבי מפר שלא טע
את טענותיו בפני המנהל כאמור בסעי )22ד( –
ביו& מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור,
ועוכב תשלומו של העיצו& הכספי בידי המנהל או
בית המשפט  יהיה העיצו& הכספי לפי סכומו
המעודכ ביו& ההחלטה בערעור.

18

)ב(

סכומי העיצו& הכספי הקבועי& בסעי 18

יתעדכנו ב 1בינואר בכל שנה )בסעי קט זה – יו&
העדכו( ,בהתא& לשיעור שינוי המדד הידוע ביו&
העדכו לעומת המדד שהיה ידוע ב 1בינואר של
השנה הקודמת; הסכומי& האמורי& יעוגלו לסכו&
הקרוב שהוא מכפלה של  10שקלי& חדשי&; לעניי
זה" ,מדד" – מדד המחירי& לצרכ שמפרסמת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
)ג(

המנהל יפרס& ברשומות הודעה על סכומי

העיצו& הכספי המעודכני& לפי סעי קט )ב(.
המועד לתשלו&

.26

העיצו& הכספי

המפר ישל& את העיצו& כספי בתו 30 +ימי& מיו&
מסירת דרישת התשלו& כאמור בסעי .22

הפרשי הצמדה
וריבית

.27

גבייה

.28

לא שיל& המפר עיצו& כספי במועד ,ייווספו על
העיצו& הכספי ,לתקופת הפיגור ,הפרשי הצמדה
וריבית ,עד לתשלומו.
)א(

עיצו& כספי ייגבה לאוצר המדינה ,ועל
6

גבייתו תחול פקודת המסי& )גבייה( .
)ב( בלי לגרוע מסמכויות הגבייה לפי כל די,
המנהל רשאי לגבות עיצו& כספי בדר +של מימוש
הערבויות שהמציא המפר לפי הוראות סעי
)5ב() (2או סעי )5ב ,(3כול או חלק; המנהל רשאי
לפרוס את תשלומי העיצו& הכספי א א& גבייתו
בוצעה בדר +של מימוש ערבויות כאמור.
סימ ב' :התראה מנהלית

 6חא"י ,כר +ב' עמ' )ע( ) ,1374א( .1399
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התראה מנהלית

.29

בקשה לביטול
התראה מנהלית

.30

)א(

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אד& הפר

הוראה מההוראות לפי פקודה זו ,כאמור בסעי
 ,18והתקיימו נסיבות שקבע המנהל ,בנהלי&,
באישור היוע 1המשפטי לממשלה ,רשאי הוא,
במקו& להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל
עליו עיצו& כספי ,לפי הוראות סימ א' ,להמציא לו
התראה מנהלית לפי הוראות סימ זה; בסעי קט
זה" ,היוע 1המשפטי לממשלה"  לרבות משנה
ליוע 1המשפטי לממשלה שהיוע 1המשפטי
לממשלה הסמיכו לעניי זה.
)ב( בהתראה מנהלית יציי המנהל מהו המעשה
המהווה את ההפרה ,יודיע למפר כי עליו להפסיק
את ההפרה וכי א& ימשי +בהפרה או יחזור עליה
יהא צפוי לעיצו& כספי בשל הפרה נמשכת או
הפרה חוזרת ,לפי העניי ,כאמור בסעי  ,31וכ
יציי זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה
לפי הוראות סעי .30
)א(

נמסרה למפר התראה מנהלית כאמור

בסעי  ,29רשאי הוא לפנות למנהל בכתב ,בתו30 +
ימי& ,בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד
מטעמי& אלה:
)( 1

המפר לא ביצע את ההפרה;

) (2המעשה שביצע המפר ,המפורט
בהתראה ,אינו מהווה הפרה.
)ב(

קיבל המנהל בקשה לביטול התראה

מנהלית ,לפי הוראות סעי קט )א( ,רשאי הוא
לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה
ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת המנהל
תינת בכתב ,ותימסר למפר בצירו נימוקי&.
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הפרה נמשכת

.31

והפרה חוזרת
לאחר התראה

)א(

נמסרה למפר התראה מנהלית לפי הוראות

סימ זה והמפר המשי +להפר את ההוראה שבשלה
נמסרה לו ההתראה ,ימסור לו המנהל דרישת
תשלו& בשל הפרה נמשכת כאמור בסעי )23א(;
דרישת תשלו& אינה גורעת מזכותו של המפר
לטעו כאמור בסעי  21לעניי סכו& העיצו&
הכספי ולעניי הימשכות ההפרה ,ויחולו הוראות
סעיפי&  21ו ,22בשינויי& המחויבי&.
)ב(

נמסרה למפר התראה מנהלית לפי הוראות

סימ זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה
נמסרה לו ההתראה ,בתו +שנתיי& מיו& מסירת
ההתראה ,יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה
חוזרת לעניי סעי )23ב( ,והמנהל ימסור למפר
הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעי  20בשל
ההפרה החוזרת; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת
חיוב כאמור ,רשאי לטעו את טענותיו לפני המנהל,
ויחולו הוראות סעיפי&  21ו ,22בשינויי&
המחויבי&.
סימ ג' :שונות
נקיטת אמצעי
אכיפה מנהלית

.32

בשל מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה
מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעי  18או

בשל הפרה לפי

בתוספת ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר ,לא

פקודה זו ולפי חוק

יינקט יותר מאמצעי אכיפה מנהלית אחד.

אחר
ערעור

.33

)א( על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה
נית לערער לבית משפט השלו& שבו יושב נשיא
בית משפט השלו&; ערעור כאמור יוגש בתו30 +
ימי& מיו& שנמסרה ההחלטה.
)ב(

אי בהגשת ערעור לפי סעי קט )א( כדי

לעכב את תשלו& העיצו& הכספי ,אלא א& כ
הסכי& לכ +המנהל או שבית המשפט הורה על כ.+

21

)ג(

החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי

סעי קט )א( ,לאחר ששול& העיצו& הכספי,
והורה על החזרת סכו& העיצו& הכספי ששול& או
על הפחתת העיצו& הכספי יוחזר הסכו& ששול&
או כל חלק ממנו אשר הופחת ,לפי העניי ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית מיו& תשלומו עד יו&
החזרתו.
פרסו&

.34

)א(

נקט המנהל אמצעי אכיפה מנהלית לפי פרק

זה ,יפרס& באתר האינטרנט של משרד התקשורת
את הפרטי& שלהל ,בדר +שתבטיח שקיפות לגבי
הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה לנקוט
אמצעי אכיפה מנהלית:
)( 1

דבר

נקיטת

אמצעי

האכיפה

המנהלית;
) (2מהות ההפרה שבשלה ננקט אמצעי
האכיפה המנהלית ונסיבות ההפרה;
)( 3

א& הוטל עיצו& כספי  סכומו;

) (4א& הופחת העיצו& הכספי –
הנסיבות שבשלה הופחת סכו& העיצו&
ושיעורי ההפחתה;
)( 5

פרטי& אודות המפר ,הנוגעי& לעניי;

)( 6

שמו של המפר – ככל שהמפר הוא

תאגיד.
)ב( הוגש ערעור על החלטת המנהל כאמור
בסעי  ,33יפרס& המנהל את דבר הגשת הערעור
ואת תוצאותיו.
על א הוראות סעי קט )א() ,(6רשאי
)ג(
המנהל לפרס& את שמו של מפר שהוא יחיד ,א&
סבר שהדבר נחו 1לצור +אזהרת הציבור.
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)ד(

על א האמור בסעי זה ,לא יפרס& המנהל

פרטי& שה& בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה
מלמסור לפי סעי )9א( לחוק חופש המידע,
7

התשנ"ח  , 1998וכ רשאי הוא שלא לפרס&
פרטי& לפי סעי זה ,שה& בגדר מידע שרשות
ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעי )9ב( לחוק
האמור.
)ה( פרסו& לפי סעי זה בעניי נקיטת אמצעי
אכיפה מנהלית כלפי תאגיד יהיה לתקופה של
ארבע שני& ,ובעניי עיצו& כספי שהוטל על יחיד –
לתקופה של שנתיי&.
)ו(

השר רשאי לקבוע דרכי& נוספות לפרסו&

הפרטי& האמורי& בסעי זה.
שמירת אחריות
פלילית

.35

)א(

תשלו& עיצו& כספי או המצאת התראה

מנהלית ,לפי פרק זה ,לא יגרעו מאחריותו הפלילית
של אד& בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה
זו המנויות בסעי  ,18המהווה עבירה.
)ב(

נקט המנהל אמצעי אכיפה מנהלית כלפי

מפר בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעי קט
)א( ,לא יוגש נגדו כתב אישו& בשל אותה הפרה,
אלא א& כ התגלו עובדות חדשות ,המצדיקות
זאת.
)ג(

הוגש נגד אד& כתב אישו& בשל הפרה

המהווה עבירה כאמור בסעי קט )א( ,לא ינקוט
נגדו המנהל אמצעי אכיפה מנהלית לפי פרק זה
בשל אותה הפרה ,וא& הוגש כתב האישו&
בנסיבות האמורות בסעי קט )ב( לאחר שהמפר
שיל& עיצו& כספי ,יוחזר לו הסכו& ששול&,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיו& תשלו&
הסכו& עד יו& החזרתו.
סימ ד' :פיקוח

 7ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;226התשע"ח.105 ,
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הגדרות

.36

מינוי מפקחי&

.37

בסימ זה
"מפקח" – מי שמונה לפי הוראות סעי .37
)א(

השר רשאי למנות ,מבי עובדי משרדו,

מפקחי& שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה
זו.
)ב(

לא ימונה מפקח לפי הוראות סעי קט )א(

אלא א& כ מתקיימי& בו כל אלה:
) (1הוא לא הורשע בעבירה שמפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אי הוא
ראוי לדעת השר לשמש מפקח;
)( 2

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחו&

הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה ,כפי
שהורה השר;
) (3הוא עומד בתנאי כשירות נוספי& כפי
שהורה השר.
סמכויות מפקחי& .38

לש& פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו,
רשאי מפקח 
) (1לדרוש מכל אד& למסור לו את שמו
ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה
רשמית אחרת המזהה אותו;
) (2לדרוש מבעל רישיו לפי פקודה זו
למסור לו כל ידיעה או מסמ +שיש בה& כדי
להבטיח את ביצוע של ההוראות לפי
פקודה זו או להקל את ביצוע ,לרבות לעניי
עמידתו של מכשיר אלחוטי במפרט טכני או
תק מסוי& ,בתנאי& שנקבעו לפי הוראות
הפקודה ,ובהוראות הדי ,ולעניי סחר
במכשירי& אלחוטיי&; בפסקה זו" ,מסמ"+
 לרבות פלט ,כהגדרתו בחוק המחשבי&,
8

התשנ"ה; 1995

 8ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;366התשע"ב.514 ,
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)( 3

