הספרתיות לפי חוק הפצת
חוק הפצת
השידור
הספרתיות לפי
באמצעות תחנות
לשידוריםהשידור
באמצעות תחנות
רישיון כללי
לשידורים
( )4רישיון כללי ()4
שידורים".
שידורים".
התשמ"ב1982-43
זה --חוק תיקון חוק
תיקון חוק
התקשורת) -
התקשורת)
חוק1( 43בפרק
התשמ"ב982-
ושידורים)(,בפרק זה -
התקשורת (בזק
ושידורים),
בחוק
( .33בזק
בחוק התקשורת
.33
התקשורת (בזק
התקשורת (בזק
ושידורים)  -מס' 64
( - )1מס' 64
ושידורים)
יבוא :סעיף קטן (ט) יבוא:
(ט) אחרי
בסעיף ,5
בסעיף  ,5אחרי()1סעיף קטן

"(י)

מפעיל פנים-ארצי ייתן
קטנים (ו) ו–(ח),
סעיפים
מהוראותבלי
"(י) ()1
פנים-ארצי ייתן
מפעיל
מהוראותו–(ח),
לגרועקטנים (ו)
סעיפים
( )1בלי לגרוע
שלו באופן המאפשר
באופןהפסיבית
בתשתית
אחר שימוש
פנים-ארצי
למפעיל
המאפשר
הפסיבית שלו
בתשתית
שימוש
למפעיל פנים-ארצי אחר
המפעיל הפנים-ארצי
הפנים-ארצי
אופטיים של
המפעיל
מתכתיים או
אופטיים של
כבלים
בה או
מתכתיים
להשחיל
להשחיל בה כבלים
הפנים-ארצי האחר ,ובאופן
האחר ,ובאופן
המפעיל
הפנים-ארצי
מיתקני בזק של
המפעיל
של בה
להקים
או בזק
מיתקני
האחר או להקים בההאחר
והכול לצורך ביצוע כל
ביצוע כל
האמורים,
והמיתקניםלצורך
האמורים ,והכול
והמיתקניםהכבלים
המאפשר תחזוקת
המאפשר תחזוקת הכבלים
של המפעיל הפנים-
הפנים-
המפעילרישיונו
רישיונועלשלפי תנאי
שירות בזק
כלתנאי
ומתןפי
בזק על
שירותבזק
פעולת בזק ומתן כלפעולת
הוראות סעיפים קטנים (א)
קטנים (א)
יחולו
סעיפים
כאמור
הוראות
שימוש
יחולו
הסדרת
כאמור
שימוש על
ארצי האחר;
ארצי האחר; על הסדרת
ובכלל זה מתן הוראות
הוראות
קטן (ו),
בסעיףמתן
ובכלל זה
כאמור
המחויבים (ו),
בשינוייםבסעיף קטן
המחויבים כאמור
עד (ה) ,בשינויים עד (ה),
בדבר אופן ביצוע בדבר
אופן ביצוע השימוש.
השימוש.
לסמכותו לפי סעיפים
סעיפים
בהתאם
לסמכותו לפי
האוצר ,יקבע,
בהתאם
יקבע ,שר
בהסכמת
האוצר,
( )2שרהשר,
( )2השר ,בהסכמת
תשלומים מזעריים בעד
מזעריים בעד
מרביים או
תשלומים
תשלומים
תשלומים,או
תשלומים מרביים
(ב) ו–(ב,)1
תשלומים,
קטנים (ב) ו–(ב ,)1קטנים
פנים–ארצי שאינו בעל
מפעילבעל
בידי שאינו
פנים–ארצי
מפעילהחברה
הפסיבית של
החברה בידי
בתשתית
הפסיבית של
שימוש בתשתית שימוש
לפי הוראות פסקה (.)1
פסקה (.)1
שנעשה
הוראות
לפיייחודי
כללי
שנעשה
רישיון כללי ייחודירישיון
בתשתיתהשימוש בתשתית
השימושיחולו על
פסקה (,)2
לפיעל
יחולו
תקנות
פסקה (,)2
להתקנת
עדלפי
תקנות
( )3עד להתקנת ()3
שאינו בעל רישיון כללי
רישיון כללי
פנים–ארצי
שאינו בעל
פנים–ארצי מפעיל
