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לפי להוראות בניגוד הממונה של הוראה אחר מילא לא )1ב(
סעיף40)ב(;

בניגוד וטיפול הולכה בתשתית זכויותיו את העביר לא )1ג(
להוראותסעיף9א)א(או9א)ב()2(;";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

לאמילאאחרהוראהשניתנהלפיסעיף6א)ב(;"; ")3א(

בסעיף63)א(,במקום"כ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(ובלבד"יבוא"ג'בטבת )2(
מיםוביוב תאגידי לחוק ו–)ג( 130)ב()3א( 2017(ולענייןסעיפים בינואר 1( התשע"ז

כנוסחםבסעיף59)26()ב(-בלבד"ע

פרק ח': תקשורת
תיקוןחוקהפצת

שידורים
בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-292012)בפרקזה18ע

-חוקהפצתשידורים(-

תאגידימיםוביוב,גםביחסלחברותהביובכפישיפורט
להלןע

לפסקה )1(

עדיפויות סדרי לחוק )26(59 סעיף את לתקן מוצע
שמיתקןאתסעיף130לחוקתאגידימיםוביוב,כךשיהיה
ניתןלהטילעיצוםכספיבשיעורהקבועבסעיףעלחברת
ביובשלאסיפקהשירותיהולכהוטיפוללספקשירותיביוב
אושסירבהלצרףספקשירותיביובלחברתביובמשותפתע

כמוכןמוצעלאפשרלהטילעיצוםכספיעלחברה
מים תאגידי לחוק 28 לסעיף בניגוד החלטות שקיבלה
וביובשדורשאתאישורהממונהלסוגיההחלטותהמנויים
בסעיף,וזאתכהבהרהלסעיף130)ב()1(לחוקתאגידימים

וביובכנוסחוכיוםע

בנוסףמוצעלאפשרלהטילעיצוםכספיעלחברה
שלאמילאהאתהוראותהממונהבניגודלהוראותסעיף
סמכות לממונה שמקנה וביוב, מים 40)ב(לחוקתאגידי
לתתהוראותלשםניצולמיטבישלתשתיותהמיםוהביובע

עודמוצעלאפשרהטלתעיצוםכספיעלחברהשלא
בניגוד וטיפול הולכה בתשתיות זכויותיה את העבירה

להוראותסעיף9אהמוצעלחוקתאגידימיםוביובע

לפסקה )2(

כדילסייעבמתןשירותמיטבילצרכןבאמצעותמתן
כליאכיפהלממונה,מוצעלקבועאתתחילתושלהסעיף
המוצעבפסקה)1(ליוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(
ולאבכפוףלהתקנתתקנותלפיסעיף131אלחוקתאגידי
לחוק 63)א( סעיף במסגרת כעת שקבוע כפי וביוב, מים
בסעיף סדריעדיפויות;באשרלעיצומיםהקיימיםכיום
63)א(לחוקסדריעדיפויות,ומפורטים,מטעמיםטכניים,
גםבתיקוןהמוצעבאותוסעיף,מוצעכימועדהתחילה

לגביהםייוותרמועדהתקנתהתקנותהאמורותע

פרק ח' - כללי

השידור תחנות באמצעות שידורים הפצת חוק
הספרתיות,התשע"ב-2012)להלן-חוקהפצתשידוריםאו
החוק(נחקקבמטרהלהרחיבאתמערךהפצתהשידורים
הקרקעיבטכנולוגיהספרתית)דיגיטלית()להלן-המערך(,
כךשיהיהאפשרלהפיץבאמצעותושידוריטלוויזיהורדיו
נוספיםומגוונים,לרבותבאמצעותטכנולוגייתחדותגבוהה

)כגוןHD-HighDefinition(ע

שני הוספת השאר בין שכללה המערך, הרחבת
מרבבים)Multiplexers(,נועדהלהגדילאתהאטרקטיביות
שלהמערךלצרכנים,ולהביאלכךשהצופיםייהנומהיצע
המערך הרחבת נועדה כן, כמו יותרע ומגוון גדול תוכן
להגביראתהתחרותבתחוםהטלוויזיההרב־ערוציתעחוק
הפצתשידוריםקובעכיבאמצעותהמערךיופצושידורי
האלה:בעליהזיכיונותלשידורי הטלוויזיהשלהגופים
טלוויזיהבערוץ2ובעלהזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץ
השלישי,בעלירישיונותלשידוריטלוויזיה,הכנסת,רשות
השידור,משדריערוץייעודיכהגדרתםבחוק)אםביקשו
זאת(,הטלוויזיההלימודית)אםביקשהזאת(ומשדריערוץ
נושאיכהגדרתםבחוקעבפועל,כיוםמופציםבאמצעות
רשות הכנסת, ערוץ ,10 ערוץ ,2 ערוץ שידורי המערך
והטלוויזיה ו־33( 1 - ערוצים שני )במסגרת השידור

הלימודיתע

עודבהתאםלחוקהפצתשידורים,מופציםעלגבי
המערךגםשידוריהרדיושלגופיםאלה)אםביקשוזאת(:
רשותהשידור,גליצה"ל,בעליזיכיונותלשידורירדיולפי
חוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990)להלן-

חוקהרשותהשנייה(ושירותההתגוננותהאזרחיתע

עלפיחוקהפצתשידורים,מערךההפצהמתוכנן,
שר בידי שימונה המפעיל, הגורם בידי ומופעל מוקם
התקשורת)להלן-השר(ושרהאוצרעכיום,הגורםהמפעיל

הואהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיוע

ס"חהתשע"ב,עמ'286;התשע"ד,עמ'817ע 29
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בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הגורםהמפעיל"יבוא: )א(

""גורםמפעילפרטי"-הגורםהמפעילשאינוגורםממשלתיאותאגיד
שהוקםבחוק;";

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הגורםהמפעיל"יבוא: )א(

""גורםמפעילפרטי"-הגורםהמפעילשאינוגורםממשלתיאותאגיד
שהוקםבחוק;";

ביוםכ"דבחשווןהתשע"ה)17בנובמבר2014(אישרה
הכנסתבקריאהראשונהאתהצעתחוקהפצתשידורים
,)3 מס' )תיקון הספרתיות השידור תחנות באמצעות
התשע"ה-2014)הצ"חהממשלה,עמ'374()להלן-הצעת
החוק(עהצעתהחוקבעיקרהעוסקתבהסדרתהפצתשידורי
מערךתחנותהשידורהספרתיות)המכונה"עידןפלוס"(
על כספיים עיצומים להטלת סמכות ובמתן באינטרנט,
משדרערוץנושאיכהגדרתובחוקעבהמשךלהצעתהחוק,
ביוםז'באבהתשע"ו)11באוגוסט2016(התקבלההחלטת
המפורטים בשינויים החוק הצעת את לאמץ ממשלה

בהחלטה)להלן-החלטתהממשלה(ע

המערך שהרחבת אף הממשלה, בהחלטת כאמור
נועדה,ביןהשאר,להגביראתהתחרותבשוקהטלוויזיה
הצליח לא הקמתו שמאז השנים במהלך הרב־ערוצית,
המערךלהיותחלופהראויהלגופיהשידורהרב־ערוציים
השידור בשלבעיותבאיכות השאר, הקיימיםעזאת,בין
ששת מלבד כי העובדה בשל וכן מסוימים, באזורים
הערוציםהמפורטיםלעיל,לאנוספולמערךערוציםנוספים
אטרקטיבייםלצפייה,כגוןערוציילדיםוספורטעכדילהביא
להאצתפיתוחהמערךכחלופהאטרקטיביתמוצעבמסגרת
תיקוןזהלקבועכיתפעולהמערך,הןבהיבטהלוגיסטיוהן
בהיבטהתוכני,יופקדבידיגורםמפעילשייבחרבאמצעות
מכרזעמוצעלקבועכיהגורםהמפעילהפרטישייבחר,יקבל,
רישיון לחוק, 2 בסעיף כקבוע ההפעלה היתר על נוסף
כללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,אשר
תעניקלוהמועצהלשידוריכבליםולשידורילוויין)להלן
-המועצה(,כךשיוכללשדרערוציםנוספיםלפיבחירתו,
שימומנובאמצעותדמימנויאומפרסומות)להלן-רישיון

כללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות(ע

סמכות תהיה למועצה כי לקבוע מוצע בנוסף, 
תחנות באמצעות לשידורים מיוחד רישיון להעניק
על אחד ערוץ לשדר שמבקש למי הספרתיות השידור
גביהמערךעמוצעלקבועכילענייןרישיונותלשידורים
ההוראות יחולו הספרתיות השידור תחנות באמצעות
הנוגעותלבעלרישיוןלשידוריכבליםלפיחוקהתקשורת
)בזקושידורים(התשמ"ב-1982)להלן-חוקהתקשורת(
כללי רישיון יינתן אם כי יובהר המחויביםע בשינויים
לגורם הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים
לתת מוסמכת המועצה עוד תהיה לא הפרטי, המפעיל

רישיונותלשםשידורערוציםנושאייםע

בהתאםלחוקהפצתשידורים,כיוםהגורםהמפעיל
מפיץאתהשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות
בלבדעבשניםהאחרונות,נוכחהשינוייםוההתפתחויות
הטכנולוגיותהרבות,הורחבודרכיההפצהוהקליטהשל
תוכניטלוויזיהורדיו,ואלהניתניםלהפצה,ביןהשאר,גם

באמצעותרשתהאינטרנטע

לפיכך,וכדילהגשיםאתתכליותחוקהפצתשידורים,
אינטרנט, אתר להקים המפעיל הגורם את לחייב מוצע
ולהפיץעלגבירשתהאינטרנט,בדרךשלשידורמקורי
סעיפים המופציםלפי הגופים של נוסף,אתשידוריהם
6)א()1(עד)6(ו–)8()בעליזיכיונותלשידוריטלוויזיהבערוץ
2,בעלירישיונותלשידוריטלוויזיה,ערוץהכנסת,ערוצי
רשותהשידור,משדרערוץייעודיוהטלוויזיההלימודית,
המערך( גבי על מופצים להיות בחרו שהאחרונים ככל
)להלן-השידוריםהפתוחים(,באופןשבויוכלכלאדם
הגורם של האינטרנט באתר אלה בשידורים לצפות
המפעיל,בזמןאמיתיובלאתמורהעבנוסף,מוצעלחייב
הפתוחים לשידורים גישה לאפשר המפעיל הגורם את
נוספים תקשורת שלגורמי באופן כאמור, מפיץ שהוא
מסוימיםתהיהגישהלשידוריםהפתוחיםוהםיהיורשאים
להפיצם)להלן-ספקיתכנים(עבאופןהמתואר,יורחבהיקף
ההפצהשלהשידוריםהפתוחיםגםלספקיתוכןאודיו־

ויזואלייםהפועליםאוהמתכנניםלהפיץתכניםעלגבי
רשתהאינטרנט,ובכךתתאפשרהרחבתהתחרותבתחום

הטלוויזיההרב־ערוציתע

התקשורת בחוק הקיים להסדר בדומה כי מוצע 
רישיון ובעל כבלים לשידורי כללי רישיון בעל לעניין
לשידורילוויין,ספקיהתכניםלאיהיוחייביםבתשלום
וביצירות הפתוחים בשידורים הזכויות לבעלי כלשהו
התשס"ח-2007 יוצרים, זכות חוק לפי בהם, הכלולות
)להלן-חוקזכותיוצרים(,וחוקזכויותמבצעיםומשדרים,
התשמ"ד-1984)להלן-חוקזכויותמבצעיםומשדרים(,
בעדהפצתהשידוריםהפתוחיםאומתןהגישהאליהם
ולנוכח ההסדר תכליות לאור ואולם האינטרנטע ברשת
מאפייניההייחודייםשלרשתהאינטרנט,מוצעלהתנות
אמצעים ינקוט פטורזהבשלושהתנאים:ספקהתכנים
משמעותייםלמניעתהפצתהשידוריםמחוץלשטחמדינת
ישראל;עלהשידורלהיותשידורמשנה,כלומר-ההפצה
תיעשהבאופןמלא,בזמןאמיתי,בלאקטיעה,עריכהאו
שינוי;וספקהתכניםלאיהיהרשאילגבותתשלוםממנוייו