דרישה כאמור בפסקה ) (2לעיל יכולה

שתופנה לכל אד& הנוגע בדבר.
) (4להיכנס בכל עת סבירה למקו& עסק
של בעל רישיו או מי שעוסק בסחר
במכשירי& אלחוטיי& או למקו& ,לרבות
לכלי תחבורה כשהוא נייח ,שיש יסוד סביר
להניח כי הוא מקור להפרעה אלחוטית,
ובלבד שלא ייכנס למקו& המשמש
למגורי& ,אלא על פי צו של בית משפט;
)( 5

לערו +בדיקות או מדידות של מכשיר

אלחוטי ושל תנאי השימוש בתדר רדיו.
)( 6

)א(

ליטול דגימות של מכשיר

אלחוטי לש& בדיקתו במעבדה;
דגימה של מכשיר אלחוטי שניטלה
לפי פסקה זו תישמר למש +תקופת
הבדיקה ,שלא תעלה על  90ימי&,
ובתו& התקופה יודיע המפקח למי
שניטלה ממנו הדגימה או לבעליו של
המכשיר )בפסקה זו – בעל מכשיר
אלחוטי( כי באפשרותו לקחת בחזרה
את המכשיר ממקו& כפי שיודיע לו.
)ב(

על א האמור בפסקת משנה

)א( ,מפקח לא יהיה חייב להשיב
מכשיר אלחוטי לידי בעל מכשיר
אלחוטי ,א& המכשיר אינו עומד
בהוראות

כל

די

לפי

בדיקת

המעבדה ,או א& מצבו של המכשיר
לאחר בדיקת המעבדה אינו מאפשר
לעשות בו שימוש למטרה שלשמה
יוצר; במקרי& כאמור רשאי המפקח
לשמור את המכשיר ,להשמידו או
לנהוג בו בדר +אחרת ,בכפו
להוראות פסקת משנה )ג( .המפקח
יודיע על החלטתו לפי פסקת משנה זו
בהודעה מנומקת בכתב.
25

)ג(

בעל מכשיר אלחוטי הרואה

את עצמו נפגע מהחלטת המפקח
שלא להשיב לידיו את המכשיר
האלחוטי בשל איעמידת המכשיר
בהוראות כל די כאמור בפסקת
משנה )ב( ,רשאי להשיג על החלטת
המפקח לפני המנהל ,בתו +שלושי&
ימי& מהמועד שבו נמסרה לו
ההחלטה.
זיהוי מפקחי&

.39

מת הוראות

.40

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי
פרק זה ,אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיי& שניי&
אלה:
)( 1

הוא עונד באופ גלוי תג המזהה אותו

ואת תפקידו;
) (2יש בידו תעודה החתומה בידי השר,
המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו ,שאותה
יציג על פי דרישה.
)א( מפקח רשאי להורות לכל אד& על איסור
החזקתו ,הפעלתו או שיווקו של מכשיר אלחוטי,
א& נוכח כי המכשיר מוחזק ללא רישיו כנדרש לפי
הוראות הפקודה או כי נעשה בו שימוש שלא כדי
או שלא בהתא& להוראות לפי הפקודה ,או א&
מצא כי המכשיר אינו עומד בתנאי הרישיו או
בהוראות לפי סעיפי&  4או )5א (1וכ רשאי הוא
לתת הוראות לעניי פעולות שעליו לנקוט ביחס
למכשיר אלחוטי שיובא לאר 1שלא כדי ובכלל כ+
הוצאת המכשיר מחו 1לישראל.
)ב(

לא יפעיל אד& מכשיר אלחוטי ולא יעבירו

לחזקתו של אחר ,א& הורה לו המפקח לחדול
מהפעלת המכשיר כאמור בסעי קט )א(.
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תפיסה

.41

)א(

התעורר חשד כי הפעלה של מכשיר אלחוטי

עשויה לסכ את ביטחו הציבור ,או נעשתה פנייה
מצד כוחות הביטחו למנהל בשל חשש לפגיעה
בביטחו המדינה עקב קיומה של הפרעה אלחוטית
למכשיר אלחוטי או למערכות אחרות אשר
משמשות את כוחות הביטחו בתדרי& אשר הוקצו
לה& ,רשאי מפקח להורות על איסור הפעלתו של
המכשיר האלחוטי ,ורשאי הוא לתפסו.
)ב(

המפקח לא יית הוראה ולא יתפוס מכשיר

אלחוטי לפי הוראות סעי קט )א( אלא לאחר
שנת לאד& העלול להיפגע ממת ההוראה או
מהתפיסה ,לפי העניי ,הזדמנות להשמיע את
טענותיו לפניו; ואול& א& סבר המפקח כי השהיית
מת ההוראה או התפיסה ,לפי העניי ,להביא
להפרעה כאמור בסעי קט )א( ,רשאי הוא לתת
הוראה או לתפוס את המכשיר לאלתר ,ובלבד
שיית לאד& העלול להיפגע כאמור הזדמנות
להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר
מכ.
נתפס מכשיר אלחוטי לפי הוראות סעי
)ג(
קט )א( ,יחזירו המפקח לבעליו בתו 60 +ימי&,
ובלבד שהבעלי& נת למפקח התחייבות בכתב
שיפעיל את המכשיר האלחוטי לפי רישיו כנדרש
ובהתא& לתנאיו ,ולעניי מכשיר אשר החזקתו
אסורה  ובלבד שהבעלי& נת למפקח התחייבות
בכתב שיוציא את המכשיר האלחוטי מגבולות
האר 1בתו +תקופה שיקבע המפקח ,ושימסור
למפקח אסמכתא להוכחת הייצוא; סבר המפקח
כי בנסיבות העניי אי להחזיר את המכשיר
האלחוטי שנתפס לבעליו ,או שסרב הבעלי& לתת
התחייבות כאמור בסעי קט זה ,יפנה המפקח אל
בית המשפט שיורה מה לעשות בתפוס על מנת
למנוע פגיעה כאמור בסעי קט )א(.
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)ד(

היה יסוד סביר לחשש כי הפעלה של מכשיר

אלחוטי ללא רישיו או בניגוד לתנאיו גורמת
להפרעה של ממש לרשת בזק ציבורית כהגדרתה
בחוק התקשורת או תגרו& להפרעה של ממש
למכשיר אלחוטי אחר הפועל כדי ,רשאי המפקח
לפנות לבית המשפט על מנת שיורה מה לעשות
במכשיר כדי למנוע הפרעה כאמור בסעי זה
לרבות תפיסתו.
פיקוח במערכת
הביטחו

.42

)א(

הוראות פרק זה לא יחולו לגבי מכשיר

אלחוטי המוחזק או מיוצר בגופי מערכת הביטחו
או מופעל על יד&.
)ב( השר הממונה ,בהסכמת השר ,יורה בנוהל
על אופ יישו& הפיקוח על הוראות פקודה זו בגו
ביטחוני.
)ג(

לעניי סעי זה 
"גו

ביטחוני" – אחד הגופי& המנויי&

בהגדרה "מערכת הביטחו";
"השר הממונה" – כהגדרתו בחוק הגנת
הסביבה

)סמכויות

התשע"א 2011

9

פיקוח

ואכיפה(,

)להל – חוק הגנת

הסביבה(;
"מערכת הביטחו" – כהגדרתה בחוק הגנת
הסביבה.
תוספת
)סעי "(18
פרק ד' :תיקו עקי
תיקו חוק בתי
משפט לענייני&

.13

10

בחוק בתי משפט לענייני& מנהליי& ,התש"ס  , 2000בתוספת הראשונה,
בסופה יבוא

מנהליי&

 9ס"ח התשע"א ,עמ'  ;738התשע"ד.394 ,
 10ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשע"ה.284 ,
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") (52החלטה לפי סעי

 (6)38או סעי

האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב.";1972
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 41לפי פקודת הטלגר

דברי הסבר
כללי
פקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב) 1972להל  הפקודה( מסדירה את השימוש במשאב
הציבורי של הספקטרו& האלקטרומגנטי בישראל ,ואת דרכי ניהולו בידי המדינה ,לרבות הועדה של תדרי
רדיו ,הקצאת& ורישוי&.
תחו& התדרי& )הספקטרו& האלקטרומגנטי( המוקצה לשימוש תקשורת אלחוטית משרת מגוו רחב של
צרכי& .כ +למשל שימוש בתדרי& לשירותי טלפוניה סלולרית ,להפצה אלחוטית של שידורי טלוויזיה
ורדיו ,לתקשורת לוויינית ,להפעלה של מערכות קשר צבאיות ,לחובבי רדיו ,לתקשורת של כלי טיס וכלי
שיט ,ועוד.
תחו& תדרי הרדיו הוא משאב במחסור ,ועל כ יש חשיבות רבה לניהול מתוכנ במטרה להבטיח שימוש
יעיל במשאב זה ,ולמניעת הפרעות אלחוטיות .חשיבות זו גוברת נוכח ביקוש הול +וגדל לתדרי& עבור
שימושי& אזרחיי& מגווני& ובראש& אספקה של שירותי תקשורת מתקדמי& ,ועבור צרכיה השוני& של
מערכת הביטחו .ניהול הספקטרו& האלקטרומגנטי הוא באמצעות אסדרה של השימוש בתדרי רדיו
לצורכי תקשורת ,ואסדרה של ציוד אלחוטי .בהתאמה ,הפקודה קובעת כי נית לעשות שימוש בתדרי רדיו
א +ורק בהתא& להועדה של התדר והקצאתו בידי הגור& המוסמ +לכ ,+וכ היא קובעת חובת רישוי
להחזקה ,הקמה והפעלה של מכשיר אלחוטי ,או בלשו הפקודה" :מכשיר לטלגר אלחוטי" .בעד רישוי
ובעד הועדת תדרי& והקצאת& משולמות אגרות ,הקבועות בתקנות הטלגר האלחוטי )רשיונות ,תעודות
ואגרות( ,התשמ"ז) 1987להל – תקנות הטלגר האלחוטי(.
בשונה מהחקיקה העדכנית אי בפקודה סמכויות שמאפשרות אכיפה מנהלית בדר +של הטלת עיצו&
כספי או קביעת התראה מנהלית על מי שמפר את הוראותיה .כלי האכיפה היחידי& הקבועי& כיו&
בפקודה ה& סנקציות פליליות ,ובעיקר& מאסר או קנס פלילי.
על מנת לייעל את האכיפה מוצע אפוא לקבוע בפקודה מנגנוני אכיפה ופיקוח מנהליי& על קיו& הוראות
הפקודה ,שיהיו נתוני& בידי משרד התקשורת ,ובכלל כ +מינוי מפקחי& והקניית סמכויות פיקוח עבור&,
וקביעת סמכות להטיל עיצומי& כספיי& או לקבוע התראה מנהלית מקו& בו מתגלות הפרות של הוראות
הפקודה.
כמו כ מוצע לעג בפקודה הסדר מפורט לעניי רישוי ,לרבות התנאי& למת רישיו ותנאי& שייקבעו
ברישיו ,הדרכי& לבקש רישיו ,סמכויות לביטול ,התלייה והגבלה של הרישיו ,וחובות נוספות שחלות על
בעל רישיו ,כגו תשלו& אגרה ,ורישוי נפרד לציוד אלחוטי.
בנוס  ,מוצע בהצעת החוק לעג את הסמכות להועיד תדרי& ולהקצות& הנתונה כיו& בידי ועדת התדרי&.
30

סמכויות הוועדה עוגנו במפורש בהחלטת הממשלה מס'  4228מיו&  ,9.11.2008ובהחלטת הממשלה מס'
 152מיו&  .13.5.2013בנוס מוצע לקבוע הוראות מפורטות לעניי סמכויותיה של ועדת התדרי& ונהלי
העבודה הנהוגי& בה ,וכ לעג את סמכויותיה של ועדת התדרי& העליונה ,כפי שמפורט בתיקו המוצע.