החברה בידי
מפעיל
הפסיבית של
הפסיבית של החברה בידי
המרביים שנקבעו בעד
התשלומיםבעד
המרביים שנקבעו
פסקה (,)1
התשלומים
לפי הוראות
פסקה (,)1
הוראותשנעשה
ייחודי ,שנעשה לפיייחודי,
(שימוש ושידורים) (שימוש
התקשורת (בזק
ושידורים)
בתקנות
התקשורת (בזק
לתשתית פסיבית
גישהבתקנות
פסיבית
שירות
שירות גישה לתשתית
כנוסחן ערב יום תחילתו
תחילתו
התשע"ה,2014-
כנוסחן ערב יום
מפ"א),
התשע"ה,2014-
מפ"א),ציבורית של
ברשת בזק
ברשת בזק ציבורית של
הכלכליתהמדיניות הכלכלית
המדיניות ליישום
(תיקוני חקיקה
ליישום
הכלכלית
התכנית חקיקה
הכלכלית (תיקוני
של חוק התכנית של חוק
ו– ,)2018התשע"ז2016-.44
התשע"ז2016-.44
התקציב 2017
ו–,)2018
לשנות
לשנות התקציב 2017
ששילם מפעיל פנים–ארצי
פנים–ארצי
פסקה ()3
לפימפעיל
ששילם
התשלומים
פסקה ()3
לפיבין
הפרש
התשלומים
( )4קיים
( )4קיים הפרש בין
שימושתשתית בעד שימוש
רישיון מפ"א
תשתית בעד
ואינו בעל
מפ"א
ייחודי
כללירישיון
רישיוןבעל
ייחודי ואינו
שאינו בעל
שאינו בעל רישיון כללי
התשלומים( )1לבין התשלומים
הוראות פסקה
( )1לבין
פסקהלפי
החברה
הוראות
הפסיבית של
החברה לפי
בתשתית
בתשתית הפסיבית של
ידי החברה או על ידי
על ידי
ההפרש ,על
החברה או
ישולם
על ידי
ההפרש,)2(,
לפי פסקה
ישולם
בתקנות
פסקה (,)2
שנקבעו
שנקבעו בתקנות לפי
ואינו בעל רישיון מפ"א
ייחודימפ"א
כללירישיון
רישיוןבעל
ייחודי ואינו
שאינו בעל
פנים–ארצי כללי
מפעילבעל רישיון
מפעיל פנים–ארצי שאינו
במועד תחילת השימוש
השימוש
המתחילה
במועד תחילת
המתחילההתקופה
העניין ,בעד
התקופה
תשתית ,לפי
תשתית ,לפי העניין ,בעד
הפסיבית של החברה לפי
החברה לפי
בתשתית
הפסיבית של
הפנים–ארצי האמור,
האמור ,בתשתית
המפעיל
הפנים–ארצי
של
של המפעיל
לאחר יום תחילתו של
תחילתו של
כאמור שנעשה
לאחר יום
שימוש
שנעשה
ולעניין
כאמור
שימוש (,)1
הוראות פסקה
הוראות פסקה ( ,)1ולעניין
המדיניות הכלכלית לשנות
הכלכלית לשנות
חקיקה ליישום
המדיניות
(תיקוני
ליישום
הכלכלית
התכניתחקיקה
חוק (תיקוני
חוק התכנית הכלכלית
ו– ,)2018התשע"ז.2016-
התשע"ז.2016-
התקציב 2017
התקציב  2017ו–,)2018
חברתמוחזקת בידי חברת
פנים–ארצי
מוחזקת בידי
של מפעיל
פנים–ארצי
מפעילהפסיבית
התשתית
הפסיבית של
( )5היתה
( )5היתה התשתית
שירות חיוני לפי חוק
חוק
ספק
רישיוןלפי
כבעל חיוני
בפעילותהשירות
בע"מרישיון ספק
לישראלכבעל
בפעילותה
החשמל
החשמל לישראל בע"מ
פעילותה כאמור ,לא
לצורךלא
פעילותהלהכאמור,
לצורךודרושה
התשנ"ו,451996-
החשמל,ודרושה לה 
התשנ"ו,451996-