בעבורהגישהלשידוריםהפתוחיםע

עודמובהרכיאיןבהסדרהמוצעכדילגרועמזכות
הפתוחים בשידורים והמבצעים היוצרים זכויות בעלי
מהגופים תשלום לקבל בהם הכלולות וביצירות
ששידוריהםמופציםבעבורהפצתהשידוריםהפתוחים
בידיספקהתכנים,לפיכלדיןעהסדרזהבכללותו,תואם

אמנותבין־לאומיותשישראלהיאצדלהןע

לקבוע מוצע המתואר, ההסדר על נוסף כי יצוין,
לתוקף המוצע התיקון כניסת עם ולפיה מעבר הוראת
יחולההסדרהמוצעלענייןשידורמשנהבידיספקיתכנים
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אחריההגדרה"זיכיוןלשידוריטלוויזיה"יבוא: )ב(

""חוקזכותיוצרים"-חוקזכותיוצרים,התשס"ח-302007;

ומשדרים, מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
התשמ"ד-311984";

אחריההגדרה"עלותההקמה"יבוא: )ג(

""רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12א;

"רישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיון
שניתןלפיסעיף12ב;

"רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"-רישיוןכללי
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאורישיוןמיוחד

לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות;";

במקוםכותרתפרקב'יבוא: )2(

"פרק ב': הגורם המפעיל - מינוי, היתר הפעלה ותפקידים";

בסעיף2- )3(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"מינויהגורםהמפעיל"; )א(

מחויבים שאינם ולערוצים הציבוריים לערוצים ביחס
להיותמופציםבאמצעותהמערך,בלבדעביחסלערוצים
המסחרייםשחובהלהעבירםבאמצעותהמערך)ערוצים2
ו־10(,תידחהתחילתההסדרבחמששנים,שבמהלכןיחולו

הסדריםמיוחדים,כמפורטבהוראתהמעברע

מוצעגםלהוסיףלחוקהפצתשידוריםאתפרקד'4
ולהסמיךאתהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתואתיושב
ראשהמועצהלהטילעיצוםכספיעלהגורמיםהשונים
לשידורים כללי רישיון בעל הפרטי, המפעיל )הגורם
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בעלרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר
ערוץנושאי-כלאחדמהםלפיהענייןוכמפורטלהלן(
שאינםעומדיםבחובותיהםעלפיהחוק,חקיקתהמשנה
אוהוראותהיתרההפעלהאוהרישיוןשניתןלהם,בדומה
התקשורת בחוק הקבועה כספי עיצום להטיל לסמכות
עיצומים הטלת שעניינה עדכנית לחקיקה ובהתאמה

כספייםעלידירשותמינהליתע

לפסקה )1( סעיף 18

את שידורים הפצת לחוק להוסיף מוצע  
ההגדרה"גורםמפעילפרטי",כךשהוראותהחוקיותאמו
ויבחינוביןמאפייניהגורמיםהמפעיליםשניתןלמנותם
לפיהחוקולהוראותשייחודיותלכלאחדמהםעבהתאם
למוצע,גורםמפעילפרטיהואגורםמפעילשאינוגורם
ממשלתיאותאגידשהוקםבחוקעלענייןזהיובהרכיחברה

ממשלתיתהיאגורםמפעילפרטיע

יצויןכיבכלמקוםשבונאמר"גורםמפעיל"הכוונה
הןלגורםמפעילפרטיוהןלגורםמפעילשאינוגורםמפעיל

פרטיע

לשידורים הרישיונות סוגי בין להבחין מוצע עוד
הניתניםמכוחהחוקוהתיקוןהמוצעולהגדירםעכך,מוצע
להגדיר"רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
הספרתיות"כרישיוןשניתןלפיסעיף12אהמוצעו"רישיון
מיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות"

כרישיוןשניתןלפיסעיף12בהמוצעע

באמצעות לשידורים "רישיון להגדיר מוצע עוד
תחנותהשידורהספרתיות"כשםכולללשניסוגיהרישיונות

האמוריםהמתייחסלשניהםע

לפסקה )2( 

מוצעלהחליףאתכותרתפרקב'לחוקהפצתשידורים
בכותרת ותפקידיו" המפעיל הגורם "מינוי שכותרתה
"הגורםהמפעיל-מינוי,היתרהפעלהותפקידים",זאת
בהתאםלחלוקההחדשההמוצעתלפרקזה,כפישיפורט

להלןע

לפסקה )3(

כאמורבחלקהכללי,המערךאינומממשאתמלוא
הפוטנציאלהטמוןבומבחינתמגווןהשידורים,עלויות
באופן השידורים, קליטת איכות מבחינת וכן הפעלתו
התחרות התפתחות את המעכב תחרותי חסם שמהווה
הנגשת את מעכב וכן הרב־ערוצית, הטלוויזיה בתחום
גורם של מינויו בישראלע הציבור לכלל הפתוח התוכן

ס"חהתשס"ח,עמ'38ע 30
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בסעיףקטן)א(,במקום"הגורםהמפעיל;הודעה"יבוא"הגורםהמפעיל; )ב(
מינויכאמוריכולשייעשהבדרךשלמכרז;הודעה";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )ד(

במקוםהרישהיבוא"לאימונהלגורםמפעילגוףמהגופיםהמפורטים )1(
ו–)6(וכןהגוףהמשדרכהגדרתובחוקשידוריערוץ )4( 6)א()3(, בסעיף
הכנסת,התשס"ד-322003)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(,בעלענייןאו
בעלשליטהבגוףהמשדר,מישהגוףהמשדרהואבעלענייןאובעלשליטה
בו,אומישאדםאחדהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבגוףהמשדר;
השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועהגבלותותנאים
נוספיםלענייןמינויהגורםהמפעילולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינים

אלה:";

פסקה)3(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,לאימונהלגורםמפעילפרטימי ")ג1(
שמתקייםבואחדמאלה:

הואאונושאמשרהאובעלענייןבוהורשעבעבירהשמפאת )1(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוילמנותולגורםהמפעיל;

מתקייםבואחדמאלה,והכולביןבמישריןוביןבעקיפין: )2(

הואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעלרישיוןלשידורי )א(
טלוויזיה,אובעלענייןאובעלשליטהבבעלזיכיוןאובבעל
רישיוןכאמור,אושבעלרישיוןאובעלזיכיוןכאמורהואבעל
ענייןאובעלשליטהבו,אושאדםאחדהואבעלענייןאובעל

שליטהבווכןבבעלזיכיוןאובבעלרישיוןכאמור;

בסעיףקטן)א(,במקום"הגורםהמפעיל;הודעה"יבוא"הגורםהמפעיל; )ב(
מינויכאמוריכולשייעשהבדרךשלמכרז;הודעה";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ג(

בסעיףקטן)ג(- )ד(

במקוםהרישהיבוא"לאימונהלגורםמפעילגוףמהגופיםהמפורטים )1(
ו–)6(וכןהגוףהמשדרכהגדרתובחוקשידוריערוץ )4( 6)א()3(, בסעיף
הכנסת,התשס"ד-322003)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(,בעלענייןאו
בעלשליטהבגוףהמשדר,מישהגוףהמשדרהואבעלענייןאובעלשליטה
בו,אומישאדםאחדהואבעלענייןאובעלשליטהבווכןבגוףהמשדר;
השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועהגבלותותנאים
נוספיםלענייןמינויהגורםהמפעילולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינים

אלה:";

פסקה)3(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)ג(,לאימונהלגורםמפעילפרטימי ")ג1(
שמתקייםבואחדמאלה:

הואאונושאמשרהאובעלענייןבוהורשעבעבירהשמפאת )1(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהלאראוילמנותולגורםהמפעיל;

מתקייםבואחדמאלה,והכולביןבמישריןוביןבעקיפין: )2(

הואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאובעלרישיוןלשידורי )א(
טלוויזיה,אובעלענייןאובעלשליטהבבעלזיכיוןאובבעל
רישיוןכאמור,אושבעלרישיוןאובעלזיכיוןכאמורהואבעל
ענייןאובעלשליטהבו,אושאדםאחדהואבעלענייןאובעל

שליטהבווכןבבעלזיכיוןאובבעלרישיוןכאמור;

שצפוי באופן המערך את לפתח יאפשר פרטי מפעיל
ולמצב הטלוויזיה, צופי בקרב תפוצתו להגדלת להביא

אותוכאלטרנטיבהמתחרהלגופיהשידורהקיימיםע

מוצעלתקןאתסעיף2לחוקשעניינובמינויהגורם
המפעילובהיתרההפעלהשניתןלוכךשייכללובוהוראות
הנוגעותלמינויהגורםהמפעיל,בלבד,וההוראותלעניין
2א בסעיף בנפרד ייקבעו זה שבסעיף ההפעלה היתר
המוצע,כפישיפורטלהלןעתיקוניםאלהנועדולהבהיראת
האבחנהשביןסמכותמינויהגורםהמפעיללביןהסמכות
למתןהיתרהפעלה,ויובהרכיהוראותסעיף2שעוסקות
בהיתרההפעלהאינןבטלות,אלאנקבעותמחדשבסעיף
2אעמוצעלקבועכיהשרושרהאוצררשאיםלמנותאת
הגורםהמפעילבדרךשלמכרזעלצורךכך,תמונהועדת
מכרזיםבין־משרדיתשמינויהוהרכבהמפורטיםבהחלטת

הממשלהע

היתר שעניינו לחוק 2)ב( סעיף את למחוק מוצע
בסעיף בנושא הוראות לקבוע לעיל, וכאמור ההפעלה,

2אהמוצעע

מגבלות בו ולקבוע 2)ג( סעיף את לתקן מוצע עוד
הטלוויזיה שהכנסת, כך המפעיל, הגורם מינוי לעניין
הלימודיתורשותהשידור,וכןהגוףהמשדרכהגדרתובחוק
שידוריערוץהכנסת,התשס"ד-2003והגופיםהקשורים
רשאי יהיה השר כי המפעילעמוצע לגורם ימונו לא לו
לקבועבתקנותמגבלותנוספותלענייןמינויהגורםהמפעיל
ולענייןפעילותו,ביןהשארבעניינםהקבועיםהיוםבסעיף
2)ג(,למשלבענייןהחזקהושליטהשלאחרבגורםהמפעיל

אושלהגורםהמפעילבאחרע

כמוכןמוצעלמחוקאתפסקה)3(לסעיף2)ג(לחוק
שעניינהקביעתהוראותבידיהשרבנושאתכנון,הקמה,
אוהפעלהשלתחנותהשידורהספרתיותבאמצעותאחר,

ולקבועהוראהזובתיקוןהמוצעלסעיף3ע

מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ג1(ולקבועבומגבלות
לגורם ימונה שלא כך פרטי, מפעיל גורם מינוי לעניין
מפעילפרטימישמתקייםבואחדמאלה:הואאונושא
משרהאובעלענייןבוהורשעבעבירהשמפאתמהותה,
לגורםהמפעילע למנותו ראוי חומרתהאונסיבותיהלא

ס"חהתשס"ד,עמ'32ע 32
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הואבעלרישיוןלשידורילווייןאובעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריכבליםלפיחוקהתקשורתאובעלענייןאובעל
שליטהבבעלרישיוןכאמור,אושבעלרישיוןכאמורהוא
בעלענייןאובעלשליטהבו,אושאדםאחדהואבעלעניין

אובעלשליטהבווכןבבעלרישיוןכאמור;

הואעיתוןכהגדרתובסעיף6ח4)ג(לחוקהתקשורתאו )ג(
שמתקייםבוהאמורבסעיף6ח4)א()3(או)4(לחוקהתקשורתע

במינויגורםמפעילפרטייובאובחשבון,ביןהשאר,שיקולים )ג2(
אלה:

מדיניותהממשלהבתחוםהבזקובתחוםהשידורים; )1(

שיקוליםשבטובתהציבור; )2(

התאמתושלהמבקשלפעולכגורםמפעיל; )3(

תרומתמינויהגורםהמפעילהפרטילתחרותבתחום )4(
השידוריםע";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ו(

בסעיףקטן)ה(,במקום"העברתשליטה"יבוא"העברתאמצעישליטה" )ז(
והמילים"ביןשניתןלוהיתרהפעלהוביןאםלאו"-יימחקו;