לסעיפי  1ו2$
מוצע להוסי את פרק א' שיעסוק בהגדרות בה נעשה שימוש בפקודה.
מוצע להוסי את ההגדרות "אמצעי שליטה"" ,בעל שליטה" ו"החזקה" אשר נדרשות לש& קביעת
הוראות בענייני& הנוגעי& לרישוי ,וזאת בדר +של הפניה להגדרות אלה בחוק ניירות ער ,+התשכ"ח.1968
כ מוצע להוסי הגדרות של "ועדת התדרי&" ו"חוק התקשורת".
מוצע להוסי את ההגדרה "מכשיר אלחוטי" .כיו& הפקודה וחקיקת המשנה מכוחה נוקטות במספר
מונחי& שוני& כדי לתאר מכשירי& וציוד שהוראות הפקודה חלות לגביה& ,וביניה& "תחנת טלגר
אלחוטי"" ,מכשיר לטלגר אלחוטי"" ,תחנת קשר"" ,ציוד קצה רט"" .מוצע להוסי את ההגדרה
"מכשיר אלחוטי" שתקבע מונח אחיד וברור לכל אות& מונחי& בה& הפקודה עושה שימוש .מוצע
שההגדרה "מכשיר אלחוטי" תתייחס ג& לכל מכשיר אחר שיש בו רכיב אלחוטי שנועד לתקשורת ומשכ+
הוראות הפקודה חלות לגביו.
מוצע לתק את ההגדרה "טלגר אלחוטי" באופ שיבהיר כי זו שיטת תקשורת אשר כוללת לא רק קליטה
ושידור של מסרי תקשורת ,אלא ג& קליטה ושידור של אותות על ידי שימוש בגלי& אלקטרומגנטיי&
לרבות אותות חשמל .תיקו זה להגדרה מבהיר כי הוראות הפקודה חלות ג& על מכשיר אלחוטי אשר
משמש לתכליות מגוונות ,כגו מכ"& או מגלה מתכות.
לסעי 3
מוצע לאגד את סעיפי&  16 – 2לפקודה תחת פרק אחד ,פרק ב' ,שעניינו "שימוש בתדרי רדיו ובמכשירי&
אלחוטיי&  הועדה ,הקצאה ורישוי" .הפרק המוצע עוסק באסדרת השימוש בתדרי רדיו ובמכשירי&
אלחוטיי& ובכלל כ +קובע את החובה לקבל רישיו עבור שימוש במכשיר אלחוטי והחזקתו ,וכ קובעת כי
אד& רשאי לעשות שימוש בתדר רדיו מסוי& רק לאחר שתחו& התדרי& הנוגע בדבר הועד למטרה
המבוקשת ולאחר שהתדר האמור הוקצה לאותו אד& בידי הגור& המוסמ ,+כלומר ועדת התדרי&.
בנוס מוצעות בפרק זה הוראות הנוגעות לסמכויות הנדרשות לש& מילוי תפקידיה& של השר והמנהל על
פי פרק זה ,כגו הסמכות לדרוש מידע ,וסמכות להורות על הפסקה של סחר במכשירי& אלחוטיי&
הנחשדי& כמסוכני&.
לסעי 4
ע& התפתחות הטכנולוגיה פותחו מכשירי& לניצול גלי& אלקטרומגנטיי& שלא בעזרת תיל והשימוש בה&
נעשה רווח ,לדוגמה מטעני& אלחוטיי& למכשירי טלפו סלולריי& .סעי  3לפקודה קובע כי הוראות
הפקודה בנוגע להתקנה של מכשירי& לטלגר אלחוטי והפעלת& יחולו ג& על ההתקנה של מכשירי&
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לניצול גלי& אלקטרומגנטיי& להעברת אנרגיה שלא בעזרת תיל ולהפעלת& .כלומר ,חלק מהוראות
הפקודה חלות ג& על מכשיר שמשדר או קולט אנרגיה באופ אלחוטי ג& א& אינו משמש בהכרח להעברת
תקשורת.
מוצע לקבוע שהאמור בסעי יסומ כסעי קט )א( ,ולתק את הסעי כ +שכלל הוראות הפקודה יחולו
ביחס למכשירי& האמורי& בסעי ולא רק הוראות החלות על התקנה והפעלה כפי שקבוע כיו&.
הרחבת תחולת הפקודה באופ האמור תאפשר למשרד התקשורת להסדיר ג& היבטי רישוי ,ייבוא וסחר
של המכשירי& האמורי& ,באופ שימנע הפרעות למכשירי& אלחוטיי&.
מוצע להוסי את סעי קט )ב( ולקבוע בו כי לשר התקשורת תהיה סמכות לקבוע בצו כי הוראות
הפקודה ,כול או חלק ,יחולו ג& על מכשירי& להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל ,א& הפעלת&
גורמת להפרעה בשימוש התקי בתדרי רדיו .בכ +תוקנה לשר התקשורת סמכות ,לדוגמה ,לקבוע כי
החזקה ,הפעלה או סחר בציוד כאמור יהיו מותרי& רק בכפו לקבלת רישיו או אישור מהגור& במשרד
התקשורת שממונה על רישוי ציוד אלחוטי.
לסעי 5
סעי  4לפקודה קובע סייגי& לתחולת הפקודה ,לעניי מכשיר המופעל בידי כוחות הביטחו ,ולעניי
מכשיר מסוג אחר שציינה הממשלה בצו.
מוצע לתק את הסעי ולפרט את הפטורי& הבאי&:
לסעי קט )א(
מוצע להבהיר את היק הסייג הקיי& לתחולת הפקודה לפיו מכשירי& אלחוטיי& המופעלי& בידי כוחות
הביטחו פטורי& מחובת רישוי ומתשלו& אגרה ,א +אינו גורע מהחובה לפעול לפי סעי 5ד שעוסק
בהועדת תדרי& והקצאת&.
לסעי קט )ב(
מוצע כי הסמכות המוקנית כיו& לממשלה  ונתונה בידי שר התקשורת  לקבוע כי הוראות הפקודה לא
יחולו על מכשירי& מסוימי& ,תוקנה לשר התקשורת ומוצע לפרט היבטי& שוני& לעניי סמכות זו :א&
נוכח שר התקשורת כי אי מקו& להסדרה של מכשיר מסוג מסוי& לפי הוראות הפקודה ,רשאי הוא
לקבוע פטור בצו למכשיר זה .כ מוצע שהשר יהיה רשאי לקבוע תנאי& לפטור כאמור ובכלל זה ייעוד
לשימוש מסוי& ,טווח תדרי& ,הספק ,ודרישות של מפרט טכני או תק מסוי& העומד בתנאי& האמורי&.
בנוס  ,על מנת לאפשר למנהל גמישות בהרחבת הפטור ג& למכשיר הפועל בתקני& ומפרטי& חדשי&,
מוצע כי במקרי& בה& קבע שר התקשורת פטור בתנאי& מסוימי& ובתק או במפרט מסוי& ,יהיה רשאי
המנהל להודיע על תק או מפרט נוס אשר עומד באות& התנאי& שקבע השר.
לסעי קט )ג(
על מנת שהודעת המנהל לעניי התק והמפרט הנוס שחל לגביו פטור תובא לידיעת כלל הציבור ,מוצע כי
המנהל יפרס& את ההודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התקשורת.
לסעי 6
מוצע לתק את סעי )5א( לפקודה כ +שהסמכות להעניק רישיונות לפי סעי זה המוקנית כיו& לממשלה 
ונתונה בידי שר התקשורת  תוקנה במפורש לשר התקשורת ,האחראי על ביצוע הוראות הפקודה ותקנות
הטלגר האלחוטי שנקבעו לפי סעי .13
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בהקשר זה מוצע לקבוע בסעי  5הוראות פרטניות הנוגעות לרישוי ,כמקובל בחקיקה עדכנית ,כדלקמ:
לסעי קט )ב(
מוצע לתק את סעי קט )ב( ולהבהיר את הדר +שבה יש להגיש בקשה לרישיו.
לסעי קט )ב(1
מוצע לעג בפקודה את החובה המוטלת על בעל רישיו לשל& אגרה בסכו& שקבע השר בתקנות לפי סעי
 13לפקודה ,וכ לעג בה את חובתו של בעל הרישיו לקבל את האישורי& הנדרשי& לסוג המכשיר
האלחוטי מושא הרישיו כתנאי לביצוע הפעולות המותרות ברישיו .חובות אלה קבועות כיו& בתקנות
הטלגר האלחוטי ,ומוצע לקבוע אות בחוק לצד יתר ההוראות החלות על בעלי רישיונות.
לסעי קט )ב(2
מוצע להסמי +את השר לקבוע תנאי& נוספי& למת רישיו או לחידושו וכ לקבוע תנאי& כאמור לסוג
מסוי& של רישיו ,בי השאר ,כדי למנוע הפרעות למכשירי& אלחוטיי& ועל מנת לאפשר ניצול יעיל של
תדרי הרדיו ,ובכלל זה תנאי& בנושאי& אלה :מסירת מידע ומסמכי&; דרישה להעדר הרשעה פלילית;
הגבלות ותנאי& לעניי העברת אמצעי שליטה בבעל רישיו; תנאי בדבר העדר מניעה ביטחונית למת
רישיו; הוראות בדבר חובת התאגדות של מבקש הרישיו; הוראות בדבר דרישת תושבות או התאגדות
בישראל; הוראות בדבר העסקת כוח אד& מיומ ומקצועי; והוראות בדבר מת ערבות והדרכי&
למימושה .נוכח מגוו הרישיונות הקיי& מכוח הפקודה ,מוצע כי השר יהיה רשאי לקבוע תנאי& שוני&
למת רישיו בהתא& לסוג הרישיו ואופי הפעולות המותרות בו.
לסעי קט )ב(3
מוצע להסמי +את השר לקבוע ברישיו תנאי& והגבלות ובכלל זה בנושאי& אלה :הגבלות על החזקה ועל
העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיו; תנאי& והגבלות לעניי אופ ביצוע הפעולות המותרות על פי
הרישיו; הוראות ותנאי& בענייני& הנדסיי& ותחזוקה של המכשיר האלחוטי מושא הרישיו; תנאי&
ודרישות לעניי רישו& מלאי של מכשירי& אלחוטיי& ושמירת מסמכי& שוני& בנוגע למכשירי& כמפורט
בסעי ; תנאי& והוראות בדבר ניטור של מכשיר אלחוטי שיבצע בעל הרישיו לש& מדידת הספק השידור
במוצא המשדר וכ הוראות בדבר מסירת נתוני הניטור למנהל; הוראות בדבר מת ערבות רישיו והדרכי&
למימושה; הגבלות ותנאי& לעניי סחר במכשירי& אלחוטיי&; הוראות בדבר חובות דיווח בנושאי&
שוני& ובה& פעילותו של בעל הרישיו; הוראות בדבר דרישות טכניות שעל הציוד האלחוטי לעמוד בה
לרבות מפרט טכני או תק מסוי& ,וכ בכל עניי מהענייני& הקבועי& בסעי קט )ב (2המוצע .הסמכות
לקבוע הוראות בכל הנושאי& שפורטו נדרשת על מנת שנית יהיה להבטיח ניצול יעיל ואופטימלי של
משאב תדרי הרדיו ולבחו במידת הצור +עמידה בהוראות הפקודה ובהוראות לפיה .בדומה לאמור לעניי
סעי קט )ב (2המוצע ,מוצע כי השר יהיה רשאי לקבוע הוראות שונות לסוגי& שוני& של רישיונות.
מוצע כי השר יקבע תנאי& והוראות ברישיו לעניי ניטור רק א& מצא כי ישנ& טעמי& מיוחדי&
המצדיקי& לעשות שימוש בסמכותו זו ,למשל כאשר לא נית להשיג את מטרת הניטור באמצעות שימוש
בסמכויות אחרות ,או כאשר טובת הציבור מחייבת זאת.
לסעי קט )ב(4
מוצע להבהיר שעל התנאי& למת רישיו שיקבע השר לפי סעי קט )ב (2המוצע להתקיי& בכל תקופת
הרישיו.
לסעי קט )ב(5
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תקנות הטלגר האלחוטי קובעות כיו& את תקופת תוקפ& של סוגי הרישיונות השוני& .מוצע לעג
בפקודה את הגבלת תוק הרישיו לתקופה קצובה.
לסעי קט )ב(6
מוצע לקבוע כי רישיו אינו נית להעברה ,שעבוד או עיקול .איסור בדבר העברת הרישיו קבוע כיו&
בתקנות הטלגר האלחוטי.
לסעי קט )ב(7
כמקובל בחקיקה עדכנית ,מוצע לקבוע כי השר רשאי לבטל ,להגביל או להתלות רישיו בהתקיי& התנאי&
המפורטי& בסעי .
לסעי קט )ג(
מוצע לתק את סעי קט )ג( כ +שהסמכויות המוקנות בו לממשלה ונתונות כיו& בידי שר התקשורת,
יוענקו לשר התקשורת ,בדומה ליתר הסמכויות בפקודה שמוצע להעניק לו.
לסעי 7
מוצע לתק את סעי 5ג כ +שבמקו& "שר התקשורת" יבוא "השר" ,כפי שמוצע להגדירו בסעי ההגדרות.
לסעיפי  8ו9$
כללי
סעי 5ד)ג( לפקודה בנוסחו כיו& קובע כי הועדת תדרי& והקצאת& תיעשה בידי גו שהממשלה הסמיכה
לעניי זה ,וכי כל עוד לא החליטה הממשלה אחרת ,יהיה הגו מי שהממשלה הסמיכה לפני  1באוקטובר
 .1993עד לסו שנת  2008המועצה לקשר ולאלקטרוניקה הייתה הגו שהוסמ +להועדת תדרי&
ולהקצאת& ,בהחלטות ממשלה מס'  181מיו&  23בינואר  1955ומס'  842מיו&  30ביולי .1972
עיקר פעילותה של המועצה לקשר ולאלקטרוניקה התבצע באמצעות ועדת התדרי& ,שהייתה הגו
האחראי להועדה ולהקצאה של תדרי רדיו בישראל ,ובאמצעות המועצה המצומצמת )שנקראה לעיתי&
"ועדת התדרי& העליונה" או "ועדת הערר"( .המועצה המצומצמת שימשה ,בי היתר ,כערכאת ערעור על
החלטות ועדת התדרי&.
ביו&  9בנובמבר  2008התקבלה החלטת ממשלה מספר  4228אשר עיגנה את סמכותה של ועדת התדרי&
להועיד תדרי& ולהקצות& ושינתה את הרכב של ועדת התדרי& ושל הוועדה העליונה .ביו&  13במאי
 2013התקבלה החלטת ממשלה מספר ) 152להל החלטת ממשלה מס'  (152אשר שינתה את הרכב ועדת
התדרי& ,וכ קבעה כי סמכות ועדת התדרי& תעוג בפקודה .לש& יישו& החלטה זו ,מוצע לעג בפקודה
את הסמכויות הנוגעות לפעילות של ועדת התדרי& וועדת התדרי& העליונה ואת דרכי מינוי ,את הרכב
ואת חלוקת התפקידי& בי הוועדות ,וזאת בהתבסס על החלטות הממשלה האמורות .הצעה זו א
תואמת את המלצות מבקר המדינה בדוח מבקר המדינה מס' 63ג' – היבטי& בניהול תדרי&
אלקטרומגנטיי&.
לסעי 8
לסעיפי קטני )א( ו)$א(1
מוצע לקבוע בסעי קט )א (1את סמכות ועדת התדרי& להועיד תדרי& ולהקצות& ולתק את סעי קט
)א( בהתאמה.
34