משק
משק החשמל,
הוראות סעיף קטן זה.
כאמורזה.
סעיף קטן
הפסיבית
התשתיתהוראות
הפסיבית כאמור
יחולו לגבי
יחולו לגבי התשתית
הפסיבית של מפעיל פנים–
מפעיל פנים–
בתשתית
הפסיבית של
בתשתיתבתת–קנים
בקנים או
בתת–קנים
( )6או התקיימו
( )6התקיימו בקנים
הוראות סעיף קטן זה:
לגביהםזה:
יחולוסעיף קטן
הוראות
שלהלן ,לא
התנאיםלגביהם
שלהלן,כללא יחולו
ארצי כל התנאים ארצי

43
44
45

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ו ,עמ' .1209
ס"ח התשע"ז ,עמ' .49
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208
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(א) הם מצויים בשימוש בלעדי של גורמי הביטחון;
(ב) אין בהם פעילות אחרת של המפעיל הפנים–ארצי בין בעבור
עצמו ובין בעבור כל גורם אחר שאינו גורם ביטחון.
()7

בסעיף קטן זה -

"בעל רישיון מפ"א תשתית"  -בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–
ארציים נייחים הניתנים לאלה בלבד :לבעל רישיון אחר ,לבעל רישיון
לשידורים או למי שפועל מכוח היתר כללי;
"גורם ביטחון"  -כל אחד מאלה :צבא ההגנה לישראל ,משרד ראש
הממשלה ומשרד הביטחון ויחידות הסמך שלהם וכן מפעלי מערכת
הביטחון כמשמעותם בסעיף  20לחוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים ,התשנ"ח1998-;46
"מפעיל פנים–ארצי"  -בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים
נייחים;
"תשתית פסיבית"  -המרכיבים הפסיביים של רשת הבזק הציבורית בכל
רבדיה ,ובכלל זה קנים ,תת–קנים ,גובים ,גומחות עיליות ,קופסאות
ועמודים;".
( )2בסעיף 6ח(4א)( ,)1אחרי "או בעל רישיון לשידורים לפי דרישה" יבוא "או בעל
רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי חוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב;"2012-
()3

בסעיף 6כ(2ג)( ,)5אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי חוק
הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב ,2012-לרבות מי
שהוא בעל שליטה או בעל עניין בבעל רישיון כאמור;";

( )4בסעיף 6כא(א) ,אחרי "והניתנים לקליטה מהאוויר" יבוא "למעט שידורי משדר
ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,
התשע"ב ,2012-ולמעט השידורים שמשדר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות
תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק האמור ,בהתאם לרישיונו כאמור";
()5

בסעיף 6לד ,1אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1נתנה המועצה רישיון מיוחד לשידורי כבלים למשדר ערוץ ייעודי כאמור
בסעיף קטן (א) ,יוארך תוקף הרישיון עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
או עד מועד אחר שנקבע ברישיון ,לפי המאוחר;".

( )6בסעיף 6מט( ,)4אחרי "כולם או חלקם" יבוא "למעט שידורי משדר ערוץ נושאי
כהגדרתו בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב,2012-
ולמעט השידורים שמשדר בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור
הספרתיות ,כהגדרתו בחוק האמור ,בהתאם לרישיונו כאמור";
()7

בסעיף - 18
(א) בסעיף קטן (א) ,ברישה ,במקום "ובלבד שלהנחת הרשת ניתן אישור כאמור
בסעיף 21א" יבוא "ובלבד שהנחת הרשת נעשית בהתאם להוראות חוק התכנון
התשכ"ה;"471965-