סעיףקטן)ו(-בטל; )ח(

אחריסעיף2יבוא: )4(

"היתרהפעלה
לגורםמפעילפרטי

מינוהשרושרהאוצרגורםמפעילפרטי,ייתןלוהשר2אע )א(
היתרלהפעלתתחנותהשידורהספרתיות)בחוקזה-היתר
בין תנאים, לקבוע השר רשאי ההפעלה בהיתר הפעלה(;

השארבענייניםאלה:

אופןהפעלתתחנותהשידורהספרתיות; )1(

וטיב שידורים הפצת של שירות מתן אופן )2(
השירות;

כמוכן,כדילמנועריכוזיותבהחזקתשליטהאואמצעי
מי כי מוצע זמנית, בו תקשורת אמצעי במספר שליטה
שמתקייםבואחדמאלהבמישריןאובעקיפיןלאימונה
לגורםמפעילפרטי:הואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהאו
בעלרישיוןלשידוריטלוויזיהלפיחוקהרשותהשנייה,
בעלרישיוןלשידורילווייןאובעלרישיוןכללילשידורי
כבליםלפיחוקהתקשורת,בעלענייןאובעלשליטהבאחד
מאלה,מישאחדמאלההואבעלענייןאובעלשליטה
בו,מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטהבווכן
באחדהגופיםהאמורים,וכןמישהואעיתוןאוגורמים
הקשוריםלובאופןובשיעורהקבועבסעיף6ח4)א()3(ו–)4(

לחוקהתקשורתע

)ג2(ולקבועכיבמינוי מוצעלהוסיףאתסעיףקטן
גורםמפעילפרטייובאובחשבוןשיקוליםדומיםלשיקולים

שישלשקולבעתמתןרישיוןלפיחוקהתקשורתובהם,
מדיניותהממשלהבתחוםהבזקובתחוםהשידורים,טובת
לתחרות הפרטי המפעיל הגורם מינוי ותרומת הציבור,

בתחוםהשידוריםע

עודמוצעלבטלאתסעיפיםקטנים)ד(ו–)ו(שעוסקים
ולהיתר המפעיל הגורם לפעולת הקשורים בהיבטים

ההפעלהולקבועהוראותאלהבסעיףקטן2אהמוצעע

לפסקה )4(

הפעלה היתר שעניינו 2א סעיף את להוסיף מוצע
לגורםמפעילפרטיעבהתאםלמוצע,אםמינוהשריםלפי
פרטי,ייתןלוהשרהיתרלהפעלת גורםמפעיל 2 סעיף
תחנותהשידורהספרתיותעהשריהיהרשאילקבועבהיתר
ההפעלההוראותבענייניםהמנוייםבסעיף,ובהןהוראות
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הפרטילהמציא המפעיל שעלהגורם ערבויות )3(
תנאי מילוי והבטחת ההפעלה היתר קבלת לשם

ההיתר,והדרכיםלמימושן;

קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעיל )4(
הפרטילפיסעיף9)ד(ואופןתשלומם;

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושן )5(
בידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף11)ג(ע

הפרטי המפעיל הגורם של נכסיו וכן הפעלה היתר )ב(
הדרושיםלולפעילותולפיחוקזהאינםניתניםלהעברה,
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהשרובתנאיםשקבעע

חייב אינו הפעלה היתר שקיבל פרטי מפעיל גורם )ג(
ברישיוןלפיסעיף4לחוקהתקשורתע

הגורםהמפעילהפרטילאיתנה,במישריןאובעקיפין,מתן )ד(
שירותלפיחוקזהברכישהאובקבלהשלשירותאחרהניתן
עלידואועלידיאחראובאי־קבלתשירותכאמור,אלאאם
כןהשרהתירלולעשותכןבהיתרההפעלה,בתנאיםאובלא
תנאים;בסעיףקטןזה,"שירות"-שירותהניתןלציבוראולגופים

ששידוריהםמופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע";

בסעיף3- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בהתאםלהוראותחוקזה"יבוא"ולענייןגורםמפעיל )א(
פרטי-גםבהתאםלהיתרההפעלהשניתןלו"ובסופויבוא"השר,באישורועדת
או הקמה תכנון, לעניין והגבלות תנאים רשאילקבוע הכנסת, הכלכלהשל

הפעלהשלתחנותשידורספרתיותבאמצעותאחר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראותסעיפים13,13או־13בלחוקהתקשורתיחולוגםלגביהגורם ")ד(
המפעילע";

הפרטילהמציא המפעיל שעלהגורם ערבויות )3(
תנאי מילוי והבטחת ההפעלה היתר קבלת לשם

ההיתר,והדרכיםלמימושן;

קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעיל )4(
הפרטילפיסעיף9)ד(ואופןתשלומם;

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושן )5(
בידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף11)ג(ע

הפרטי המפעיל הגורם של נכסיו וכן הפעלה היתר )ב(
הדרושיםלולפעילותולפיחוקזהאינםניתניםלהעברה,
לשעבודאולעיקול,אלאאםכןניתןלכךאישורמראשובכתב

מאתהשרובתנאיםשקבעע

חייב אינו הפעלה היתר שקיבל פרטי מפעיל גורם )ג(
ברישיוןלפיסעיף4לחוקהתקשורתע

הגורםהמפעילהפרטילאיתנה,במישריןאובעקיפין,מתן )ד(
שירותלפיחוקזהברכישהאובקבלהשלשירותאחרהניתן
עלידואועלידיאחראובאי־קבלתשירותכאמור,אלאאם
כןהשרהתירלולעשותכןבהיתרההפעלה,בתנאיםאובלא
תנאים;בסעיףקטןזה,"שירות"-שירותהניתןלציבוראולגופים

ששידוריהםמופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע";

בסעיף3- )5(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בהתאםלהוראותחוקזה"יבוא"ולענייןגורםמפעיל )א(
פרטי-גםבהתאםלהיתרההפעלהשניתןלו"ובסופויבוא"השר,באישורועדת
או הקמה תכנון, לעניין והגבלות תנאים רשאילקבוע הכנסת, הכלכלהשל

הפעלהשלתחנותשידורספרתיותבאמצעותאחר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראותסעיפים13,13או־13בלחוקהתקשורתיחולוגםלגביהגורם ")ד(
המפעילע";

בענייןאופןהפעלתתחנותהשידורהספרתיות,אופןמתן
שירותשלהפצתשידוריםוטיבהשירות,ערבויותשעל
הגורםהמפעיללהמציא,ערבויותשיכולהגורםהמפעיל
לדרושמהגופיםהמופציםעלידוודרכימימושן,וקביעת
גובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילואופןתשלומםע
יובהרלענייןזהכיהשראינורשאילקבועאתגובהדמי
וכי הגורםהמפעילהפרטי, בידי ההפצה,ואלהייקבעו
הוראותהשרבענייןזה,יכולשיעסקובהיבטיםכללייםאו

במגבלותלענייןקביעתדמיההפצהוגבייתםע

ובהם ו–)ד( )ב( קטנים סעיפים את לקבוע מוצע
ההוראותשהיוקבועותבסעיף2בנושאהיתרההפעלה,
בענייןאיסורהעברהאושעבודשלהיתרההפעלהואיסור

התנייתשירותבשירותבידיהגורםהמפעילע

עודמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ג(,כיגורםמפעילפרטי
שקיבלהיתרהפעלהאינוחייבברישיוןלביצועפעולות

בזקולמתןשירותיבזקלפיסעיף4לחוקהתקשורתע

לפסקה )5(

מוצעלתקןאתסעיף3לחוקהפצתשידוריםשעניינו
תכנון,הקמהוהפעלהשלתחנותהשידורהספרתיותבידי
הגורםהמפעיל,ולקבועבוכיפעולותגורםמפעילפרטי
כמפורטבסעיףזהייעשובהתאםלהיתרההפעלהשניתן
לועככלשגורםמפעילפרטייפעלבניגודלהוראותהיתר
ההפעלהשניתןלו,יהיהניתןלהטילעליועיצוםכספיכפי
שיפורטלהלןעבנוסף,מוצעלקבועכיהשר,באישורועדת
הכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועתנאיםוהגבלותלעניין
תכנון,הקמהאוהפעלהשלתחנותהשידורהספרתיות
באמצעותאחרעהוראהזוקיימתכיוםבסעיף2)ג()3(לחוק
הגורם פעולת שעניינו זה, בסעיף אותה לקבוע ומוצע
מחדש וחלוקתו לחוק 2 סעיף מפיצול כחלק המפעיל,

כאמורלעילע
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אחריסעיף3יבוא: )6(

"ביטולהיתר
הפעלה

השררשאילבטלהיתרהפעלהשנתןלגורםמפעילפרטי,3אע )א(
אםמצאכיהגורםהמפעילהפרטיהפרתנאימהותימתנאי

ההיתרע

)א(,יפקע בוטלהיתרהפעלהלפיהוראותסעיףקטן )ב(
מינויושלהגורםהמפעילהפרטי,והואיחדללתכנן,להקים

ולהפעילאתתחנותהשידורהספרתיותע";

בסעיף6- )7(

בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

בפסקה)5(,אחרי"בטכנולוגייתחדותרגילה"יבוא"אובטכנולוגיית )1(
חדותגבוהה"ואחרי"לכלמשדר"יבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)7(,אחרי"חדותרגילה"יבוא"אובטכנולוגייתחדותגבוהה" )2(
ובסופויבוא"לפיבחירתהמשדר";

בפסקה)8(,אחרי"למעטרשותהשידור"יבוא"משדרערוץייעודי )3(
"ובלבד"עדהמילים ומשדרערוץנושאי"ובמקוםהקטעהחלבמילה

"הקיבולתהפנויהבתחנותהשידורהספרתיות"יבוא"אםביקשזאת";

ולקבוע )ד( קטן סעיף את להוסיף מוצע כן, כמו
התקשורת, לחוק ו־13ב 13א ,13 סעיפים הוראות כי בו
שעוסקותבמתןשירותיבזקלכוחותהביטחון,מתןהוראות
בשעתחירוםומתןהוראותבמקרהשלתקלהאוהפסקה
משמעותיתבמתןשירותיבזקאובמתןשידורים,בהתאמה,

יחולוגםלגביהגורםהמפעילע

לפסקה )6(

יהיה השר כי ולקבוע 3א סעיף את להוסיף מוצע
מוסמךלבטלאתהיתרההפעלהשלגורםמפעילפרטי
אםמצאכיגורםכאמורהפרתנאימהותימתנאיההיתרע
כמוכן,מוצעלקבועכיעםביטולהיתרההפעלה,יפקע
מינויהגורםהמפעילהפרטיוהואיחדלמלבצעפעולות

הקשורותלתחנותהשידורהספרתיותע

לפסקאות )7()א( ו–)8(

מוצעלתקןאתכותרותהשולייםשלסעיפים6ו־7
לחוקהפצתשידוריםשעוסקיםבהפצתשידוריטלוויזיה
ורדיו,בהתאמה,בידיהגורםהמפעיל,כךשיובהרכיחלה
עלהגורםהמפעילחובהלהפיץאתשידוריהםשלהגופים
המפורטיםבסעיפיםאלה,בלאשיקולדעת,וכישידורים
נוספיםשיוכלגורםמפעילפרטילשדרלפירישיוןכללי
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותיהיובנוסף
לשידוריהםשלגופיםאלהעבאופןזהיובטחשהשידורים

המפורטיםבסעיףזהיופצוכנדרש,לטובתהציבורע

לפסקה )7()ב(

כיום,קובעהחוק,בסעיף6)א()5(ו–)7(,כימשדרערוץ
ייעודיומשדרערוץנושאיישדרובמסגרתהמערךבערוץ

טלוויזיהאחדבטכנולוגייתחדותרגילהע

בנוסף,לפיסעיף6)א()8(לחוק,אםיבקשוזאת,יוכלו
לשדרגםבערוץבטכנולוגייתחדותגבוהה,אךזאתרק
לאחרעריכתהליךבחירהשוויוניביןהמבקשיםלשדר
בערוץבטכנולוגייתחדותגבוההעמגבלהזונקבעהנוכח
ההערכההטכנולוגיתשהיתהבעתחקיקתושלחוקהפצת
שידוריםלגבימספרהערוציםשאפשרלהפיץבאמצעות
זו,שלפיהמספרהערוצים מרבבאחדעבהתאםלהערכה
כאמורמוגבל,נקבעכיהקצאתהקיבולתהפנויהבמרבב