ניצול יעיל של משאב תדרי הרדיו יאפשר מיצוי פוטנציאל התועלת המשקית והקדמה הטכנולוגית לטובת
הציבור .לפיכ ,+כחלק מניהול משאב תדרי הרדיו והבטחת השימוש היעיל בו ,מעת לעת יש צור +לשנות
הקצאה או לצמצ& את היקפה .לכ ,מוצע לית ביטוי לסמכותה של ועדת התדרי& ולעגנה מפורשות ,או
של נציג מנציגיה המפעיל את סמכות ההקצאה לפי סעי 5ד)א (2המוצע ,לשנות או לצמצ& הקצאה של
תדרי רדיו ,מטעמי& שוני& לרבות מהשיקולי& המפורטי& בסעי )4ב( לחוק התקשורת ,בשינויי&
המחויבי& :מדיניות הממשלה בתחו& הבזק; שיקולי& שבטובת הציבור; התאמתו של מבקש הרישיו
לבצע את פעולות הבזק ולתת את שירותי הבזק שלגביה& הוא מבקש רישיו; ותרומת מת הרישיו
לתחרות בתחו& הבזק ולרמת השירותי& בו .שיקולי& אלה יכול שיובאו בחשבו ג& בעת הועדה תדרי&
והקצאת&.
הצעה זהה לתיקו סעי זה נכללה בהצעת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיי& )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשני&  2013ו–  (2014התשע"ג –  ,2013שאושרה בקריאה ראשונה ביוני  2013א +לא
הושלמה לכדי חקיקה.
לסעי קט )א(2
מוצע לקבוע בדומה לפרקטיקה הנהוגה בוועדת התדרי& לעניי הקצאת תדרי& ,כי תינת לחברי הוועדה
השוני& סמכות הקצאה כמפורט להל:
)א( יושב ראש ועדת התדרי& יהיה רשאי להקצות באופ פרטני תדרי& שהוועדה הועידה לשימושי&
ולשירותי& שוני& ,למעט לעניי תדרי רדיו שהועדו או שהוקצו באופ בלעדי לכוחות הביטחו לשימוש
באמצעות מכשיר ייעודי.
)ב( כל אחד מחברי הוועדה שה& נציגי& של כוחות הביטחו ,יהיה רשאי להקצות באופ פרטני תדרי&
שהוועדה הועידה באופ בלעדי לשימוש של מי מבי כוחות הביטחו או שהוועדה הקצתה באופ בלעדי
לשימוש אותו גור& באמצעות מכשיר ייעודי ,כמפורט בסעי  .בהעדר חבר מייצג בוועדה של מי מכוחות
הביטחו שהועדו או שהוקצו לו תדרי& לשימוש באמצעות מכשיר ייעודי כאמור ,יוסמ +יושב ראש
הוועדה לבצע את ההקצאות.
בהתאמה מוצע למחוק את הסיפה של סעי קט )ב( ואת סעי קט )ג(.
וזה נוסחו של סעי קט )ג( שמוצע לבטלו:
")ג( הועדת תדרי& והקצאת& תיעשה בידי הגו שהממשלה הסמיכה לעני זה; כל עוד לא
החליטה הממשלה אחרת ,יהיה הגו מי שהממשלה הסמיכה לפני יו& ט"ז בתשרי תשנ"ד
) 1באוקטובר .".(1993
לסעי 9
לסעי 5ה המוצע )ועדת התדרי( $
מוצע להוסי את סעי 5ה שעניינו ועדת התדרי& ,אשר יעג את סמכות שר התקשורת למנות את ועדת
התדרי& .בוועדה יהיו שמונה חברי& בעלי תפקיד בכיר שה& נציגי& של הגופי& המנויי& בסעי  :יושב
ראש הוועדה שהוא סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרו& ורישוי תדרי& במשרד התקשורת )"המנהל" כהגדרתו
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המוצעת( וחבר נוס נציג משרד תקשורת; שני נציגי& מטע& אג התקשוב בצה"ל אשר ימונו לפי המלצת
שר הביטחו; נציג משטרת ישראל אשר ימונה לפי המלצת השר לביטחו פני&; נציג מנהל התעופה
האזרחית אשר ימונה לפי המלצת שר התחבורה והבטיחות בדרכי&; נציג שירות הביטחו הכללי אשר
ימונה לפי המלצת ראש שירות הביטחו הכללי ונציג משרד האוצר אשר ימונה לפי המלצת שר האוצר.
הרכב הוועדה המוצע תוא& את ההרכב הקבוע בהחלטות הממשלה שהוזכרו לעיל ,ומשק צרכי&
ושיקולי& שוני& הרלוונטיי& להלי +של הועדת תדרי& והקצאת& וכ את המומחיות הנדרשת לצור +כ.+
כמו כ ,ההרכב מאז בי צרכי השימוש של גורמי& אזרחיי& וביטחוניי& שוני&.
בנוס  ,נוכח מספר& הזוגי של חברי הוועדה ,מוצע כי במקרה של קולות שקולי& יהיה ליושב ראש הוועדה
קול כפול ,כקבוע בהחלטת ממשלה מס' .152
לסעי 5ו המוצע )תפקידי ועדת התדרי( $
מוצע להוסי את סעי 5ו ,ולעג בו את תפקידיה של ועדת התדרי& כגו המופקד על הועדה של תדרי&
והקצאת& ,בי השאר בשי& לב לשיקולי& הקבועי& בסעי זה :צרכי המגזר האזרחי וכוחות הביטחו
בדבר שימוש בתדרי רדיו; ניצול יעיל של תדרי רדיו; מניעת הפרעות לפעילות התקינה של מערכות טלגר
אלחוטי הפועלות כדי; הוראות החוקה ,האמנה ותקנות הרדיו של איגוד הבזק הבינלאומי ,וכ כל הסכ&
בינלאומי אחר בנושא תדרי רדיו שישראל צד לו; תיאו& הפעילות של מערכות טלגר אלחוטי הפועלות
כדי ,בעת רגיעה ובעת חירו& .בנוס מוצע כי ועדת התדרי& תעביר את החלטותיה לעיו חברי הוועדה
העליונה ,וכי הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ונהלי דיוניה.
לסעי 5ז המוצע )דיו חוזר( $
מוצע כי מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת התדרי& יהיה רשאי לבקש ממנה לקיי& דיו חוזר
בהחלטה .מוצע כי נית יהיה לבקש דיו חוזר בתו +שלושה שבועות מיו& מסירת ההחלטה.
לסעי 5ח המוצע )מינוי הוועדה העליונה( $
מוצע להוסי את סעי 5ח שענייננו מינוי ועדת התדרי& העליונה והרכבה .מוצע כי בוועדה יהיו  5חברי&
אשר ימונו בידי שר התקשורת וה& יהיו נציגי& של הגופי& המנויי& בסעי  ,בהרכב הבא :יושב ראש
הוועדה שהוא מנכ"ל משרד התקשורת; מנכ"ל משרד הביטחו או נציג מטעמו; מנכ"ל המשרד לביטחו
פני& או נציג מטעמו; מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציג מטעמו ומנכ"ל משרד האוצר או נציג מטעמו.
לסעי 5ט המוצע )תפקידי הוועדה העליונה וסדרי עבודתה( $
מוצע להוסי את סעי 5ט אשר מפרט את תפקידי הוועדה העליונה וה&) :א( הכרעה בהשגה של חבר
ועדת התדרי& כנגד החלטה של הוועדה) .ב( הכרעה בכל נושא אחר שנדו בפני ועדת התדרי& והובא בפני
הוועדה.
כמו כ מוצע לקבוע הוראות נוספות לעניי אצילת סמכויות לחברי הוועדה ,העברת החלטות הוועדה
העליונה לעיו חברי ועדת התדרי& ,וכי הוועדה העליונה תקבע את סדרי עבודתה ונהלי דיוניה.
לסעי 5י המוצע )השגה( $
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מוצע כי חבר ועדת התדרי& יהיה רשאי להשיג על החלטה של הוועדה בפני הוועדה העליונה .מוצע כי נית
יהיה להגיש השגה בתו +שלושה שבועות מיו& מסירת ההחלטה לחברי הוועדה.
לסעי 10
עניינו של סעי  12לפקודה בסמכות חיפוש של שוטר כאשר יש חשש כי הפעלה של מכשיר לטלגר
אלחוטי עשויה לגרו& לשיבוש או להפרעה בתחו& תדרי& המיועד לקשר ע& כלי טיס או לפעולת מכשיר
עזר לתעופה או כדי לסכ חיי אד& .מאחר שסעי  12מתייחס כיו& ל"גו פיקוח" ,מוצע להתאימו לסימ
ג' בפרק ג' המוצע בנוגע לסמכויות מפקחי&.
לסעי 11
סעי  13לפקודה קובע את סמכותו של שר התקשורת להתקי תקנות לפי הפקודה .מוצע לתק את סעי
 13ולהתאימו להגדרות המוצעות וכ לקבוע כי השר כהגדרתו המוצעת יהיה הממונה על ביצוע הפקודה.
לסעי 12
כללי
כאמור בחלק הכללי להצעת החוק ,אחת התכליות העיקריות של תיקו מוצע זה היא קביעת מנגנוני
פיקוח ואכיפה מנהליי& על קיו& הוראות הפקודה .כמפורט להל ,סעי  12המוצע מוסי לפקודה שורה
של סעיפי& המקני& למנהל סמכויות בנושאי& הבאי& :מת הוראות ,דרישת מידע ,נקיטת אמצעי אכיפה
מנהליי& )הטלת עיצו& כספי והמצאת התראה מנהלית( .כמו כ מוצע להוסי הוראות שעניינ מינוי
מפקחי& וסמכויות פיקוח.
לסעי  15המוצע )הפסקת פעולות סחר( $
מוצע להקנות למנהל סמכות להורות למי שעוסק בסחר במכשירי& אלחוטיי& ,על הפסקה זמנית של סחר
במכשיר אלחוטי מסוג מסוי& ,או לקבוע תנאי& להמש +סחר במכשיר מסוג מסוי& ,והכל א& יש חשש
שאותו מכשיר מסוכ לשלומו ,לבריאותו או לבטיחותו של אד& ,או שקיימת הסתברות גבוהה למסוכנות
כאמור )סעי קט )א(( .מת הוראות בהתא& לסעי זה כפו למת זכות טיעו לגור& שעוסק בסחר
באותו מכשיר ,ואול& ,מקו& בו קיי& חשש מידי לשלומו לבריאותו או לבטיחותו של אד& ,או לביטחו
המדינה ,רשאי המנהל לית הוראה כאמור א מבלי שנת לעוסק בסחר במכשיר האלחוטי הזדמנות
לטעו את טענותיו ,ובלבד שתינת לו הזדמנות כאמור בהקד& האפשרי לאחר מכ )סעיפי& קטני&
)ג(ו)ד((.
מוצע כי המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניי המש +הסחר במכשירי& האלחוטיי& האמור בהקד&
האפשרי ולא יאוחר מ  30ימי& מיו& הוראתו על ההפסקה הזמנית ,וזאת על מנת לצמצ& את מידת
הפגיעה בפעילתו של מי שסוחר במכשיר אלחוטי מהסוג המסוי& .כ מוצע כי המנהל יהיה רשאי להארי+
את התקופה האמורה ב 15ימי& נוספי& לש& ביצוע בדיקות נוספות או משלימות במכשירי& ,וזאת