והבנייה,

46
47
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ס"ח התשנ"ח ,עמ' .348
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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כאמור בסעיף 21א" יבוא
21א" יבוא
אישור
בסעיף
כאמורלגביה
אישורשניתן
לגביה"כרשת
במקום
שניתן
קטן (ב),
"כרשת
בסעיף
(ב) בסעיף קטן (ב)(,ב)במקום
הכלכלית (תיקוני חקיקה
התכניתחקיקה
חוק (תיקוני
הכלכלית
תחילתו של
התכנית
לפני
כדיןחוק
שהונחה של
לפני תחילתו
כדין רשת
"וכן רשת שהונחה "וכן
התשע"ז ,2016-כרשת
כרשת
התשע"ז,2016-
לשנות
הכלכלית
המדיניותהתקציב
הכלכלית לשנות
ליישום המדיניות ליישום
ו–,)2018
התקציב 2017
ו–,)2018
2017
חוק התכנון והבנייה";
והבנייה";
להוראות
התכנון
בהתאם
שהונחהחוק
שהונחה בהתאם להוראות
()8

בטל; סעיף 21א  -בטל;
סעיף 21א )8( -

חוק התכנון והבנייה,
והבנייה,
להוראות
התכנון
בהתאם
"תיעשהחוק
יבואלהוראות
בהתאם
"טעונה"
"תיעשה
במקום
יבוא
"טעונה"21ב,
במקום בסעיף
( )9בסעיף 21ב)9( ,
התשכ"ה ,1965-וטעונה";
התשכ"ה ,1965-וטעונה";
( )10סעיף  - 36בטל;
( )10סעיף  - 36בטל;
36א" יבוא " 35או 36א";
או36א";
36או
"35",35
יבוא
במקום
36,37א"
בסעיף או
במקום "36 ,35
( )11בסעיף )11( ,37
יבוא :סעיף קטן (ד) יבוא:
קטן(,38ד)במקום
בסעיף
במקום סעיף
( )12בסעיף )12( ,38
מהתשלומים האמורים
האמורים
יהיה פטור
מהתשלומים
בסעיף קטן (ב)
יהיה פטור
כאמור
בזק(ב)
במיתקןקטן
כאמור בסעיף
בזק הפוגע
"(ד) הפוגע במיתקן"(ד)
למניעת הפגיעה במיתקן
הסביריםבמיתקן
הזהירותהפגיעה
אמצעי למניעת
הסבירים
הזהירותכל
אמצעי נקט את
הוכיח כי
אםכל
בו אם הוכיח כי נקטבואת
הבזק;".
הבזק;".
( )13סעיף 53ב  -בטל.
( )13סעיף 53ב  -בטל.
התקשורת
חוק
זה ,עד
חוק לחוק
עד )1(33
בסעיף
כנוסחו זה,
 )1(33לחוק
התקשורת,
כנוסחו בסעיף
(5י)( )1לחוק
התקשורת,
לחוקבסעיף
האמור
(5י)()1
על אף
האמור(א)בסעיף
( .34א)
התקשורתעל אף .34
 הוראת שעה הוראת שעה)2017
באוקטובר
(1
)2017
התשע"ח
באוקטובר
בתשרי
(1
י"א
התשע"ח
יום
בתשרי
י"א
יום
ותקנות ראשונות
ותקנות ראשונות