תיעשהבהליךשוויוניע

מספר בתחום, הטכנולוגית ההתפתחות בעקבות
הערוציםשאפשרלשדרכיוםעלכלמרבבגדולמשמעותית
ממספרםהמשוערבעתהקמתהמערךעבנוסף,ישתכנים
רביםשלגביהםשידורבערוץבטכנולוגייתחדותרגילה

אינואטרקטיביכללע

זאתועוד,התשלוםשמחויבגוףששידוריומופצים
האחד ערוצים, שני בעד המפעיל לגורם לשלם במערך
בטכנולוגייתחדותרגילהוהשניבטכנולוגייתחדותגבוהה,
בעבור כאמור גוף מחויב שבו מהתשלום בהרבה גבוה
הפצהשלערוץאחד,שכןדמיההפצהנגזריםביןהשארגם

ממספרהערוציםוהטכנולוגיהשבההםמופציםע

לפיכך,מוצעלתקןאתסעיף6)א()5(ו–)7(לחוקולהסיר,
המגבלה את נושאי, ערוץ ומשדר ייעודי משדר לעניין
שלפיהתנאילשידורבטכנולוגייתחדותגבוהההואשידור
בטכנולוגייתחדותרגילהעבהתאםלמוצע,משדריהערוצים
הייעודייםשיבקשולהצטרףלמערךוהגופיםהמתמודדים
במכרזלערוץנושאי,יוכלולבחורביןשידורבטכנולוגיית
זו, חדותגבוההלשידורבטכנולוגייתחדותרגילהעבדרך
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בסעיף7,בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )8(

בסעיף7א,אחרי"יקבעואמותמידה"יבוא"לענייןגורםמפעילשאינוגורםמפעיל )9(
פרטי";

בסעיף9- )10(

בסעיףקטן)ב()2(,הסיפההחלבמילים"תקנותכאמור"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולענייןמשדרערוץנושאי-גםמימוןהשידורים )ב(
באמצעותגבייתתשלוםבעדקליטתם,לפיסעיף13)ה(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,היההגורםהמפעיל,גורם ")ד(
מפעילפרטי,יהיההתשלוםשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיפים6או7,בעדהפצתשידוריו,הסכוםשיקבעהגורםהמפעיל
הפרטי,ולאיחולולענייןדמיההפצהכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ג(;קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף
קטןזהתיעשהבאופןשוויוניובכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתר

ההפעלהלפיסעיף2א)א()4(ע";

בסעיף10,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

פרטי,ישמשודמיההפצה הגורםהמפעילמישאינוגורםמפעיל היה ")א(
שישולמולולכיסויההוצאותהכרוכותבמילויתפקידיולפיחוקזה,בלבדע";

בסעיף7,בכותרתהשוליים,במקום"הפצת"יבוא"חובתהגורםהמפעיללהפיץ"; )8(

בסעיף7א,אחרי"יקבעואמותמידה"יבוא"לענייןגורםמפעילשאינוגורםמפעיל )9(
פרטי";

בסעיף9- )10(

בסעיףקטן)ב()2(,הסיפההחלבמילים"תקנותכאמור"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ולענייןמשדרערוץנושאי-גםמימוןהשידורים )ב(
באמצעותגבייתתשלוםבעדקליטתם,לפיסעיף13)ה(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,היההגורםהמפעיל,גורם ")ד(
מפעילפרטי,יהיההתשלוםשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיפים6או7,בעדהפצתשידוריו,הסכוםשיקבעהגורםהמפעיל
הפרטי,ולאיחולולענייןדמיההפצהכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ג(;קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילהפרטילפיסעיף
קטןזהתיעשהבאופןשוויוניובכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתר

ההפעלהלפיסעיף2א)א()4(ע";

בסעיף10,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )11(

פרטי,ישמשודמיההפצה הגורםהמפעילמישאינוגורםמפעיל היה ")א(
שישולמולולכיסויההוצאותהכרוכותבמילויתפקידיולפיחוקזה,בלבדע";

יגדלמספרהמבקשיםלהצטרףלמערךותגברהאטרקטיביות
שלהתכניםהמופציםבאמצעותהמערךע

בנוסף,מוצעלתקןאתסעיף6)א()8(לחוק,כךשכל
הגופיםהמופציםבמערךלמעטרשותהשידור,ערוץייעודי
וערוץנושאי,יופצוגםבערוץשידורנוסףבטכנולוגיית
חדותגבוהה,ככלשיבקשוזאת,בלאעריכתהליךבחירה
בתחום, הטכנולוגית ההתפתחות נוכח וזאת שוויוני,
המאפשרתכאמורשידורמספרגדולשלערוציםעלכל
מרבבעעםזאתמוצעלהותירלגביהערוציםהאמורים,את
המגבלהשלפיהתנאילשידורבטכנולוגייתחדותגבוהה
הואשידורבטכנולוגייתחדותרגילה,וזאתכדילהבטיח
שערוציםאלהימשיכולשרתציבורגדולשלצופיםשטרם

עברלצפייהבטכנולוגייתחדותגבוההע

לפסקה )9(

7אלחוקולקבועכיהתקנות מוצעלתקןאתסעיף
שבסמכותהשרושרהאוצרלקביעתאמותמידהלשימוש
גורם שאינו מפעיל גורם לעניין רק יחולו חדש, במרבב

מפעילפרטיע

המוצע באופן האמורות התקנות תחולת צמצום
תאפשרלגורםמפעילפרטיגמישותושיקולדעתעצמאי
בכלהנוגעלשימושבמרבביםבמערך,וזאתמשוםשהוא
יודגש זאת עם במרבביםע השימוש בעלויות שיישא זה
לחובתו במרבביםכאמור,כפופה כיהגמישותבשימוש
הגופים של שידוריהם את להפיץ המפעיל הגורם של

המפורטיםבסעיפים6ו־7לחוקע

לפסקה )10(

כי וקובע הפצה דמי בתשלום עוסק לחוק 9 סעיף
השרושרהאוצריקבעואתגובהדמיההפצהשישלםגוף
ששידוריומופציםעלגביהמערך,וקובעאתהאופןלקביעת
דמיההפצהבידיהשריםעלנוכחהאפשרותשימונהגורם
מפעילפרטי,מוצעלקבועהסדרשונהלענייןקביעתדמי

ההפצהביחסלגורםמפעילפרטיע

אף על כי ולקבוע )ד( קטן סעיף את להוסיף מוצע
פרטי, מפעיל גורם מונה אם )ג(, עד 9)א( סעיף הוראות
התשלוםשישלםכלגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיפים6או7,בעדהפצתשידוריושלובאמצעות
תחנותהשידורהספרתיות,יהיההסכוםשיקבעהגורם
כאמור ההפצה דמי לעניין יחולו ולא הפרטי, המפעיל
הוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(עכמוכןמוצעלקבועכי
קביעתגובהדמיההפצהבידיהגורםהמפעילהפרטילפי
סעיףקטן)ד(המוצעתיעשהבאופןשוויוניובכפוףלתנאים

שנקבעולענייןזהבהיתרההפעלהע

לפסקה )11(

מוצעלתקןאתסעיף10לחוקשעניינוהשימושבדמי
גורם שאינו מפעיל גורם מונה אם כי ולקבוע ההפצה
מפעילפרטי)שבהיותוכזה,ככלל,הואאינופועללמטרות
רווח(-ישמשודמיההפצהשישולמולולכיסויההוצאות

הכרוכותבמילויתפקידיולפיהחוק,בלבדע
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בסעיף11- )12(

בסעיףקטן)ב(,לפני"השר,בהסכמתשרהאוצר"יבוא"היההגורםהמפעיל )א(
מישאינוגורםמפעילפרטי,יקבע",המילה"יקבע"-תימחק,והסיפההחלבמילה

"ובלבד"-תימחק;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

ההוראות את הוא יקבע פרטי מפעיל גורם המפעיל הגורם היה ")ג(
)ב(,בכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזה בענייניםהמפורטיםבסעיףקטן

בהיתרההפעלהלפיסעיף2א)א()5(ע

קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושןלפיסעיפיםקטנים )ד(
)ב(או)ג(תיעשהבאופןשוויונילגביכללמפקידיהערבויותוהבטוחותע";

בסעיף12,בסופויבוא"אובעדקליטתהשידוריםהנוספיםשמשדרגורםמפעיל )13(
פרטיכאמורבסעיף12א)ג(";

לפניסעיף13יבוא: )14(

"פרק ד'1: רישיונות לשידורי טלוויזיה באמצעות תחנות 
השידור הספרתיות

רישיוןכללי
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

המועצהלשידוריכבליםולוויין)בפרקזה-המועצה(12אע )א(
באמצעות לשדר, רישיון פרטי מפעיל לגורם לתת רשאית
טלוויזיה שידורי שבהפעלתו, הספרתיות השידור תחנות
נוספיםעלהשידוריםשהואחייבבהפצתםלפיסעיף6)בפרק

זה-השידוריםהנוספים(ע

לפסקה )12(

בערבויות שעניינו לחוק 11 סעיף את לתקן מוצע
מהגופים לדרוש המפעיל הגורם שרשאי ובטוחות
דמי תשלום הבטחת לשם ידו על מופצים ששידוריהם
בהתאם זה בנושא הסמכויות את ולהסדיר ההפצה
לזהותהגורםהמפעיל-אםהואגורםמפעילפרטיאו
לאועבהתאםלכך,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(ולקבועכי
סמכותהשרלקבועתקנותבענייניםהמפורטיםבסעיףזה
לגביהערבויות,תקוםרקכאשרהגורםהמפעילאינוגורם
מפעילפרטיעכמוכן,מוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ג(ולקבוע
בוכיאםימונהגורםמפעילפרטי,הואיהיהרשאילקבוע
אתההוראותבענייניםהמפורטיםבסעיףקטן)ב(,הוראות
שכאמורמסורותלשרלגביגורםמפעילשאינופרטי,והכול

בכפוףלתנאיםשנקבעולענייןזהבהיתרההפעלהע

כמוכןמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ד(,ולקבועבוכי
קביעתתנאיהערבויותוהבטוחותודרכימימושןבידיהשר
אובידיהגורםהמפעילהפרטילפיהעניין,תיעשהבאופן
מפקידיהערבויותוהבטוחותעהוראה שוויונילגביכלל
דומהקיימתכיוםבסיפהשלסעיףקטן)ב(עמוצעלמחקה
ולהחילהגםביחסלהוראותשיקבעגורםמפעילפרטילפי

סעיףקטן)ג(המוצעע

לפסקה )13(

עניינושלסעיף12לחוקהפצתשידוריםבאי–גביית
תשלוםבעדקליטתהשידוריםהמופציםבאמצעותהמערך,

מוצע מנויע מדמי שממומן נושאי ערוץ שידורי למעט
שהפיץ הנוספים השידורים את גם זו להחרגה להוסיף
גורםמפעילפרטילפיסעיף12א)ג(הממומניםמדמימנויע
יובהרכיהאיסורעלגבייתהתשלוםבעדקליטתהשידורים
הפתוחיםלצפייההמופציםבאמצעותהמערךחלהעל

הגורםהמפעיל,ביןשהואפרטיוביןשאינופרטיע

לפסקה )14(

ברישיונות שיעסוק ד'1 פרק את להוסיף מוצע
לשידוריטלוויזיהבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע

לסעיף 12א המוצע

מוצעלהוסיףאתסעיף12אשיעסוקברישיוןכללי
כדי הספרתיותע השידור תחנות באמצעות לשידורים
להגדילאתמגווןהשידוריםהמופציםבאמצעותהמערך,
מוצעלקבועבסעיףקטן)א(כיהמועצהרשאיתלהעניק
תחנות באמצעות לשדר, רישיון פרטי מפעיל לגורם
השידורהספרתיותשבהפעלתו,שידוריטלוויזיהנוספים
לחוק, 6 סעיף לפי בהפצתם חייב שהוא השידורים על
הגורםהמפעיל יקבל כך, השידוריםהנוספים(ע - )להלן
הפרטי,נוסףעלהיתרלהפעלתהמערךולהפצתשידורים
באמצעותו,גםרישיוןשיאפשרלולשדרערוציםנוספים
באמצעות לשידורים כללי )"רישיון המערך באמצעות

