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רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת )4(
שידוריםר"

תיקוןחוק
התקשורת)בזק

ושידורים(-מס'64

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-431982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-33ר

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח(,מפעילפנים-ארציייתן")י( )1(
למפעילפנים-ארציאחרשימושבתשתיתהפסיביתשלובאופןהמאפשר
המפעילהפנים-ארצי של אופטיים או מתכתיים כבלים בה להשחיל
האחראולהקיםבהמיתקניבזקשלהמפעילהפנים-ארציהאחר,ובאופן
המאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםהאמורים,והכוללצורךביצועכל
פעולתבזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהמפעילהפנים-

ארציהאחר;עלהסדרתשימושכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ה(,בשינוייםהמחויביםכאמורבסעיףקטן)ו(,ובכללזהמתןהוראות

בדבראופןביצועהשימושר

סעיפים לפי לסמכותו בהתאם יקבע, האוצר, שר בהסכמת השר, )2(
קטנים)ב(ו–)ב1(,תשלומים,תשלומיםמרבייםאותשלומיםמזערייםבעד
שימושבתשתיתהפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעל

רישיוןכלליייחודישנעשהלפיהוראותפסקה)1(ר

בתשתית השימוש על יחולו ,)2( פסקה לפי תקנות להתקנת עד )3(
הפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכללי
ייחודי,שנעשהלפיהוראותפסקה)1(,התשלומיםהמרבייםשנקבעובעד
שירותגישהלתשתיתפסיביתבתקנותהתקשורת)בזקושידורים()שימוש
ברשתבזקציבוריתשלמפ"א(,התשע"ה-2014,כנוסחןערביוםתחילתו
שלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכלית

לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-442016ר

קייםהפרשביןהתשלומיםלפיפסקה)3(ששילםמפעילפנים–ארצי )4(
שאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"אתשתיתבעדשימוש
)1(לביןהתשלומים בתשתיתהפסיביתשלהחברהלפיהוראותפסקה
שנקבעובתקנותלפיפסקה)2(,ישולםההפרש,עלידיהחברהאועלידי
מפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"א
תשתית,לפיהעניין,בעדהתקופההמתחילהבמועדתחילתהשימוש
לפי שלהחברה בתשתיתהפסיבית האמור, הפנים–ארצי המפעיל של
הוראותפסקה)1(,ולענייןשימושכאמורשנעשהלאחריוםתחילתושל
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016ר

היתההתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים–ארצימוחזקתבידיחברת )5(
החשמללישראלבע"מבפעילותהכבעלרישיוןספקשירותחיונילפיחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-451996,ודרושהלהלצורךפעילותהכאמור,לא

יחולולגביהתשתיתהפסיביתכאמורהוראותסעיףקטןזהר

התקיימובקניםאובתת–קניםבתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים– )6(
ארציכלהתנאיםשלהלן,לאיחולולגביהםהוראותסעיףקטןזה:

רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת )4(
שידוריםר"

תיקוןחוקבחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-431982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-33ר
התקשורת)בזק

ושידורים(-מס'64 בסעיף5,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח(,מפעילפנים-ארציייתן")י( )1(
למפעילפנים-ארציאחרשימושבתשתיתהפסיביתשלובאופןהמאפשר
המפעילהפנים-ארצי של אופטיים או מתכתיים כבלים בה להשחיל
האחראולהקיםבהמיתקניבזקשלהמפעילהפנים-ארציהאחר,ובאופן
המאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםהאמורים,והכוללצורךביצועכל
פעולתבזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהמפעילהפנים-

ארציהאחר;עלהסדרתשימושכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ה(,בשינוייםהמחויביםכאמורבסעיףקטן)ו(,ובכללזהמתןהוראות

בדבראופןביצועהשימושר

סעיפים לפי לסמכותו בהתאם יקבע, האוצר, שר בהסכמת השר, )2(
קטנים)ב(ו–)ב1(,תשלומים,תשלומיםמרבייםאותשלומיםמזערייםבעד
שימושבתשתיתהפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעל

רישיוןכלליייחודישנעשהלפיהוראותפסקה)1(ר

בתשתית השימוש על יחולו ,)2( פסקה לפי תקנות להתקנת עד )3(
הפסיביתשלהחברהבידימפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכללי
ייחודי,שנעשהלפיהוראותפסקה)1(,התשלומיםהמרבייםשנקבעובעד
שירותגישהלתשתיתפסיביתבתקנותהתקשורת)בזקושידורים()שימוש
ברשתבזקציבוריתשלמפ"א(,התשע"ה-2014,כנוסחןערביוםתחילתו
שלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכלית

לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-442016ר

קייםהפרשביןהתשלומיםלפיפסקה)3(ששילםמפעילפנים–ארצי )4(
שאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"אתשתיתבעדשימוש
)1(לביןהתשלומים בתשתיתהפסיביתשלהחברהלפיהוראותפסקה
שנקבעובתקנותלפיפסקה)2(,ישולםההפרש,עלידיהחברהאועלידי
מפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעלרישיוןמפ"א
תשתית,לפיהעניין,בעדהתקופההמתחילהבמועדתחילתהשימוש
לפי שלהחברה בתשתיתהפסיבית האמור, הפנים–ארצי המפעיל של
הוראותפסקה)1(,ולענייןשימושכאמורשנעשהלאחריוםתחילתושל
חוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנות

התקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016ר

היתההתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים–ארצימוחזקתבידיחברת )5(
החשמללישראלבע"מבפעילותהכבעלרישיוןספקשירותחיונילפיחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-451996,ודרושהלהלצורךפעילותהכאמור,לא

יחולולגביהתשתיתהפסיביתכאמורהוראותסעיףקטןזהר

התקיימובקניםאובתת–קניםבתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים– )6(
ארציכלהתנאיםשלהלן,לאיחולולגביהםהוראותסעיףקטןזה:

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ו,עמ'1209ר 43

ס"חהתשע"ז,עמ'49ר 44

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ר 45
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הםמצוייםבשימושבלעדישלגורמיהביטחון; )א(

איןבהםפעילותאחרתשלהמפעילהפנים–ארציביןבעבור )ב(
עצמווביןבעבורכלגורםאחרשאינוגורםביטחוןר

בסעיףקטןזה- )7(

"בעלרישיוןמפ"אתשתית"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים–
ארצייםנייחיםהניתניםלאלהבלבד:לבעלרישיוןאחר,לבעלרישיון

לשידוריםאולמישפועלמכוחהיתרכללי;

ראש משרד לישראל, ההגנה צבא מאלה: אחד כל - ביטחון" "גורם
הממשלהומשרדהביטחוןויחידותהסמךשלהםוכןמפעלימערכת
להסדרתהביטחוןבגופים 20לחוק כמשמעותםבסעיף הביטחון

ציבוריים,התשנ"ח-461998;

"מפעילפנים–ארצי"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים–ארציים
נייחים;

"תשתיתפסיבית"-המרכיביםהפסיבייםשלרשתהבזקהציבוריתבכל
רבדיה,ובכללזהקנים,תת–קנים,גובים,גומחותעיליות,קופסאות

ועמודיםר";

בסעיף6ח4)א()1(,אחרי"אובעלרישיוןלשידוריםלפידרישה"יבוא"אובעל )2(
רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצתשידורים

באמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012";

בסעיף6כ2)ג()5(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )3(

בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוק ")ב1(
הפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,לרבותמי

שהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמור;";

בסעיף6כא)א(,אחרי"והניתניםלקליטהמהאוויר"יבוא"למעטשידורימשדר )4(
ספרתיות, שידור תחנות באמצעות שידורים הפצת בחוק כהגדרתו נושאי ערוץ
באמצעות כללילשידורים רישיון שמשדרבעל השידורים ולמעט התשע"ב-2012,

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף6לד1,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )5(

נתנההמועצהרישיוןמיוחדלשידוריכבליםלמשדרערוץייעודיכאמור ")א1(
בסעיףקטן)א(,יוארךתוקףהרישיוןעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(

אועדמועדאחרשנקבעברישיון,לפיהמאוחרר";

בסעיף6מט)4(,אחרי"כולםאוחלקם"יבוא"למעטשידורימשדרערוץנושאי )6(
כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,
השידור תחנות באמצעות לשידורים בעלרישיוןכללי ולמעטהשידוריםשמשדר

הספרתיות,כהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף18- )7(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"ובלבדשלהנחתהרשתניתןאישורכאמור )א(
בסעיף21א"יבוא"ובלבדשהנחתהרשתנעשיתבהתאםלהוראותחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-471965";

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 46

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 47
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בסעיףקטן)ב(,במקום"כרשתשניתןלגביהאישורכאמורבסעיף21א"יבוא )ב(
"וכןרשתשהונחהכדיןלפניתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,כרשת

שהונחהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה";

סעיף21א-בטל; )8(

בסעיף21ב,במקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

בסעיף37,במקום"36,35או36א"יבוא"35או36א"; )11(

בסעיף38,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

הפוגעבמיתקןבזקכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהפטורמהתשלומיםהאמורים ")ד(
בואםהוכיחכינקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעהבמיתקן

הבזקר";

סעיף53ב-בטלר )13(

חוקהתקשורת
-הוראתשעה

ותקנותראשונות

עלאףהאמורבסעיף5)י()1(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה,עד34ר )א(
יוםי"אבתשריהתשע"ח)1באוקטובר2017(-

לאתהיהלמפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעל )1(
רישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתפסיביתשלמפעילפנים–ארציאחר;

לאתהיהלבעלרישיוןכלליייחודיזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )2(
בעלרישיוןכלליייחודיאחרושלבעלרישיוןמפ"אתשתית;

לאתהיהלבעלרישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )3(
בעלרישיוןכלליייחודיר

33)1(לחוק 5)י()2(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף תקנותראשונותלפיסעיף )ב(
זה,יותקנועדיוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(;לאהותקנותקנותעדהמועד
האמור,ידווחושרהתקשורתושרהאוצר,מדיארבעהחודשיםהחלמאותוהמועד,
בדיוןשיתקייםבפניועדתהכלכלהשלהכנסתבהשתתפותם,עלההתקדמותבהליכי

התקנתהתקנותוהסיבהלאיהתקנתןבמועדשנקבער

בסעיףזה- )ג(

"בעלרישיוןמפ"אתשתית","מפעילפנים–ארצי"ו"תשתיתפסיבית"-כהגדרתםבסעיף
5)י()7(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה;

"בעלרישיוןכלליייחודי"-מישקיבלרישיוןכלליייחודי,כהגדרתובסעיף1לחוק
התקשורתר

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'111

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-481965,בסעיף261)ד(-35ר

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ח(יבוא: )1(

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת)בזקושידורים(, ")ט(
התשמ"ב-1982,למעטהקמתרשתבביתמשותףלפיסעיף21ב)ב1(לחוקהאמור
-בעלרישיוןכלליכמשמעותובאותוחוק,ובעלרישיוןמיוחדכמשמעותובאותו

חוקשהוענקולוסמכויותעלפיפרקו'כאמורבסעיף4)ו()2(לאותוחוקר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"כרשתשניתןלגביהאישורכאמורבסעיף21א"יבוא )ב(
"וכןרשתשהונחהכדיןלפניתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-2016,כרשת

שהונחהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה";

סעיף21א-בטל; )8(

בסעיף21ב,במקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

בסעיף37,במקום"36,35או36א"יבוא"35או36א"; )11(

בסעיף38,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

הפוגעבמיתקןבזקכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהפטורמהתשלומיםהאמורים ")ד(
בואםהוכיחכינקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעהבמיתקן

הבזקר";

סעיף53ב-בטלר )13(

עלאףהאמורבסעיף5)י()1(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה,עד34ר )א(
יוםי"אבתשריהתשע"ח)1באוקטובר2017(-

חוקהתקשורת
-הוראתשעה

ותקנותראשונות

לאתהיהלמפעילפנים–ארצישאינובעלרישיוןכלליייחודיואינובעל )1(
רישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתפסיביתשלמפעילפנים–ארציאחר;

לאתהיהלבעלרישיוןכלליייחודיזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )2(
בעלרישיוןכלליייחודיאחרושלבעלרישיוןמפ"אתשתית;

לאתהיהלבעלרישיוןמפ"אתשתיתזכותשימושבתשתיתהפסיביתשל )3(
בעלרישיוןכלליייחודיר

33)1(לחוק 5)י()2(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף תקנותראשונותלפיסעיף )ב(
זה,יותקנועדיוםט"זבניסןהתשע"ח)1באפריל2018(;לאהותקנותקנותעדהמועד
האמור,ידווחושרהתקשורתושרהאוצר,מדיארבעהחודשיםהחלמאותוהמועד,
בדיוןשיתקייםבפניועדתהכלכלהשלהכנסתבהשתתפותם,עלההתקדמותבהליכי

התקנתהתקנותוהסיבהלאיהתקנתןבמועדשנקבער

בסעיףזה- )ג(

"בעלרישיוןמפ"אתשתית","מפעילפנים–ארצי"ו"תשתיתפסיבית"-כהגדרתםבסעיף
5)י()7(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף33)1(לחוקזה;

"בעלרישיוןכלליייחודי"-מישקיבלרישיוןכלליייחודי,כהגדרתובסעיף1לחוק
התקשורתר

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-481965,בסעיף261)ד(-35ר
והבנייה-מס'111

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ח(יבוא: )1(

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת)בזקושידורים(, ")ט(
התשמ"ב-1982,למעטהקמתרשתבביתמשותףלפיסעיף21ב)ב1(לחוקהאמור
-בעלרישיוןכלליכמשמעותובאותוחוק,ובעלרישיוןמיוחדכמשמעותובאותו

חוקשהוענקולוסמכויותעלפיפרקו'כאמורבסעיף4)ו()2(לאותוחוקר";

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'80ר 48