מטעמי& שיירשמו )סעי קט )ב((.
הוראות דומות קבועות בדברי חקיקה שוני& ,כגו סעי 10א בחוק התקני& ,התשי"ג – .1953
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לסעי ) 16סמכות לדרוש מידע($
מוצע להסמי +במפורש את שר התקשורת ,את המנהל ,וכל עובד משרד התקשורת שהשר הסמיכו לכ +
בכפו לעמידתו בתנאי& ,לדרוש ממבקש רישיו לפי פקודה זו ,מבעל רישיו וממי שעוסק בסחר
במכשירי& אלחוטיי& ,למסור לה& כל מידע הנחו 1לש& הפעלת סמכויות השר לפי הפקודה ,וזאת במועד
ובמתכונת כפי שיורו.
לפרק ג' לפקודה
מוצע להוסי את פרק ג' לפקודה שכותרתו תהיה "אכיפה מנהלית וסמכויות פיקוח" ובמסגרתו להוסי
לפקודה את הסעיפי& הנוגעי& להטלת עיצו& כספי ,המצאת התראה מנהלית ,מינוי מפקחי& וקביעת
סמכויות הפיקוח שיוקנו לה& .בהמש +לאמור ,מוצע להוסי את כותרת סימ א' "הטלת עיצו& כספי".
אחד התיקוני& העיקריי& בהצעת חוק זו הוא אימו 1מודל של אכיפה מנהלית במסגרת פרק ג' המוצע.
מודל האכיפה המנהלית המוצע כולל שני כלי אכיפה :עיצו& כספי )סימ א' לפרק המוצע( והתראה
מנהלית )סימ ב' לפרק המוצע( .כיו& ,מרבית ההפרות של ההוראות לפי הפקודה ה עבירות פליליות .כעת
מוצע לית סמכות למנהל לעשות שימוש ג& בכלי האכיפה המנהלית .כ ,+האכיפה הפלילית תמוקד
בעבירות שה ההפרות החמורות יותר של הפקודה ,שלגביה מוצדק לנהל הלי +פלילי המתייג את המפר
באופ שלילי ,ואילו יתר ההפרות ייאכפו בדר +של אכיפה מנהלית תו +שמירה על הרתעה של הכלל.
מטרתה של האכיפה המנהלית היא כפיית ציות להוראות הדי ,מניעה ישירה של ההפרה והרתעה של
הפרט באמצעות שלילת התמרי 1הכלכלי לביצוע ההפרה .יתרונה של האכיפה המנהלית לעומת האכיפה
הפלילית ,ובמיוחד מנגנו העיצו& הכספי ,הוא שמדובר במנגנו גמיש המאפשר לרגולטור תגובה מהירה
יותר.
מוצע כי סמכויות האכיפה המנהליות יופעלו ביחס לגורמי& מפוקחי& שה& בעלי רישיו מכוח הפקודה או
מי שסוחר כדר +עיסוקו במכשירי& אלחוטיי& וקיבל פטור מרישיו על פי צו.
לסעי  17המוצע )הגדרות( $
מוצע להוסי לפרק ג' את ההגדרות" :אמצעי אכיפה מנהלית" – שהוא עיצו& כספי או התראה מנהלית;
"בעל רישיו"" ,הפרשי הצמדה וריבית" ,ו"רישיו".
לסעי  18המוצע )עיצו כספי($
כאמור ,העיצו& הכספי הוא אמצעי אכיפה רגולטורי שמטרתו העיקרית היא כפיית קיו& הוראות החוק
והחזרת המפוקח למשטר ציות .יעילותו של ההלי +המנהלי עשויי& לשמש גור& מרתיע ולהביא להפחתת
מקרי ההפרות .מוצע ,אפוא ,להסמי +את מנהל אג ניהול ספקטרו& ורישוי תדרי& במשרד התקשורת,
להטיל עיצו& כספי על אד& אשר הפר את ההוראות המפורטות בסעי  18המוצע ,כפי שיפורטו להל.
מוצע כי במקרה של הפרה של אחת מהחובות המנויות בסעי  18המוצע ,למנהל תהא הסמכות להטיל
עיצו& כספי לאחר ששלח הודעה על כוונתו לעשות כ וקיי& את ההלי +הכרו +בכ) +כאמור בסעי 20
המוצע(.
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מוצע לקבוע מדרג של הפרות ,שאפשר להטיל בשלה סכומי& שוני& של עיצו& כספי ,וזאת בהתא& לאופי
הנורמה שהופרה ,חומרת ההפרה והיק השפעתה על הציבור ועל האינטרסי& המוגני& באמצעות
הפקודה .מוצע להסמי +את המנהל להטיל עיצו& כספי בשל הפרת הוראות הפקודה ,הוראות הקבועות
בתקנות ובצווי& ,והוראות ברישיונות שנקבעו מכוח הפקודה.
לסעי קט )א(
מוצע לקבוע כי בשל הפרת ההוראות המפורטות בסעי קט )א( רשאי המנהל להטיל על מפר עיצו& כספי
בסכו& של  20,000שקלי& חדשי& א& הוא תאגיד ,ו 10,000שקלי& חדשי& א& הוא יחיד.
לפסקה :1
מוצע כי אי מסירת דיווח אשר מי שסוחר בציוד קצה רט" נדרש למוסרו למנהל בהתא& להוראות
שנקבעו בצו התקשורת )בזק ושידורי&( )פטור מאישור סוג ופטור מרישיו סחר( ,התשע"ב 2012מכוח
סעי )5א ,(1תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :2
מוצע כי אי קיו& חובת רישו& מלאי אשר מי שסוחר בציוד קצה רט" נדרש לה בהתא& להוראות שנקבעו
בצו התקשורת )בזק ושידורי&( )פטור מאישור סוג ופטור מרישיו סחר( ,התשע"ב 2012מכוח סעי )5א(1
המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :3
מוצע כי אי עמידה בתנאי& והגבלות שברישיו לעניי אופ ביצוע הפעולות המותרות על פיו ,בניגוד
להוראות שנקבעו לפי סעי )5ב (2)(3המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :4
מוצע כי אי קיו& תנאי& או הוראות בענייני& הנדסיי& ותחזוקה ,שנקבעו ברישיו לפי סעי )5ב,(4)(3
תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :5
מוצע כי אי מסירת דיווח אשר אד& נדרש למוסרו בהתא& להוראות שנקבעו ברישיו לפי סעי )5ב(8)(3
המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :6
מוצע כי אי קיו& חובת רישו& מלאי של מכשירי& אלחוטיי& או חובת שמירת מסמכי& בהתא& להוראות
שנקבעו ברישיו לפי סעי )5ב (9)(3המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :7
מוצע כי אי מסירת דיווח הנדרש לפי התקנות שנקבעו מכוח סעי  13לפקודה ,תהא עילה להטלת עיצו&
כספי.
לפסקה :8
מוצע כי אי מסירת מידע שאד& נדרש למסור לפי הוראות השר ,המנהל או מי שהשר הסמיכו לכ +מכוח
סעי  16המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :9
מוצע כי אי מסירת מידע ,ידיעה או מסמ +שאד& נדרש למוסרו בהתא& להוראות מפקח מכוח סעי (2)38
המוצע ,לעניי עמידתו של מכשיר אלחוטי במפרט ,בתק או בתנאי& הקבועי& לפי הוראות הפקודה ,תהא
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עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :10
מוצע כי אי מילוי הוראות שנת מפקח מכוח סמכותו לפי סעי  40המוצע ,בעניי איסור החזקה ,איסור
הפעלה או איסור שיווק של מכשיר אלחוטי ,או אי מילוי הוראות לעניי פעולות שיש לנקוט ביחס למכשיר
אלחוטי שיובא לאר 1שלא כדי יהיו עילה להטלת עיצו& כספי.
לסעי קט )ב(
מוצע לקבוע כי בשל הפרת הוראות הפקודה המפורטות בסעי קט )ב( רשאי המנהל להטיל על המפר
עיצו& כספי בסכו& של  140,000שקלי& חדשי& א& הוא תאגיד ,ו 70,000שקלי& חדשי& א& הוא יחיד.
סוגי ההפרות הקבועות בסעי קט זה מתייחסות להפרות מהותיות וחמורות יחסית ,כגו פעולה ללא
רישיו או שימוש בתדר ללא הקצאה.
לפסקה :1
מכשיר אלחוטי אשר יובא לאר 1שלא כדי או מופעל שלא כדי עלול לגרו& להפרעות אלחוטיות
משמעותיות לגורמי& אשר עושי& שימוש בתדרי רדיו שהוקצו לה& כדי ,ובכלל כ +כוחות הביטחו,
חברות תקשורת ,חובבי רדיו ,ועוד .מוצע אפוא כי א& אד& התקי ,הפעיל ,ייבא ,הפי 1או סחר כדר+
עיסוק במכשירי& אלחוטיי& ללא רישיו – בניגוד להוראות סעי )5א() ,(1או תו +הפרה של התנאי&
שנקבעו ברישיו לעניי זה לפי סעי )5ב ,(3יהא המנהל רשאי להטיל עליו עיצו& כספי.
לפסקה :2
מוצע כי הקמה או קיו& של תחנת טלגר אלחוטי ,וכ התקנה ,הפעלה ,או קיו& של מכשיר לטלגר
אלחוטי ללא רישיו בניגוד להוראות סעי )5א() ,(2יהיו עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :3
מוצע כי הפרת הוראות לעניי החזקה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיו שנקבעו ברישיו מכוח
סעי )5ב (1)(3המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :4
מוצע כי הפרת הוראות לעניי חובת ניטור של מכשיר אלחוטי שנקבעו ברישיו מכוח סעי )5ב(5)(3
המוצע ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
לפסקה :5
שימוש בתדר רדיו לצורכי שידורי& או לצור +מת שירותי תקשורת מבלי שהתדר הוקצה למי שעושה בו
שימוש ,או בניגוד לתנאי ההקצאה ,הוא הפרה של סעי 5ד לפקודה .זוהי הפרה חמורה יחסית ,אשר
מלבד שימוש ללא היתר במשאב ציבורי מוגבל ואי תשלו& אגרה בעד שימוש כאמור ,א עלולה להפריע
למי שעושה שימוש בתדר שהוקצה לו כדי ,ולפיכ +מוצע כי הפרה זו תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
מפר כאמור יכול להיות מי שעושה שימוש פיראטי בתדר ומי שמפעיל תחנת רדיו באופ פיראטי כאמור,
חברת תקשורת אשר עושה שימוש בתדר שלא הוקצה לה ,או שלא בהתא& לתנאי ההקצאה.
לפסקה :6
מוצע כי הפרת הוראה שנת המנהל מכוח סעי  15המוצע ,לפיה יש להפסיק לסחור במכשירי& אלחוטיי&
מסוג מסוי& בשל מסוכנות& ,תהא עילה להטלת עיצו& כספי.
40