תחנותהשידורהספרתיות"(ע
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המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זהלשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע

גורםמפעילפרטישקיבלרישיוןלפיסעיףזהרשאי )ג(
לממןאתהשידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעד
קליטתהשידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאם
לתנאירישיונו,ואולםשידוריםבערוץהמוקדשלשידורים

לילדיםלאימומנובאמצעותשידוריפרסומותע

יחולו בו והתנאים זה סעיף לפי רישיון מתן לעניין )ד(
,)5( הוראותסעיפים6ח)ו(,6ח6,1ח2)2(,6ח3ו־6ט)א()2(עד

)8(,)9(ו–)ב(לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע

לענייןהעברה,שעבודאועיקולשלרישיוןשניתןלפי )ה(
סעיףזהאושלנכסיהרישיוןיחולוהוראותסעיף6ילחוק

התקשורת,בשינוייםהמחויביםע

זה, סעיף לפי שניתן רישיון לבטל רשאית המועצה )ו(
להגבילואולהתלותובהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף6יא)א(לחוקהתקשורת, )1(
בשינוייםהמחויבים;

מתקייםהאמורבסעיף2)ג1()2(ע )2(

רישיוןמיוחד
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

בסעיףזה-12בע )א(

לשידורים כללי רישיון בעל לעניין רחב", פעילות "היקף
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות-אחדמאלה:

שנות בשלוש הרישיון בעל של ההכנסות סך )1(
כספיםרצופותהמהווה10%אויותרמסךההכנסות

בשוקהטלוויזיההרב־ערוציתבאותןשנים;

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ב(
זהלשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע

לפיסעיףזהרשאי גורםמפעילפרטישקיבלרישיון )ג(
לממןאתהשידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעד
קליטתהשידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאם
לתנאירישיונו,ואולםשידוריםבערוץהמוקדשלשידורים

לילדיםלאימומנובאמצעותשידוריפרסומותע

יחולו בו והתנאים זה סעיף לפי רישיון מתן לעניין )ד(
,)5( הוראותסעיפים6ח)ו(,6ח6,1ח2)2(,6ח3ו־6ט)א()2(עד

)8(,)9(ו–)ב(לחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע

לענייןהעברה,שעבודאועיקולשלרישיוןשניתןלפי )ה(
סעיףזהאושלנכסיהרישיוןיחולוהוראותסעיף6ילחוק

התקשורת,בשינוייםהמחויביםע

זה, סעיף לפי שניתן רישיון לבטל רשאית המועצה )ו(
להגבילואולהתלותובהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף6יא)א(לחוקהתקשורת, )1(
בשינוייםהמחויבים;

מתקייםהאמורבסעיף2)ג1()2(ע )2(

רישיוןמיוחד
לשידורים

באמצעותתחנות
השידורהספרתיות

בסעיףזה-12בע )א(

לשידורים כללי רישיון בעל לעניין רחב", פעילות "היקף
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות-אחדמאלה:

שנות בשלוש הרישיון בעל של ההכנסות סך )1(
כספיםרצופותהמהווה10%אויותרמסךההכנסות

בשוקהטלוויזיההרב־ערוציתבאותןשנים;

פרטי מפעיל גורם כי )ג( קטן בסעיף לקבוע מוצע
השידורים את ישדר )א(, קטן סעיף לפי רישיון שקיבל
הנוספיםבהתאםלתנאיהרישיון,וכיהוארשאילממןאת
השידוריםהנוספיםבאמצעותגבייתתשלוםבעדקליטת
השידוריםאובאמצעותשידוריפרסומות,בהתאםלתנאי
רישיונועואולםמוצעלקבועכישידוריםבערוץהמוקדש
לשידוריםלילדים,לאימומנובאמצעותשידוריפרסומותע

הסדרתהרישיוןהכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותשתיתןהמועצה,תהיהבדומהלהסדרת
רישיוןכללילשידוריכבליםשמעניקההמועצהלפיחוק
מתן לעניין כי לקבוע מוצע לכך, בהתאם התקשורתע
רישיוןלפיסעיףזהוקביעתהתנאיםבו,יחולוהוראות
הסעיפיםהחליםעלמתןרישיוןכללילשידוריכבליםלפי
חוקהתקשורתוקביעתתנאיםבו,אשררלוונטיותלרישיון
לפיסעיףזה,בשינוייםהמחויביםעכמוכןמוצעלהקנות
למועצהסמכויותהנדרשותלהלביצועסמכותהלהענקת
רישיוןלפיסעיףזה,הקיימותבאופןדומהביחסלרישיון
כללילשידוריכבלים,וביןהשאר,סמכותלשנותאתתנאיו

שלרישיוןשניתןלפיסעיףזה,להוסיףעליהםאולגרוע
מהםוסמכותלביטול,הגבלהאוהתלייהשלרישיוןשניתן

לפיסעיףזהבהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיףזהע

בנוסף,מוצעלהחילביחסלרישיוןלפיסעיףזהאת
ההוראותבסעיף6ילחוקהתקשורתלענייןהעברה,שעבוד
אועיקולשלהרישיוןאושלנכסיו,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 12ב המוצע

מוצעלקבועכיהמועצהתהיהרשאיתלהעניקרישיון
מיוחדלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
שיהיהבמתכונתהדומהלרישיוןמיוחדלשידוריכבלים
שמעניקההמועצהלפיחוקהתקשורתעבהתאםלמוצע,
השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד רישיון
הספרתיותהוארישיוןשניתןלפיחוקזהלשדרערוץאחד
שלשידוריטלוויזיהבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
באמצעותבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות

השידורהספרתיותע
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סךההכנסותשלבעלהרישיוןבשנתכספיםאחת )2(
המהווה20%לפחותמסךההכנסותבשוקהטלוויזיה

הרב־ערוציתבאותהשנה;

"סךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוצית"-סךההכנסות
שלגופיםשקבעהשר,לפיחישובשקבעע

לשידורים כללי רישיון בעל של פעילות היקף היה )ב(
הספרתיות,היקףפעילותרחב, תחנותהשידור באמצעות
רשאיתהמועצהלתתרישיוןלשדרערוץאחדשלשידורי
טלוויזיהבתחנותהשידורהספרתיותבאמצעותבעלהרישיון

הכלליע

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף )ג(
זהלשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;בעל

הרישיוןיפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע

לענייןמתןרישיוןלפיסעיףזהוהרישיוןשניתןיחולו )ד(
הוראותסעיף12א)ד(,)ה(ו–)ו()1(,בשינוייםהמחויביםע

באמצעות לשידורים מיוחד רישיון המועצה נתנה )ה(
תחנותהשידורהספרתיותלפיסעיףזה,יעבירבעלהרישיון
הכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותאת
שידוריושלבעלהרישיוןהמיוחד,באמצעותתחנותהשידור
הספרתיות,ויחולוהוראותסעיף6לד)א(ו–)ב(לחוקהתקשורת,
בשינוייםהמחויבים,ואולםרשאיהשר,בהסכמתשרהאוצר,

לקבועלענייןסעיף6לד)א(שיעורהגבוהמחמששישיותע

סמכויותהמועצה
לענייןבעל

רישיוןלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

6ה)1(,12גע סעיפים לפי לה הנתונות המועצה סמכויות )א(
)5()א(ו–)7(,6ה1)א(עד)א2(ו–)ב(עד)ד(לחוקהתקשורת,לעניין
רישיוןכללילשידוריכבליםולענייןרישיוןמיוחדלשידורי
בעלי ולעניין האמור לחוק 6א בסעיף כהגדרתם כבלים

סמכותהמועצהלהעניקרישיוןמיוחדכאמורתתקיים
רקכאשרהיקףפעילותושלבעלהרישיוןהכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותיהיה"היקףפעילות
רחב"עלענייןזה,מוצעלהגדירהיקףפעילותרחבכאחד
)1(סךההכנסותשלבעלהרישיוןבשלוששנות מאלה:
כספיםרצופותמהווה10%אויותרמסךההכנסותבשוק
הטלוויזיההרב־ערוציתבאותןשנים;)2(סךההכנסותשל
בעלהרישיוןבשנתכספיםאחתמהווה20%לפחותמסך
ההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוציתבאותהשנהעמוצע
להגדיראת"סךההכנסותבשוקהטלוויזיההרב־ערוצית"

כסךההכנסותשלגופיםשקבעהשר,לפיחישובשקבעע

מוצעכילענייןרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעות
סעיפים הוראות יחולו הספרתיות, השידור תחנות
שונות בסמכויות שעניינן המוצעים ו–)ו()1( 12א)ד(,)ה(
המוקנותלמועצהביחסלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

תחנותהשידורהספרתיותע

בדומהלמנגנוןהקבועבסעיף6לדלחוקהתקשורת
לענייןהעברתשידוריושלבעלרישיוןמיוחדלשידורי

כבליםעלידיבעלרישיוןכללילשידוריכבלים,מוצע
לקבועבסעיףקטן)ה(כיאםנתנההמועצהרישיוןמיוחד
בעל הספרתיות, השידור תחנות באמצעות לשידורים
השידור תחנות באמצעות לשידורים הכללי הרישיון
הספרתיותיעביראתשידוריושלבעלהרישיוןהמיוחד,
יחולו זה לעניין הספרתיותע השידור תחנות באמצעות
שעוסקות התקשורת לחוק ו–)ב( 6לד)א( סעיף הוראות
של לרשותו שתעמוד לשידורים המיועדת בקיבולת
בעלהרישיוןהכלליובקביעתעלותהשימושבידיהשר,
בהתאמה,בשינוייםהמחויביםעלענייןהקיבולתשתעמוד
לרשותושלבעלהרישיוןהכללי,מוצעלקבועכיהשר,
בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבועשיעורהגבוהמהשיעור

הנקובבחוקהתקשורתע

לסעיף 12ג המוצע

בעלי לעניין סמכויות למועצה להעניק מוצע
רישיונותלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות
)בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
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רישיונותכאמור,יהיונתונותלהלענייןרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותולענייןרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בהתאמה,
ולענייןבעלירישיונותכאמור,והכולבשינוייםהמחויבים
ובשינויזה:שיעורההשקעהשבויחויבבעלרישיוןכללי
כאמורלפיסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורתיחושבמהכנסותיו

השנתיותמשידוריםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הוראותסעיף6ה1)א(עד )ב(
)א2(ו–)ב(עד)ד(לאיחולולענייןבעלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותואינו

היקףפעילותרחבכהגדרתובסעיף12ב)א(ע

החלתהוראות
עלבעלרישיון

לשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הוראותסעיפים4ז,6ט6,1יב,6כב,6כד6,1כה,6לו,6לח12,1דע )א(
13,13א,13ב,51ג,51דו־51הלחוקהתקשורתיחולולענייןבעל
רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידוריםהספרתיות,

בשינוייםהמחויביםע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותהוראותאלה,

בשינוייםהמחויבים:

הוראותסעיפים6יא6,1יא6,2יט2)א(ו–)ג(,6כ2)א( )1(
ואולם התקשורת, לחוק ו–6נא1 6מ 6כא1, )ח(, עד
יחולו לא ו־6מ ו–)ג( 6יט2)א( 6יא2, סעיפים הוראות
לענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותשהיקףפעילותואינוהיקףפעילות

רחבכהגדרתובסעיף12ב)א(;

לענייןשידוריושלבעלרישיוןכללילשידורים )2(
הממומנים הספרתיות, השידור תחנות באמצעות
באמצעותשידוריפרסומת-הוראותסעיפים6לד1)ז(

ו־6לד2לחוקהתקשורתע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיון )ג(
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד

הוראותסעיף6כדלחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע";

רישיונותכאמור,יהיונתונותלהלענייןרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותולענייןרישיוןמיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בהתאמה,
ולענייןבעלירישיונותכאמור,והכולבשינוייםהמחויבים
ובשינויזה:שיעורההשקעהשבויחויבבעלרישיוןכללי
כאמורלפיסעיף6ה1)א1(לחוקהתקשורתיחושבמהכנסותיו

השנתיותמשידוריםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הוראותסעיף6ה1)א(עד )ב(
)א2(ו–)ב(עד)ד(לאיחולולענייןבעלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקףפעילותואינו

היקףפעילותרחבכהגדרתובסעיף12ב)א(ע

החלתהוראות
עלבעלרישיון

לשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הוראותסעיפים4ז,6ט6,1יב,6כב,6כד6,1כה,6לו,6לח12,1דע )א(
13,13א,13ב,51ג,51דו־51הלחוקהתקשורתיחולולענייןבעל
רישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידוריםהספרתיות,

בשינוייםהמחויביםע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיוןכללי )ב(
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותהוראותאלה,

בשינוייםהמחויבים:

הוראותסעיפים6יא6,1יא6,2יט2)א(ו–)ג(,6כ2)א( )1(
ואולם התקשורת, לחוק ו–6נא1 6מ 6כא1, )ח(, עד
יחולו לא ו־6מ ו–)ג( 6יט2)א( 6יא2, סעיפים הוראות
לענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותשהיקףפעילותואינוהיקףפעילות

רחבכהגדרתובסעיף12ב)א(;

לענייןשידוריושלבעלרישיוןכללילשידורים )2(
הממומנים הספרתיות, השידור תחנות באמצעות
באמצעותשידוריפרסומת-הוראותסעיפים6לד1)ז(

ו־6לד2לחוקהתקשורתע

נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(יחולועלבעלרישיון )ג(
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד

הוראותסעיף6כדלחוקהתקשורת,בשינוייםהמחויביםע";

הספרתיותובעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיות(עהסמכויותשמוצעלהעניקלמועצה
תואמותאתסמכויותיהביחסלרישיונותובעלירישיונות
והן התקשורת, חוק לפי ומיוחד( )כללי כבלים לשידורי

יחולובהתאמהבהתאםלסוגהרישיוןע

מוצעלקבועכיהוראותסעיף6ה1לחוקהתקשורת
שעוסקותבחובתהשקעהשלבעלרישיוןכללילשידורי
כללי רישיון בעל על יחולו לא מקור בהפקות כבלים
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותשהיקף

פעילותואינוהיקףפעילותרחבע

לסעיף 12ד המוצע

התקשורת בחוק שונות הוראות כי לקבוע מוצע
שחלותעלבעלרישיוןכללילשידוריכבליםאועלבעל
רישיוןמיוחדלשידוריכבליםיחולועלבעלירישיונות,
השידור תחנות באמצעות לשידורים מיוחד, או כללי
ובשינויים בסעיף המפורטות בהתאמות הספרתיות,

המחויביםע

עודמוצעלקבועכיהוראותשונותמחוקהתקשורת
לאיחולולענייןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשאינופועלבהיקףפעילותרחבע
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בסעיף13- )15(

לתת רשאית ולוויין כבלים לשידורי "המועצה במקום )א(, קטן בסעיף )א(
רישיון"יבוא"המועצהרשאית,כלעודאיןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות

תחנותהשידורהספרתיות,לתתרישיון";

יבוא ולוויין" כבלים לשידורי "והמועצה במקום )ב()11(, קטן בסעיף )ב(
"והמועצה";

בסעיףקטן)ג(,בכלמקום,במקום"למועצהלשידוריכבליםולוויין"יבוא )ג(
"למועצה";

בסעיףקטן)ד(- )ד(

בפסקה)1(- )1(

במקוםפסקאותמשנה)א(ו–)ב(יבוא: )א(

גוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף6)א()3(,)4(ו–)6(; ")א(

שליטה אמצעי מחזיק הוא אם להלן, כמפורט גורם )ב(
במשדרערוץנושאי,אחדאויותר,ושידוריושלמשדרהערוץ
הנושאיאושלכלהמשדריםכאמוריחד,שבהםהואמחזיק
אמצעישליטה,מופציםבמסגרתארבעהערוציםנושאיים

לפחות:

גוףמהגופיםהמפורטיםבסעיף6)א()1(ו–)2(; )1(

מישהואבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמור )2(
בפסקתמשנה)1(;

מישגוףכאמורבפסקתמשנה)1(הואבעלעניין )3(
אובעלשליטהבו;

תכליתהשלהוראהזוהיאמתןהגנתינוקאלבעלרישיון
כאמורכדילאפשרלולהתבססבשוקהשידורים,באופן
שיאפשראתקידוםהתחרותבשוקהטלוויזיההרב־ערוציתע

לפסקה )15(

עניינושלסעיף13לחוקבמשדרערוץנושאי)ערוץ
טלוויזיהש־75%לפחותמשעותהשידורשלומוקדשים
לנושאאחד,וששידוריובנושאהאמורמשודריםבמהלך
90%לפחותמשעותצפייתהשיא(עסעיףקטן)א(קובעכי
המועצהרשאיתלתתרישיוןלשםשידורושלערוץנושאי
שיופץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלמישבחרה
במכרזשפרסמהלענייןזהעמוצעלתקןאתסעיףקטן)א(
ולקבועבוכיסמכותזושלהמועצהתתקייםכלעודאין
השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל

הספרתיותע

סעיףקטן)ד(שלסעיף13לחוקקובעהגבלותלעניין
השתתפותבמכרזלערוץנושאיעביןהשארקובעותהוראות
פסקאותמשנה)א(עד)ד(שלפסקה)1(שלהסעיףאיסורעל
בעלויותצולבות,ביןמיששידוריוכברמופציםבאמצעות

שמבקש מי לבין אלה, לגורמים שקשור מי או המערך
להשתתףבמכרזלמשדרערוץנושאיע

וזהנוסחפסקאותמשנה)א(עד)ד(שלפסקה)1(של
סעיףקטן)ד(האמור:

במכרזלערוץנושאילאיהיהרשאילהשתתף )1("
כלאחדמאלה:

משדר שהוא הטלוויזיה ששידורי מי )א(
ספרתיות שידור תחנות באמצעות מופצים

)בסעיףקטןזה-גוףמופץ(;

מישהואבעלענייןבגוףמופץ; )ב(

מישגוףמופץהואבעלענייןבו; )ג(

מישאדםמסויםהואבעלענייןבווכןבעל )ד(
ענייןבגוףמופץ;"ע

לאחרבחינתמערכיםדומיםמצליחיםבעולםבנושא,
וכדילייצרתחרותבתחוםהטלוויזיההרב־ערוצית,מוצע
לאפשרהחזקתמספררביותרשלערוציםנושאייםבידי

גורםאחדע
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מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטה )4(
בווכןבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמורבפסקת

משנה)1(;";

פסקאותמשנה)ג(ו–)ד(-יימחקו; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןמכרזלערוץנושאיבנושאחדשות,איןבהוראות ")1א(
כפי התקשורת, לחוק 6כ2 סעיף מהוראות לגרוע כדי )1( פסקה

שהוחלבסעיףקטן)ו(ע";

פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיףזהלמשדר ")ד1(
ערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;משדרערוץ

נושאייפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע";

מישאדםמסויםהואבעלענייןאובעלשליטה )4(
בווכןבעלענייןאובעלשליטהבגוףכאמורבפסקת

משנה)1(;";

פסקאותמשנה)ג(ו–)ד(-יימחקו; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןמכרזלערוץנושאיבנושאחדשות,איןבהוראות ")1א(
כפי התקשורת, לחוק 6כ2 סעיף מהוראות לגרוע כדי )1( פסקה

שהוחלבסעיףקטן)ו(ע";

פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיףזהלמשדר ")ד1(
ערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהםאולגרועמהם;משדרערוץ

נושאייפעלבהתאםלתנאיהרישיוןע";

לפיכך,מוצעלהסיראתהמגבלההקבועהבפסקאות
על כיום מופצים ששידוריהם לגופים בהתייחס שלעיל
גביהמערך,למעטערוץהכנסת,רשותהשידורוהטלוויזיה
הלימודית,ולאפשרלגופיםאלהלהתמודדבמכרזלערוץ

נושאיע

שליטה באמצעי מחזיק להגביל מוצע זאת, לצד
בערוץנושאישהואבעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץ
2אובעלזיכיוןלשידוריטלוויזיהבערוץהשלישיאובעל
רשאים יהיו שלא כך כאמור, טלוויזיה לשידורי רישיון
להחזיקביותרמארבעהערוציםנושאיים,וזאתכדילמנוע
גורמים בכניסת לפגוע העלולה התוכן בשוק ריכוזיות
לגבי זותחולעלפיהמוצעגם מגבלה למערךע חדשים

גורמיםהקשוריםלגופיםכאמורע

זולאתחוללגבימחזיקבאמצעי מוצעכימגבלה
שליטהבערוץנושאיאוערוץייעודי)אשראינונופלבגדר
המגבלותהמוצעותלעיל(אשריוכללהחזיקבמספררב
שלערוציםנושאיים,בלאמגבלהעמתןהאפשרותלגורמים
האמוריםלהחזיקבמספררבשלערוציםנועדלעודדאת
כניסתםלמערך,באופןשיגביראתהתחרותויביאליצירת

מגווןבתחוםשידוריהטלוויזיההרב־ערוציתע

למחוק מוצע לעיל, המתוארים השינויים בשל
)ד(,שקובעותחריגים )2(ו–)3(שבסעיףקטן אתפסקאות
השינויים לנוכח ואשר ,)1( בפסקה הקבועות למגבלות

המוצעים,מתייתרותע

וזהנוסחןשלפסקאות)2(ו–)3(שמוצעלמחקן:

עלאףהוראותפסקה)1(,השר,באישורועדת )2("
שבהתקיימם לקבועתנאים שלהכנסת,רשאי הכלכלה
יהיהרשאילהשתתףבמכרזלערוץנושאימסויםמבקש
פסקה באותה המנויים מהסייגים סייג לגביו שמתקיים
קיום את לסכל עלולים האמורים הסייגים כי נוכח אם
שידוריהערוץהנושאי,ובלבדשלאיינתןלמבקשכאמור

אולמישקשוראליוכאמורבפסקה)1()ב(עד)ד(,רישיון
זו; פסקה לפי התקנות מכוח אחד, נושאי מערוץ ליותר
של לקיומה לב בשים תיעשה כאמור התנאים קביעת
קיבולתפנויהבתחנותהשידורהספרתיות,ולשיקוליםשל
הרחבתמגווןסוגישידוריהטלוויזיההמופציםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיות,קידוםהתחרותבתחוםשידורי

הטלוויזיהוטובתהציבור;

עלאףהוראותפסקה)1()א(,מישמחזיקבאמצעי )3(
שליטהבמשדרערוץנושאירשאילהשתתףבמכרזלערוץ
נושאינוסף,ובלבדשלאיופצובאמצעותתחנותהשידור
הספרתיותיותרמארבעהערוציםנושאייםשאותוגורם
מחזיקבהם,אלאבאישורהמועצהלשידוריכבליםולוויין,
לאחרשהביאהבחשבוןשיקוליםשלהרחבתמגווןשידורי
הטלוויזיההמופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

ושלקידוםהתחרותבתחוםשידוריהטלוויזיהע"

עודמוצעלהוסיףאתסעיףקטן)ד1(ולקבועבוכי
המועצהרשאיתלקבועתנאיםברישיוןשניתןלפיסעיף
זהלמשדרערוץנושאי,לשנותאתתנאיו,להוסיףעליהם
אולגרועמהם,וכימשדרערוץנושאייפעלבהתאםלתנאי
סמכות שיקנו סעיפים לקבוע מוצע בהמשך הרישיוןע
שהפר נושאי ערוץ משדר על כספיים עיצומים להטיל

תנאימתנאיהרישיוןע

למועצה אין כיום, שידורים הפצת לחוק בהתאם
מימון אופן מראש ייקבע שבו מכרז לפרסם אפשרות
השידוריםשלהערוץ,אלאאופןהמימוןנקבעבידיהמציע
13)ה( סעיף את לתקן מוצע במכרזע זכייתו לאחר בלבד
מכרזשבוייקבעמראש למועצהלפרסם כךשיתאפשר
אופןהמימוןובכךלהגדילאתהוודאותכלפיהמתמודדים
את להפוך למימון(, אחת דרך רק שתקבע )בכך במכרז