כללי ייחודי ואינו בעל
ייחודירישיון
שאינו בעל
פנים–ארצי
למפעיל לא תהיה
( )1לא תהיה ()1
ואינו בעל
רישיון כללי
למפעיל בעל
פנים–ארצי שאינו
מפעיל פנים–ארצי אחר;
מפעיל פסיבית
בתשתית
תשתית
זכות מפ"א
רישיון
פנים–ארצי
שימוששל
זכותפסיבית
בתשתית
שימוש
רישיון מפ"א תשתית
של אחר;
בתשתית הפסיבית של
זכות שימוש
שימושייחודי
רישיון כללי
כללי לבעל
רישיוןתהיה
( )2לא
הפסיבית של
בתשתית
ייחודי זכות
( )2לא תהיה לבעל
רישיון מפ"א תשתית;
ושל בעל
אחר
ייחודי
בעל רישיון כללי בעל
תשתית;
מפ"א
רישיון
כלליבעל
רישיוןושל
ייחודי אחר
בתשתית הפסיבית של
זכות שימוש
תשתית
זכותמפ"א
רישיון
מפ"א לבעל
רישיוןתהיה
( )3לא
הפסיבית של
בתשתית
שימוש
תשתית
( )3לא תהיה לבעל
בעלי.רישיון כללי ייחודי.
בעל רישיון כללי ייחוד
לחוק בסעיף  )1(33לחוק
כנוסחו
)1(33
התקשורת,
כנוסחו בסעיף
(5י)( )2לחוק
התקשורת,
לחוק סעיף
ראשונות לפי
סעיף (5י)()2
תקנות
ראשונות לפי
(ב)
(ב) תקנות
הותקנו תקנות עד המועד
לא המועד
 ;)2018עד
באפרילתקנות
( 1הותקנו
התשע"חלא
באפריל ;)2018
ט"ז בניסן
התשע"ח (1
יותקנו עד יום
זה ,בניסן
זה ,יותקנו עד יום ט"ז
המועד,החל מאותו המועד,
חודשים
מאותו
ארבעה
מדיהחל
חודשים
ארבעההאוצר,
התקשורת ושר
האוצר ,מדי
ושרשר
ידווחו
התקשורת
האמור ,ידווחו שר האמור,
בהליכיההתקדמות בהליכי
בהשתתפותם ,על
הכנסתההתקדמות
בהשתתפותם ,על
הכנסתהכלכלה של
של ועדת
הכלכלהבפני
ועדתשיתקיים
בדיון שיתקיים בפניבדיון
התקנתן במועד שנקבע.
שנקבע.
במועדלאי
והסיבה
התקנתן
התקנות
התקנתלאי
התקנת התקנות והסיבה
(ג)

בסעיף זה ( -ג)

בסעיף זה -

בסעיף  -כהגדרתם בסעיף
פסיבית"
כהגדרתם
פנים–ארצי" -ו"תשתית
ו"תשתית פסיבית"
פנים–ארצי""מפעיל
מפ"א תשתית",
"מפעיל
רישיון
תשתית",
"בעל רישיון מפ"א "בעל
בסעיף  )1(33לחוק זה;
כנוסחו זה;
 )1(33לחוק
התקשורת,
כנוסחו בסעיף
(5י)( )7לחוק
(5י)( )7לחוק התקשורת,
כהגדרתו בסעיף  1לחוק
ייחודי 1,לחוק
כלליבסעיף
כהגדרתו
ייחודי,רישיון
כללישקיבל
רישיון -מי
ייחודי"
שקיבל
מי כללי
רישיון
ייחודי" -
"בעל רישיון כללי "בעל
התקשורת.
התקשורת.
התכנון
תיקון חוק
התשכ"ה ,481965-בסעיף (261ד) -
והבנייה,בסעיף (261ד)  -
התשכ"ה,481965-

בחוק התכנון
והבנייה,
בחוק
התכנון.35
.35

והבנייה  -מס' 111

()1

פסקת משנה (ח) יבוא:
אחרי
בפסקה (,)1
בפסקה ()1( ,)1
יבוא:
משנה (ח)
אחרי פסקת

תיקון חוק התכנון
והבנייה  -מס' 111

התקשורת (בזק ושידורים),
לחוק
17א
כהגדרתה בסעיף
הקמת
רשת לעניין
"(ט) לעניין הקמת "(ט)
ושידורים),
(בזק
התקשורת
רשת17א לחוק
בסעיף
כהגדרתה
21ב(ב )1לחוק האמור
לחוק סעיף
משותף לפי
למעט הקמת
האמור
בבית21ב(ב)1
רשתסעיף
משותף לפי
התשמ"ב ,1982-בבית
התשמ"ב ,1982-למעט הקמת רשת
מיוחד כמשמעותו באותו
רישיוןבאותו
כמשמעותו
חוק ,ובעל
באותומיוחד
כמשמעותורישיון
כללי חוק ,ובעל
באותו
רישיון
כמשמעותו
 בעל רישיון כללי  -בעלחוק(4;".ו)( )2לאותו חוק;".
לאותובסעיף
(4ו)()2כאמור
פרק ו'
בסעיף
כאמורעל פי
סמכויות
פרק ו'
שהוענקו לו
סמכויות על פי
חוק שהוענקו לו חוק
48

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .80
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