לסעי קט )ג(
נוס על ההפרות המפורטות בסעיפי& קטני& )א( ו)ב( ,מוצע לקבוע מנגנו גמיש לקביעת הפרות נוספות,
בתוספת לפקודה ,באופ שלא יחייב תיקו חקיקה ראשית .גמישות זו נדרשת בשל כ +שבתיקו מוצע זה
לפקודה ,מוקנות לשר סמכויות נרחבות לקבוע הוראות בנושאי& שוני& ברישיונות )מכוח סעי )5ב(3
המוצע( ובתקנות )מכוח סעיפי&  5ו ,(13שלא כול& מפורטי& ברשימת ההפרות שמוצע לקבוע בסעיפי&
קטני& )א( ו)ב( ,ושלא נית לפרט& בשלב זה משו& שטר& נקבעו .לפיכ +מוצע לקבוע תוספת לפקודה,
שאותה נית יהיה לתק ולקבוע בה בשעת הצור +הפרות נוספות ,ככל שהשר יקבע ברישיונות או בתקנות
הוראות בנושאי& שלא מפורטי& כיו& ברשימת ההפרות.
מוצע כי על הפרה הקבועה בתוספת לפקודה ,נית יהיה להטיל עיצו& כספי בסכו& הקבוע בתוספת.
לסעי קט )ד(
מוצע לקבוע כי השר ,בהסכמת שר המשפטי& ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,תהיה הסמכות לשנות
את התוספת ובכלל כ +לקבוע הפרות נוספות על אלה המפורטות בסעי  ,18ובלבד שסכו& העיצו& הכספי
המרבי שנית יהיה לקבוע בתוספת לא יעלה על סכו& של  140,000שקלי& חדשי& א& המפר הוא תאגיד,
ו 70,000שקלי& חדשי& א& הוא יחיד.
לסעי  19המוצע )הפרה בנסיבות מחמירות( $
מוצע לקבוע כי א& ההפרה בוצעה בנסיבות מחמירות ,המנהל יהיה רשאי להטיל עיצו& כספי בשיעור של
פי שניי& מהסכו& המקורי שנית להטיל על המפר בשל אותה הפרה.
הפרה בנסיבות מחמירות היא הפרה שלנוכח התמשכותה ,עוצמתה ,או היקפה עלולה לגרו& להפרעה
אלחוטית משמעותית לתדרי רדיו שהוקצו למערכת הביטחו או לשימושי תעופה אזרחית ,או שיש בה כדי
לסכ את ביטחו הציבור .היק ההפרה יכול להתייחס ה למספר של מכשירי& אלחוטיי& אשר יובא או
הופעל שלא כדי ,ה לעוצמה של הספק השידור ,וה להיבטי& אחרי& של ההפרה.
לסעי  20המוצע )הודעה על כוונת חיוב( $
מוצע לקבוע כי א& יש למנהל יסוד סביר להניח כי אד& ביצע הפרה כאמור בסעי  18המוצע ,או בנסיבות
מחמירות כאמור בסעי  19המוצע ,ימסור המנהל למפר הודעה על כוונתו להטיל עליו עיצו& כספי )להל 
הודעה על כוונת חיוב(.
המנהל יציי בהודעה על כוונת חיוב את המעשה או המחדל המהווי& את ההפרה )בהקשר זה יפרט המנהל
את התשתית הראייתית המנהלית להפרה ואת נסיבותיה( ,את סכו& העיצו& הכספי והתקופה לתשלומו,
את זכותו של המפר לטעו את טענותיו בדבר כוונת המנהל להטיל עיצו& כספי ,את הסמכות להוסי על
סכו& העיצו& הכספי במקרה של נסיבות מחמירות ,וכ את הסמכות להוסי על סכו& העיצו& הכספי
במקרה של הפרה נמשכת או חוזרת ואת המועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת.
לסעי  21המוצע )זכות טיעו( $
מוצע להעניק למי שבכוונת המנהל להטיל עליו עיצו& כספי זכות לטעו את טענותיו בכתב או בעל פה ,כפי
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שיורה המנהל .זכות הטיעו תעמוד למפר למש 30 +ימי& מיו& מסירת הודעה על כוונת חיוב ,ולבקשת
המפר רשאי המנהל להארי +תקופה זו לתקופה שלא תעלה על  60ימי& נוספי&.
לסעי  22המוצע )החלטת המנהל ודרישת תשלו( $
מוצע לקבוע כי לאחר שהמנהל שקל את טענותיו של המפר ,יגבש את החלטתו באופ סופי לעניי הטלת
העיצו& הכספי .בכלל כ ,+רשאי המנהל לשקול א& להפחית את גובה העיצו& בהתא& להוראות סעי 24
המוצע .א& החליט המנהל להטיל על המפר עיצו& כספי ,ישלח למפר דרישת תשלו& לגבי סכו& העיצו&
הכספי המעודכ לפי החלטתו הסופית ,ואת הנימוקי& להחלטתו )להל  דרישת תשלו&( .א& החליט
המנהל שלא להטיל על המפר עיצו& כספי ,ימסור למפר הודעה על כ +בכתב.
עוד מוצע לקבוע כי במקרה שבו בחר המפר שלא לממש את זכותו לטעו את טענותיו עד תו& התקופה
שנקבעה לכ ,+תיחשב ההודעה על כוונת חיוב ששלח לו המנהל ,כהחלטה סופית וכדרישת תשלו&.
לסעי  23המוצע )הפרה נמשכת והפרה חוזרת( $
לסעי קט )א(
מוצע לקבוע כי במקרה שבו ההפרה נמשכת ,ייווס לסכו& העיצו& הכספי המקורי שנית להטיל על
ביצוע אותה הפרה ,סכו& נוס בשיעור של  2%מהסכו& המקורי עבור כל יו& שבו המפר ממשי +בביצוע
ההפרה .ביצוע הפרה לאור +זמ יגרור הטלת עיצו& כספי מוגבר ,שהוא פועל יוצא של מש +התקופה שבה
בוצעה ההפרה.
לסעי קט )ב(
כמו כ מוצע לקבוע כי במקרה של הפרה חוזרת ,שהיא הפרה שבוצעה בתו +שנתיי& מביצוע הפרה קודמת
שבשלה הוטל עיצו& כספי או שבשלה הורשע המפר ,ייווס על סכו& העיצו& הכספי שהיה נית להטילו
בשלה ,אילו בוצעה לראשונה ,סכו& נוס השווה לסכו& העיצו& הקבוע לאותה הפרה.
לסעי  24המוצע )סכומי מופחתי( $
מוצע לקבוע כי שר התקשורת ,בהסכמת שר המשפטי& ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יהיה רשאי
לקבוע סוגי מקרי& ,נסיבות ושיקולי& שבשלה& רשאי המנהל להטיל עיצו& כספי בסכו& נמו +מ
הסכומי& הקבועי& בסעי  18המוצע או בתוספת לפקודה ,כגו :מידת שיתו הפעולה של המפר בגילוי
ההפרה והפסקתה ,פעולות שביצע ביוזמתו למניעת הישנות ההפרה או היותה של ההפרה הפרה ראשונה.
כמו כ מוצע להבהיר כי אי בסמכותו של המנהל להטיל עיצו& כספי בסכו& נמו +כאמור ,אלא לפי
ההוראות שייקבעו כאמור לפי הוראות סעי קט )ב( כנוסחו המוצע.
לסעי  25המוצע )סכו מעודכ של העיצו הכספי( $
לסעי קט )א(
מוצע לקבוע כי העיצו& הכספי יהיה לפי הסכו& המעודכ במועד מסירת דרישת התשלו& .במקרה שבו
בחר המפר לטעו את טענותיו לפני המנהל ונמסרה לו דרישת תשלו& לפי סעי )22ב() (1המוצע ,יהיה
סכו& העיצו& הכספי הסכו& המעודכ במועד המסירה כאמור; כאשר בחר המפר שלא לטעו את טענותיו
לפני המנהל ,יראו לפי הוראות סעי  22המוצע את ההודעה על כוונת החיוב כדרישת תשלו& ,וסכו&
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העיצו& הכספי יהיה הסכו& המעודכ במועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב .כמו כ ,במקרי& שבה&
הוגש ערעור כאמור בסעי  33המוצע ,ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצו& הכספי או
שהמנהל הסכי& לכ ,+יהיה סכו& העיצו& הכספי הסכו& המעודכ ביו& ההחלטה בערעור.
לסעי קט )ב(
מוצע לקבוע מנגנו שנתי לעדכו סכומי העיצו& הכספי בהתא& לשיעור שינוי מדד המחירי& לצרכ
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לסעי קט )ג(
מוצע לקבוע כי המנהל יפרס& ברשומות הודעה על סכומי העיצו& הכספי המעודכני& ,על מנת ליידע את
הציבור אודות הסכומי& הקבועי& בפקודה.
לסעי  26המוצע )המועד לתשלו העיצו הכספי( $
מוצע לקבוע כי מפר יחויב בתשלו& העיצו& הכספי בתו 30 +ימי& מיו& מסירת דרישת התשלו& כאמור
בסעי  22המוצע .בהתא& להוראות סעי  22המוצע ,א& מפר לא טע את טענותיו לאחר שנמסרה לו
הודעה על כוונת חיוב ,בתקופה שנקבעה לכ ,+יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלו& שנמסרה
למפר במועד האמור.
לסעי  27המוצע )הפרשי הצמדה וריבית( $
מוצע לקבוע כי על תקופת פיגור בתשלו& העיצו& הכספי ייווספו על סכו& העיצו& הפרשי הצמדה וריבית,
כהגדרת& בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א – ) 1961להל  הפרשי הצמדה וריבית(.