המכרזלאטרקטיבייותרולהגדילאתמספרהמציעיםע
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בסעיףקטן)ה(,אחרי"אובאמצעותשידוריפרסומת"יבוא"והכולבהתאם )ו(
לקבועבמכרז";

בסעיףקטן)ו(- )ז(

ברישה,אחרי"6יא"יבוא"6כב"; )1(

בפסקה)2(,במקום"ופסקה5)א(עד)ג("יבוא"ופסקה5)א(ו–)ב("; )2(

אחריסעיף13יבוא: )16(

"הגבלתשידורים
בתחנותהשידור

הספרתיותבידימי
שאינובעלרישיון

מישאינובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור13אע
מהגופים גוף למעט , נושאי ערוץ משדר או הספרתיות
)6(ו–)8(ו־7,לא ששידוריהםמופציםלפיסעיפים6)1(עד
ישדרשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותשמפעיל

הגורםהמפעילע

פרק ד'2: הפצת שידורי טלוויזיה ברשת האינטרנט

בפרקזה-13בעהגדרות

"ספקתכנים"-כהגדרתובסעיף6סגלחוקהתקשורת;

המופצים הטלוויזיה שידורי - הפתוחים" "השידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיות,כאמורבסעיף

6)א()1(עד)6(ו–)8(ע

חובתהגורם
המפעיללהפיץ

אתהשידורים
הפתוחיםברשת

האינטרנט

הגורםהמפעיליפיץאתהשידוריםהפתוחיםויאפשר13גע )א(
גישהאליהםבאמצעותממשקסטנדרטיברשתהאינטרנט,
במקביללהפצתםבתחנותהשידורהספרתיותלפיסעיף6,
באופןובתנאיםשיורההמנהלהכללישלמשרדהתקשורת

ובתנאיםאלה:

מחוק שלסעיפים כך 13)ו(, סעיף את לתקן מוצע
התקשורתהמפורטיםבושיחולולענייןפרסוםמכרזלערוץ
6כבלחוקהתקשורת,שקובעכי ייווסףגםסעיף נושאי,
השר רשאי המדינה, ביטחון מטעמי או חירום במקרי
הממשלה, מטעם הודעות לשדר רישיון לבעל להורות
המשטרה,המטההכללישלצבאההגנהלישראלוראש

הג"אע

כמוכן,מוצעלתקןאתסעיף13)ו()2(לחוקהקובעכי
הוראותמסוימותהקבועותבסעיף6כ2לחוקהתקשורת,
העוסקותבמגבלותעלמתןרישיוןלהפיקחדשות,לאיחולו
מכיוון וזאת חדשות, בנושא נושאי ערוץ משדר לעניין
שבהתאםלסעיף13לחוקהפצתשידורים,בנוסחוכיום,
בעליהזיכיונותוהרישיונותלשידוריטלוויזיהאינםיכולים

להתמודדבמכרזלערוץנושאיע

השתתפות על המגבלה את להסיר ההצעה לאור
במרכזלערוץנושאילענייןבעליהזיכיונותאוהרישיונות
כאמורלעיל,כךשיוכלולהתמודדבמכרזלערוץנושאי
במגבלהשלאחזקתארבעהערוציםנושאייםלכלהיותר,
מוצעלתקןאתסעיף13)ו()2(לחוקולהשיבאתהאיסורעל
מתןרישיוןלהפיקחדשותלגורמיםאלה,המעוגןבסעיף

6כ2)ג()5()ג(לחוקהתקשורתע

לפסקה )16(

לסעיף 13א המוצע

13א מוצעלהוסיףלחוקהפצתשידוריםאתסעיף
באמצעות לשידורים רישיון בעל שאינו מי כי ולקבוע
תחנותהשידורהספרתיותאומשדרערוץנושאיכהגדרתם
לפי מופצים ששידוריהם מהגופים גוף למעט המוצעת,
שידורים ישדר לא לחוק, ו־7 ו–)8( )6( עד )1(6 סעיפים
הגורם שמפעיל הספרתיות השידור תחנות באמצעות

המפעילע

לסעיפים 13ב ו־13ג המוצעים

מוצעלהוסיףלחוקאתפרקד'2שעניינוהסדרהשל
הפצתשידוריטלוויזיהברשתהאינטרנטע

אינה המערך גבי על שהפצתם הטלוויזיה ערוצי
נתונהלבחירתם)ערוצים10,2,הטלוויזיההלימודית,ערוץ
הערוצים וכן ו־33(, 1 - השידור רשות וערוצי הכנסת,
במישרין אם - הציבור כלל בידי ממומנים הייעודיים,
באמצעותמימוןציבוריואםבעקיפין,במתכונתשלמימון
מפרסומותוכערוציBroadcast,קריכערוציםהמיועדים
להגיעלכללהציבורכדישתפוצתהפרסומותתהיהרחבה
פתוחים להיות אלה ערוצים על בהתאם, האפשרע ככל
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ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )1(
הגישה;

משמעותיים אמצעים ינקוט המפעיל הגורם )2(
והגישה הפתוחים השידורים של ההפצה למניעת

אליהםמחוץלישראלע

הפצתהשידורים
ברשתהאינטרנט
בידיספקתכנים

עלאףהוראותחוקזכותיוצריםוחוקזכויותמבצעים13דע )א(
ומשדרים,הפצתהשידוריםהפתוחיםאומתןהגישהאליהם
ברשתהאינטרנט,בכלדרךשהיא,בידיספקתכנים,הנעשית
בכפוףלהוראותאלה,מותרתאףבלאקבלתרשותמבעלזכות

היוצריםאומבעלזכותהמבצעיםובלאתשלוםתמורה:

ההפצהומתןהגישהיהיולשידוריםהפתוחים )1(
בתחנות המפעיל הגורם בידי מופצים שהם כפי
בזמן מלא, באופן באינטרנט, או הספרתיות השידור

אמתי,בלאקטיעה,עריכהאושינוי;

ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )2(
הגישה;

ספקהתכניםינקוטאמצעיםמשמעותייםלמניעת )3(
ההפצהשלהשידוריםהפתוחיםוהגישהאליהםמחוץ

לישראלע

ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )1(
הגישה;

משמעותיים אמצעים ינקוט המפעיל הגורם )2(
והגישה הפתוחים השידורים של ההפצה למניעת

אליהםמחוץלישראלע

הפצתהשידורים
ברשתהאינטרנט
בידיספקתכנים

עלאףהוראותחוקזכותיוצריםוחוקזכויותמבצעים13דע )א(
ומשדרים,הפצתהשידוריםהפתוחיםאומתןהגישהאליהם
ברשתהאינטרנט,בכלדרךשהיא,בידיספקתכנים,הנעשית
בכפוףלהוראותאלה,מותרתאףבלאקבלתרשותמבעלזכות

היוצריםאומבעלזכותהמבצעיםובלאתשלוםתמורה:

ההפצהומתןהגישהיהיולשידוריםהפתוחים )1(
בתחנות המפעיל הגורם בידי מופצים שהם כפי
בזמן מלא, באופן באינטרנט, או הספרתיות השידור

אמתי,בלאקטיעה,עריכהאושינוי;

ומתן ההפצה בעד כלשהו תשלום ייגבה לא )2(
הגישה;

ספקהתכניםינקוטאמצעיםמשמעותייםלמניעת )3(
ההפצהשלהשידוריםהפתוחיםוהגישהאליהםמחוץ

לישראלע

יהיה בלאתשלוםובלישהציבור בידיהציבור לצפייה
מחויבלהיותמנוילשירותספקתוכניטלוויזיהכלשהוע
הערוצים העברת של חובה נקבעה השנים במהלך כך,
האמוריםלציבור,בלאתשלוםשלהערוציםהמסחריים
ולהפך, לוויין כבלים, - השונות השידור לפלטפורמות
שידוריהם את להפיץ המפעיל לגורם חובה ונקבעה
במערךעכאמורבחלקהכללילדבריההסבר,במהלךהשנים
האחרונותחלוהתפתחויותטכנולוגיותאשרהכניסוגם
אתרשתהאינטרנטכאמצעילהפצתשידוריםלציבורעכדי
הטכנולוגיות, להתפתחויות החוקי המצב את להתאים
לאפשרנגישותשלהשידוריםלכללהציבור,ולהקלעל
פתיחתשוקהשידוריםגםלשחקניםחדשיםהמשדריםעל
גבירשתהאינטרנט,מוצעלקבועכיהערוציםהפתוחים
המשודריםעלגביהמערךיופצובידיהגורםהמפעילגם
באמצעותרשתהאינטרנט,כשידורמקורימקביללשידור

המקוריבאמצעותטכנולוגייתהשידורהספרתיתע

הפצתהערוציםבדרךזועולהבקנהאחדעםעקרון
אינומבחיןביןטכנולוגיות האדישותהטכנולוגיתאשר
ההפצהבכבלים,בלוויין,בתחנותהשידורהספרתיותאו
באינטרנט,ותואמתאתמודלההכנסותמפרסומותשעליו

נשעניםהערוציםהמסחרייםע

כאמורלעיל,בחלקהכללילדבריההסבר,מוצעלחייב
אתהגורםהמפעיללהפיץאתשידוריהטלוויזיההפתוחים
ולאפשרגישהאליהםבאמצעותממשקסטנדרטיברשת
השידור תחנות באמצעות להפצתם במקביל האינטרנט,
השידורים את יפיץ המפעיל הגורם כלומר, הספרתיותע
והן המערך גבי על הן - כפול מקורי בשידור הפתוחים

באמצעותרשתהאינטרנטעההפצהומתןהגישהכאמורייעשו
בהתאםלתנאיםשיקבעהמנהלהכללישלמשרדהתקשורתע

להקים המפעיל הגורם על יהיה לאמור בהתאם
השידורים יופצו שבאמצעותו אינטרנט, אתר ולהפעיל
הפתוחיםלציבור,בלאתמורהותוךשהואנוקטאמצעים
ומתן הפתוחים השידורים הפצת למניעת משמעותיים
הגישהאליהםמחוץלישראלעהדרישהלנקיטתאמצעים
משמעותייםלמניעתההפצהמחוץלישראל,דוגמתחסימת
התכניםכךשלאיהיונגישיםמחוץלשטחמדינתישראל
)geo-blocking(נועדהלהגןעלזכויותהיוצריםוהמבצעים
בתכניםהכלוליםבשידוריםהפתוחים,שלעתיםהזכות

לשדרםמוגבלתלתחומימדינתישראלבלבדע

לסעיף 13ד המוצע 

מוצעלקבועכיהפצתהשידוריםהפתוחיםבאינטרנט,
לספק מותרת תהיה המפעיל, הגורם בידי שהופצו כפי
אףבלאקבלתרישיוןאוהסכמתבעליהזכויות תכנים
וספק בהם, הכלולות וביצירות הפתוחים בשידורים
לערוצים המפעיל, לגורם בתשלום חייב אינו התכנים
הפתוחיםאולבעליהזכויותהאמוריםעזאת,בדומהלפטור
הקבועבחוקהתקשורת,בסעיף6כא)ב(לענייןבעלרישיון
כללילשידוריכבליםובסעיף6מט1)א(לענייןבעלרישיון
אינם כאמור הרישיונות בעלי שלפיהם לוויין, לשידורי
חייביםבתשלוםכלשהובשלהעברתשידוריהטלוויזיה
הארצייםהמשודריםלפיחוקלציבורוהניתניםלקליטה

מהאווירע
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איןבהוראותסעיףזה,כדילגרועמזכותבעליזכויות )ב(
היוצריםוהמבצעיםבשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולות
בהםלקבלתשלוםלפיכלדיןמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיף6)א()1(עד)6(ו–)8(,בעדהפצתהשידוריםהפתוחים

בידיספקהתכניםע

פרק ד'3: פיקוח

בפרקזה-13העהגדרות

רישיון בעל וכן הפרטי המפעיל הגורם - רישיון" "בעל
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר

ערוץנושאי;

"מפקח"-מישמונהלפיהוראותסעיף13ו;