לסעי  28המוצע )גבייה( $
מוצע לקבוע כי על גבייתו של עיצו& כספי יחולו הוראות פקודת המסי& )גבייה( וכי הוא ייגבה לאוצר
המדינה .כ מוצע לקבוע כי המנהל יהיה רשאי לגבות עיצו& כספי שלא שול& בדר +של מימוש הערבויות
שהמציא מפר שהוא בעל רישיו .בנוס  ,מוצע כי המנהל יהיה רשאי לפרוס את תשלומי העיצו& הכספי
א א& גבייתו נעשית בדר +של מימוש ערבויות.
לסימ ב' בפרק ג' המוצע )התראה מנהלית(  $כללי
התראה מנהלית היא כלי מנהלי אשר מאפשר לרשות להסתפק בהמצאה של התראה מנהלית ולא להטיל
עיצו& כספי במקו& שגילתה הפרה ,וזאת בהתקיי& נסיבות ושיקולי& שיש בה& כדי להצדיק זאת .כלי זה
מאפשר לרשות גמישות ושיקול דעת מסוימי& לעניי הפעלת סמכויות האכיפה שברשותה.
לסעי  29המוצע )התראה מנהלית( $
מוצע לקבוע כי א& היה למנהל יסוד סביר להניח כי אד& הפר הוראה שנית להטיל בשלה עיצו& כספי לפי
סעי  18המוצע וכי התקיימו נסיבות המנויות בנהלי& שקבע המנהל באישורו של היוע 1המשפטי
לממשלה ,הוא רשאי במקו& להמציא למפר הודעה על כוונת חיוב ,להמציא לו התראה מנהלית.
בהתראה יפרט המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה ,יודיע למפר שעליו להפסיק את ההפרה וכי א&
ימשי +בהפרה או יחזור עליה ,יהיה צפוי לעיצו& כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת ,לפי העניי.
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בהתראה יציי המנהל ג& את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה.
לסעי  30המוצע )בקשה לביטול התראה מנהלית( $
מוצע כי מפר שנמסרה לו התראה מנהלית ,יהיה רשאי לפנות למנהל בתו 30 +ימי& בבקשה לבטל את
ההתראה מהטע& שהמפר לא ביצע את ההפרה או כי המעשה שביצע המפר אינו מהווה הפרה; המנהל
רשאי לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהותיר את ההתראה על כנה .החלטת המנהל תינת
בכתב ותהיה מנומקת.
לסעי  31המוצע )הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה( $
מוצע כי א& נמסרה למפר התראה והוא המשי +להפר את ההוראה שבשלה נשלחה לו התראה ,ימסור לו
המנהל דרישת תשלו& בשל הפרה נמשכת .מוצע כי במקרה של הפרה נמשכת לאחר התראה מנהלית,
תהא למפר זכות לטעו כנגד סכו& העיצו& הכספי והימשכות ההפרה ,ויחולו הוראות סעיפי&  21ו22
בשינויי& המחויבי& .כמו כ ,א& נמסרה למפר התראה והוא חזר והפר את ההוראה שבשלה נשלחה לו
התראה ,בתו +שנתיי& מיו& מסירת ההתראה ,יראו את ההפרה הנוספת כהפרה חוזרת והמנהל ימסור לו
הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת ,בהתא& להוראות סעי  23המוצע .למפר תהא הזכות לטעו
לעניי ההפרה והכוונה להטיל עיצו& כספי ,בהתא& להוראות סעי  ,21והמנהל יקבל החלטה סופית
בהתא& להוראות סעי .22
לסעי  32המוצע )נקיטת אמצעי אכיפה מנהלית בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר( $
מוצע לקבוע כי על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי הפקודה שאפשר להטיל בשלה
עיצו& כספי לפי סימ א' המוצע ,וכ הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק אחר שאפשר להטיל בשלה
עיצו& כספי ,לא יינקט יותר מאמצעי אכיפה מנהלית אחד .זאת כדי למנוע כפל סנקציה לפי חוקי& שוני&
בשל התנהגות אחת.
לסעי  33המוצע )ערעור( $
מוצע לקבוע כי על החלטה של המנהל לפי פרק ג' נית לערער לבית משפט שלו& שבו יושב נשיא בית משפט
השלו& תו 30 +ימי& .כ מוצע כי לא תהיה בהגשת ערעור לבית משפט השלו& כדי לעכב את תשלו&
העיצו& הכספי ,אלא א& הסכי& לכ +המנהל או שבית המשפט הורה על כ .+כ מוצע לקבוע כי א& בית
המשפט יורה על החזרת סכו& העיצו& הכספי ששול& או חלק ממנו למפר ,יוחזר הסכו& בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית.
לסעי  34המוצע )פרסו( $
כדי להבטיח שקיפות ביחס להפעלת שיקול דעתו של המנהל בקבלת ההחלטה לעניי עיצו& כספי או
התראה מנהלית מוצע לחייב את המנהל לפרס& את החלטותיו בדבר נקיטת אמצעי אכיפה מנהלית לפי
פרק ג' באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
על פי המוצע יפרס& המנהל ,נוס על דבר נקיטת אמצעי האכיפה )עיצו& כספי או התראה מנהלית ,לפי
העניי( ,פרטי& בדבר מהות ההפרה שבשלה ננקט אמצעי אכיפה מנהלית ונסיבותיה ,סכו& העיצו&
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הכספי – א& הוטל ,וא& הופחת הסכו&  הנסיבות שבשלה הופחת ושיעור ההפחתה ,פרטי& על אודות
המפר וא& הוא תאגיד  ג& את שמו של המפר ,וא& הוגש ערעור לבית משפט השלו&  דבר הגשתו
ותוצאותיו.
ככלל ,מסיבות של הגנת הפרטיות ,לא יכלול הפרסו& שמות של מפרי& שה& יחידי& ,אלא א& כ סבר
המנהל כי הדבר נחו 1כדי להזהיר את הציבור מפני מפר כאמור .כמו כ מוצע לקבוע כי המנהל יימנע
מפרסו& פרטי& שה& בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעי )9א( לחוק חופש המידע,
התשנ"ח   ,1998וכ כי הוא רשאי שלא לפרס& פרטי& שה& מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור
בהתא& לסעי )9ב( לחוק האמור ,כגו מידע שהוא סוד מסחרי מוצע להגביל את תקופת הפרסו& לפי
הסעי המוצע לתקופה של  4שני&  א& ננקט אמצעי אכיפה מנהלית ביחס לתאגיד ,ולתקופה של שנתיי&
א& ננקט ביחס למפר שהוא יחיד .בהמש +לכ +מוצע להסמי +את שר התקשורת לקבוע דרכי& נוספות
לפרסו& כאמור.
לסעי  35המוצע )שמירת אחריות פלילית( $
מוצע לקבוע כי נקיטת אמצעי אכיפה לא יגרע מהאחריות הפלילית של אד& בשל ההפרה ,א& אותה הפרה
מהווה ג& עבירה .ע& זאת ,כדי למנוע כפל אכיפה ,א& נשלחה למפר הודעה על כוונת חיוב ,בשל הפרה
המהווה ג& עבירה ,לא יוגש נגד המפר כתב אישו& בגי אותה הפרה ,אלא א& כ התגלו עובדות חדשות
המצדיקות זאת.
כמו כ מוצע כי מפר שהוגש נגדו כתב אישו& בשל הפרה מ ההפרות המנויות בסעי  18המוצע ,לא יינקט
נגדו אמצעי אכיפה מנהלית בשל אותה הפרה .א& הוגש כתב אישו& נגד מפר שהוטל עליו עיצו& כספי,
בנסיבות האמורות בסעי קט )ב( המוצע ,כלומר ,לאחר שהתגלו עובדות חדשות שהצדיקו הגשת כתב
אישו& על א הטלת העיצו& ,והמפר שיל& את העיצו& הכספי ,יוחזר לו העיצו& הכספי בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית מיו& תשלומו עד יו& החזרתו.
לסימ ד' בפרק ג' המוצע )פיקוח(  $כללי
מוצע לעג את סמכויות הפיקוח בחקיקה ראשית כמקובל בחקיקה עדכנית ובכלל כ +את אופ מינוי
המפקחי& ואת סמכויותיה& .בנוס  ,מוצע לעג בפקודה את הסמכויות של המפקחי& לתפוס מכשיר
אלחוטי בנסיבות מסוימות ,ולתת הוראות בדבר איסור החזקה או הפעלה של מכשיר אלחוטי.
לסעי  36המוצע )הגדרות( $
מוצע להגדיר מפקח ,כמי שמונה בהתא& להוראות סעי  37המוצע.
לסעי  37המוצע )מינוי מפקחי( $
לצור +פיקוח על ביצוע ההוראות לפי הפקודה ,מוצע לקבוע הוראות המסדירות את דר +המינוי של
מפקחי& מקרב עובדי משרד התקשורת .המפקחי& יידרשו לעמוד בתנאי כשירות שוני& ,ובה& העדר עבר
פלילי ,בתנאי כשירות נוספי& א& קבע השר תקשורת וכ יעברו הכשרה מתאימה שעליה הורה השר.
לסעי  38המוצע )סמכויות מפקחי( $
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מוצע לתת בידי מפקח שהוסמ +כאמור סמכויות פיקוח שתכלית להבטיח את קיו& הוראות הפקודה,
ושל התקנות ,הצווי& והרישיונות שנקבעו וניתנו מכוחה .בכלל כ +מוצע לתת למפקח סמכות לדרוש מכל
אד& להזדהות לפניו ,סמכות לדרוש ידיעות ומסמכי& ,וסמכות לערו +בדיקות ומדידות של מכשיר
אלחוטי ושל תנאי שימוש בתדר רדיו .כמו כ ,מוצע להקנות למפקח סמכות כניסה למקו& עסק של בעל
רישיו ,לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח ,שיכול להוות מקור להפרעה אלחוטית א& מופעל ממנו מכשיר
אלחוטי ,א& יש לו יסוד סביר להניח שהוא מקור להפרעה אלחוטית ,ובלבד שאותו מקו& אינו משמש
למגורי& בלבד .כניסה למקו& המשמש למגורי& בלבד תיעשה רק על פי צו של בית משפט.
בנוס  ,מוצע לתת למפקח סמכות ליטול דגימות של מכשיר אלחוטי לש& ביצוע בדיקות במעבדה .בתו&
תקופה של  90ימי& יודיע המפקח לבעליו של המכשיר או ממי שנלקחה ממנו הדגימה כי באפשרותו לקחת
בחזרה את המכשיר ,אלא א& המכשיר אינו עומד בהוראות הדי לפי בדיקת המעבדה ,או א& מצבו אינו
מאפשר שימוש למטרה בו נוצר .במקרי& אלה רשאי המפקח לשמור את המכשיר ,להשמידו או לנהוג בו
בדר +אחרת .בעלי& של מכשיר אלחוטי רשאי להשיג לפני המנהל על החלטת מפקח שלא להשיב את
המכשיר לידיו ,בתו 30 +ימי& מהמועד שבו נמסרה לו ההחלטה.
לסעי  39המוצע )זיהוי מפקחי( $
מוצע לקבוע ,כמקובל בחקיקה עדכנית ,כי מפקח יעשה שימוש בסמכויות המוקנות לו לפי פרק ג' כנוסחו
המוצע רק כשהוא עונד באופ גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ,וכ כשיש בידו תעודה החתומה בידי שר
התקשורת המעידה על תפקידו ומפרטת את סמכויותיו ,שאותה יציג על פי דרישה .יש חשיבות לכ+
שמסגרת סמכויותיו של מפקח תהיה גלויה לכל אד& שהמפקח מפעיל כלפיו סמכויות מכוח החוק.
לסעי  40המוצע )מת הוראות( $
מוצע לקבוע כי למפקח תהיה סמכות להורות לכל אד& על איסור החזקה ,הפעלה או שיווק של מכשיר
אלחוטי שנמצא כי הוא מוחזק או מופעל שלא כדי ,או כי אינו עומד בהוראות ובתנאי& שנקבעו לפי
הפקודה .כ מוצע כי מפקח יהיה רשאי לתת הוראות לעניי פעולות שעל אד& לנקוט ביחס למכשיר
אלחוטי שיובא לאר 1שלא כדי ובכלל כ +הוצאת המכשיר מחו 1לישראל .מטרת הסעי להבטיח כי לא
ייעשה שימוש במכשיר אלחוטי שאינו עומד בדרישות הדי ולפיכ +עלול לגרו& להפרעות אלחוטיות
למשתמשי& אחרי& שפועלי& כדי ,לרבות כוחות הביטחו ,חברות תקשורת ,תחנות רדיו ,ועוד.
לסעי  41המוצע )תפיסה( $
לסעי קט )א(
מוצע לקבוע כי למפקח סמכות לאסור על הפעלה של מכשיר אלחוטי וכ סמכות לתפוס אותו ,א& התעורר
חשד כי הפעלה של המכשיר עלולה לסכ את ביטחו הציבור ,או א& נעשתה פנייה מצד כוחות הביטחו
למנהל בשל חשש לפגיעה בביטחו המדינה עקב הפרעה אלחוטית למכשיר או למערכות אשר משמשי&
את כוחות הביטחו .סכנה לביטחו הציבור כאמור עלולה להיות ג& הפעלה של מכשיר אלחוטי אשר
עושה שימוש בתדרי& שמוקצי& לשימוש תעופה.
לסעי קט )ב(
מוצע לקבוע כי מפקח לא יעשה שימוש בסמכות לפי סעי קט )א( אלא לאחר שנת לאד& שעלול להיפגע
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מההוראה או מהתפיסה ,לפי העניי ,הזדמנות להשמיע טענותיו .א& תפס המפקח את המכשיר לאלתר
בשל חשש כי השהייה תביא להפרעה כאמור בסעי קט )א( ,יית המפקח הזדמנות להשמיע טענות
כאמור בהזדמנות הראשונה לאחר מכ .המנגנו המוצע נועד לאז בי החשש לפגיעה בזכויותיו של הפרט,
לבי הצור +להג על האינטרס הציבורי.
לסעי קט )ג(
מוצע לקבוע כי המפקח יחזיר מכשיר אלחוטי שנתפס מכוח סעי קט )א( לבעליו תו 60 +ימי& ,ובלבד
שנת למפקח התחייבות בכתב להפעיל את המכשיר האלחוטי לפי רישיו כנדרש ובהתא& לתנאיו ,וא&
מדובר במכשיר אלחוטי שאחזקתו אסורה על פי די – לאחר שהבעלי& התחייב להוציא את המכשיר
מגבולות האר 1בתו +התקופה שקבע המפקח .מוצע כי א& המפקח סבור שאי מקו& בנסיבות העניי
להחזיר את המכשיר האלחוטי לבעליו או שהבעלי& סרב לתת התחייבות ,יפנה המפקח לבית המשפט
שיורה לו מה לעשות בתפוס כדי למנוע פגיעה כאמור בסעי קט )א(.
לסעי קט )ד(
מוצע לקבוע כי המפקח רשאי לפנות לבית המשפט א& יש לו יסוד סביר לחשש שהפעלה של מכשיר
אלחוטי היא ללא רישיו או בניגוד לתנאיו גורמת להפרעה של ממש לרשת בזק ציבורית ,כלומר לרשת
תקשורת של חברה בעלת רישיו כללי מכוח חוק התקשורת ,או למכשיר אלחוטי אחר הפועל כדי .בית
המשפט יורה מה לעשות ע& המכשיר האלחוטי מושא החשש על מנת למנוע הפרעה ,ורשאי הוא להורות
על תפיסתו .סמכות זו נועדה לתת מענה למקרי& בה& מתגלה כי מכשיר אלחוטי יוצר או יובא לאר 1שלא
כדי ,או בניגוד לתנאי& שנקבעו בהוראות לפי הפקודה ,וכי הפעלתו גורמת להפרעה אלחוטית למי שעושה
שימוש בתדר רדיו אשר הוקצה לו לפי הוראות הפקודה ,או למכשיר אלחוטי האחר הפועל כדי .הפרעה
אלחוטית כאמור עלולה לגרו& לשיבוש במת שירותי תקשורת ,ובכ +להסב נזק משמעותי ה לחברות
תקשורת ,וה לציבור המנויי& המקבל מה שירותי& ,באזור שיש בו הפרעה אלחוטית.
לסעי  42המוצע )פיקוח במערכת הביטחו( $
מוצע לקבוע הסדר מיוחד לעניי הפעלת הפיקוח על ביצוע ההוראות לפי הפקודה במקו& המוחזק בידי
גו המנוי בהגדרה המוצעת למונח "מערכת הביטחו" )להל  גו ביטחוני( .מוצע כי הפיקוח כאמור
יבוצע בהתא& לנוהל שיקבע השר הממונה על הגו הביטחוני ,בהתייעצות ע& שר התקשורת ,זאת בשל
ייחוד& של גופי& אלה .בנוהל כאמור יורה השר הממונה על אופ הפיקוח על יישו& ההוראות לפי הפקודה
בגופי& ביטחוניי& ,ובכלל זה על אופ הפעלת סמכויות הפיקוח והגור& שלו יהיו נתונות סמכויות אלה.
המנגנו המוצע נועד לאז בי הצור +להבטיח את אכיפת הוראות הפקודה בגופי& ביטחוניי& ,לבי
השמירה על אינטרסי& ביטחוניי&.
לסעי 13
מוצע להוסי לפקודה תוספת בהתא& לסעי  18המוצע ,בה נית יהיה לקבוע הפרות של הוראות שונות
בתקנות הטלגר האלחוטי או הוראות ברישיו ,שבעל רישיו עשוי לבצע.
כאמור בדברי ההסבר לסעי  18המוצע ,שר התקשורת יהיה רשאי ,בהסכמת שר המשפטי& ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,לשנות בצו את התוספת ובלבד שסכו& העיצו& הכספי שייקבע בשל הפרה של
הוראה מההוראות לפי פקודה זו ,לא יעלה על  140,000שקלי& חדשי&.
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לסעי 14
בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענייני& מנהליי& ,התש"ס ,2000מפורטות החלטות של רשויות
מנהליות שונות ,שנית לעתור כנגד בפני בית משפט לענייני& מנהליי& .מוצע להוסי לתוספת כי החלטות
של מפקחי& לעניי נטילת דגימות של מכשירי& אלחוטיי& או תפיסה שלה& ,לפי סעי  (6)38המוצע או
לפי סעי  41המוצע ,בהתאמה ,יידונו בפני בית משפט לענייני& מנהליי& ,שלו המומחיות והניסיו
המתאימי& לדו בעתירות מסוג זה.
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