- בזק" ו"שירות בזק" "פעולת בזק", "מיתקן בזק", "ציוד
כמשמעותםבחוקהתקשורתע

השררשאילמנות,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיפקחו13ועמינוימפקחים )א(
עלביצועההוראותלפיחוקזהע

לאימונהמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

התחרות להתפתחות להביא נועדה זו הוראה
בשוקהטלוויזיההרב־ערוצית,שכןהתפתחותתחרותזו
מושתתתעלהפצתשידוריםשלשחקניםחדשיםעלגבי
רשתהאינטרנט,והעדרהיכולתשלשחקניםאלהלהפיץ

אתהשידוריםהפתוחיםמהווהחסםלחדירתםלשוקע

מוצעלקבועהוראותומגבלותלענייןאופןההפצה
ומתןהגישהלשידוריםהפתוחים,כדילהבטיחכיהפצת
השידוריםהפתוחיםבאינטרנטתוגבללאופןולזמןשבו
הםמופציםעלגביהמערך,באותהטריטוריהובלייכולת
הזכויות בעלי על להגן כדי השאר בין וזאת לשנותם,
בשידוריםהמופציםעבהתאםלמגבלותהמוצעות,ההפצה
תהיהבדרךשלשידורמשנהותיעשהבאופןמלא,בזמן
זו,ייאסר אמיתי,בלאקטיעה,עריכהאושינויעבמסגרת
להוסיףכלתוספתשהיאעלגביהמסך,סביבחלוןהצפייה

אוכלשינויאחרע

בנוסף,ספקהתכניםלאיגבהתשלוםמהציבורבעד
ההפצהומתןהגישהלשידוריםהפתוחים,וזאתבדומה
באמצעות השידורים הפצת לעניין הקבועה להוראה
תחנותהשידורהספרתיותבסעיף12לחוקעכמוכןמוצע
ינקוט המפעיל, לגורם בדומה התכנים, ספק כי לקבוע
אמצעיםמשמעותייםלמניעתהפצתהשידוריםהפתוחים
וזאתכדילהגןעל ומתןהגישהאליהםמחוץלישראל,
הפתוחים בשידורים הכלולים בתכנים היוצרים זכויות

כפישהוסברלעילע

או כולם הפתוחים, בשידורים הכלולים התכנים
חלקם,כולליםתוכןמוגןלפיחוקזכותיוצריםוחוקזכויות
מבצעיםומשדריםעיובהרכיהפצתהשידוריםהפתוחים
באינטרנטומתןהגישהאליהםבאופןשאינועומדבהוראות

סעיףזהמהווההפרתזכויותקנייןרוחניאלה)אלאאםכן
ניתנההרשאהמבעליהזכויותלפעולאחרתאושחלהעל

הפעולהאחתמהוראותפרקד'לחוקזכותיוצרים(ע

)ב(כיאיןבהסדר כמוכן,מוצעלקבועבסעיףקטן
לענייןהפטורמתשלוםבידיספקהתכניםכאמורלעילכדי
לגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעיםבשידורים
לפי תשלום לקבל בהם, הכלולות וביצירות הפתוחים
כלדיןמהגופיםששידוריהםמופציםבהתאםלהוראות
הסעיף,שהםהמשדריםהמקוריים,בעבורהפצתהשידורים

הפתוחיםבידיספקהתכניםע

לסעיף 13ה המוצע

הגורמים של התקינה פעילותם את להבטיח כדי
לפיו, ההוראות ביצוע ואת המוצע בתיקון המוסדרים
מוצעלהוסיףאתפרקד'3שכותרתו"פיקוח"ובולעגןאת
סמכויותהפיקוחעלהגורםהמפעילהפרטי,עלבעלרישיון
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותועלמשדר
ערוץנושאי)להלן-בעלרישיון(,ובכללכךאתאופןמינוי

המפקחיםעלידיהשרואתסמכויותיהםע

מוצעלהגדירמפקח,כמישמונהבהתאםלהוראות
סעיף13והמוצעע

לסעיף 13ו המוצע

מוצעלקבועהוראותהמסדירותאתדרךהמינוישל
מפקחיםמקרבעובדימשרדהתקשורתעהמפקחיםיידרשו
לעמודבתנאיכשירותשוניםובהםהעדרעברפלילי,וכן

יעברוהכשרהמתאימהשעליההורההשרע
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מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח,ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-13זעסמכויותמפקחים

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלההוראותלפי
זו,"מסמך"-לרבות חוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
הקלטהשנעשתהלשםתיעודההתקשרותביןבעלרישיון
לביןמנוי,ולרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-

;331995

להיכנסלמקוםשבופועלבעלרישיוןאומקבלשירות )3(
בזק,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפי
צושלביתמשפט;בפסקהזו,"מקוםשבופועלבעלרישיון"-
לרבותמקוםשבומנהלבעלרישיוןאומימטעמואתעסקיו,

לשםביצועפעולותבזקאומתןשירותיבזק;

לערוךמדידותאובדיקותאוליטולדגימותשלמיתקני )4(
בזקאוציודבזקהנמצאיםבמקוםשבופועלבעלרישיון
כהגדרתובפסקה)3(אובמקוםשבופועלמקבלשירותבזק,
וכןלמסוראתהמדידות,הבדיקותוהדגימותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתע

היהלמנהלהכללישלמשרדהתקשורתיסודסבירלהניחכי13חעזימוןנושאימשרה
בעלרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיהוראותחוקזה,רשאי
הואמנימוקיםשיירשמו,להתירלמפקח,נוסףעלהסמכויות
שייקבע, סביר למשרדיו,למועד 13ז,לזמן המנויותבסעיף
נושאמשרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלו

ידיעההנוגעתלהפרה,לשםבירורההפרהע

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילדעתהשרלשמש

מפקח,ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-13זעסמכויותמפקחים

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצועןשלההוראותלפי
זו,"מסמך"-לרבות חוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
הקלטהשנעשתהלשםתיעודההתקשרותביןבעלרישיון
לביןמנוי,ולרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-

;331995

להיכנסלמקוםשבופועלבעלרישיוןאומקבלשירות )3(
בזק,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפי
צושלביתמשפט;בפסקהזו,"מקוםשבופועלבעלרישיון"-
לרבותמקוםשבומנהלבעלרישיוןאומימטעמואתעסקיו,

לשםביצועפעולותבזקאומתןשירותיבזק;

לערוךמדידותאובדיקותאוליטולדגימותשלמיתקני )4(
בזקאוציודבזקהנמצאיםבמקוםשבופועלבעלרישיון
כהגדרתובפסקה)3(אובמקוםשבופועלמקבלשירותבזק,
וכןלמסוראתהמדידות,הבדיקותוהדגימותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרתע

היהלמנהלהכללישלמשרדהתקשורתיסודסבירלהניחכי13חעזימוןנושאימשרה
בעלרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיהוראותחוקזה,רשאי
הואמנימוקיםשיירשמו,להתירלמפקח,נוסףעלהסמכויות
שייקבע, סביר למשרדיו,למועד 13ז,לזמן המנויותבסעיף
נושאמשרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלו

ידיעההנוגעתלהפרה,לשםבירורההפרהע

לסעיף 13ז המוצע

סמכויות כאמור שהוסמך מפקח בידי לתת מוצע
פיקוחשתכליתןלהבטיחאתקיוםהוראותהחוק,התקנות,
הרישיונותשניתנולפיהתיקוןהמוצעאוהיתרההפעלה
שניתןלגורםהמפעילבהתאםלסעיף2)ב(לחוקעכךמוצע
לפניו, להזדהות אדם מכל לדרוש סמכות למפקח לתת
וסמכות לחצרים כניסה סמכות מידע, לדרישת סמכות
לביצועבדיקותומדידותבמקוםשבופועלבעלרישיוןאו

בחצריושלמקבלשירותבזקע

יובהרכיכניסהלמקוםהמשמשלמגוריםתיעשהרק
עלפיצושלביתמשפטע

לסעיף 13ח המוצע

מוצעלקבועכיאםהיהלמנהלהכללישלמשרד
התקשורתיסודסבירלהניחכיבעלרישיוןהפרהוראה
נוסף למפקח, להתיר הוא רשאי זה, חוק הוראות לפי
מנימוקים המוצע, 13ז בסעיף המפורטות הסמכויות על
הרישיון בבעל משרה נושא למשרדיו לזמן שירשמו,

שלדעתהמנהלעשויהלהיותלוידיעההנוגעתלהפרהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 33
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מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,13טעחובתהזדהות
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
תפקידו;

ישבידותעודהחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

פרק ד'4: עיצום כספי

סימן א': הטלת עיצום כספי

בפרקזה-13יעהגדרות

"המועצה"-המועצהלשידוריכבליםולוויין;

"המנהל"-המנהלהכללישלמשרדהתקשורת;

"הסכוםהבסיסי"-100,800שקליםחדשיםע

עיצוםכספי-
גורםמפעילפרטי

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13יאע )א(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

לענייןגורםמפעילפרטישהואתאגיד-העביר )1(
אמצעישליטהבתאגידבלאאישורמאתהשר,בניגוד

להוראותסעיף2)ה(;

לאהגישדיןוחשבוןבהתאםלהוראותסעיף5)א(; )2(

לסעיף 13ט המוצע

מפקח כי עדכנית, בחקיקה כמקובל לקבוע, מוצע
יעשהשימושבסמכויותהמוקנותלולפיפרקד'3כנוסחו
אותו המזהה תג גלוי באופן עונד כשהוא רק המוצע
ואתתפקידו,וכןכשישבידותעודההחתומהבידיהשר
המעידהעלתפקידוומפרטתאתסמכויותיו,שאותהיציג

עלפידרישהע

לסעיף 13י המוצע

מוצעלהוסיףאתפרקד'4לחוקולהסמיךאתיושב
ראשהמועצהואתמנכ"למשרדהתקשורתלהטילעיצום
כספיעלגורםמפעילפרטי,בעלרישיוןכלליאומיוחד
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותומשדר
התיקון לפי בחובותיהם עומדים שאינם נושאי ערוץ

המוצע,התקנותאוהוראותהרישיוןשניתנולהםע

ומהיר יעיל רגולטורי אמצעי הוא הכספי העיצום
שמטרתוהעיקריתהיאאכיפתקיוםההוראותהחוקיות
והחזרתהמפוקחלמשטרציותעלנוכחהעובדהשמדובר
גורם לשמש ומהירותו יעילותו עשויה מינהלי, בהליך
החובות הפרת של השכיחות להקטנת ולהביא מרתיע

שבשלהפרתןהואמוטלע

הסמכותהמוקניתלמנהלהכללישלמשרדהתקשורת
)להלן-המנהל(וליושבראשהמועצהבפרקד'4המוצע,

דומהבעיקרהלסמכותיושבראשהמועצהלהטילעיצום
כספיעלבעלרישיוןלשידורים,לפיסימןב'לפרקז'1לחוק
התקשורת,תוךהתאמתהוראותהפרקהמוצעלמקובל
כיוםבחקיקהבנוגעלהטלתעיצומיםכספייםעלידירשות

מינהליתע

מוצעלקבועכיסכוםהעיצוםהכספיהבסיסישניתן
להטיללפיפרקד'4המוצעיהיה100,800שקליםחדשיםע
מטעמיאחידותמוצעלקבועסכוםהזההלסכוםשיושב
ראשהמועצהרשאילהטילעלבעלירישיונותלשידורים,

לפיחוקהתקשורתע

לסעיף 13יא המוצע

להטילעיצוםכספיעל אתהמנהל להסמיך מוצע
גורםמפעילפרטישהפרהוראהמההוראותהחלותעליו
לפיהחוק,התקנותאוהיתרההפעלהשניתןלובהתאם

לסעיף2)ב(לחוק,כמפורטבסעיף13יאהמוצעע

יותר, הנמוך במדרג בהפרות עוסק )א( קטן סעיף
שעליהןמוצעלאפשרלמנהללהטילעיצוםכספיבסכום
עוסק )ב( קטן סעיף 13יהמוצעע בסעיף המוגדר הבסיסי
בהפרותבמדרגגבוהיותרשעליהןמוצעלאפשרלמנהל
להטילעיצוםכספיבסכוםשלכפלהסכוםהבסיסיעסעיף
קטן)ג(עוסקבהפרותבמדרגהגבוהביותר,שעליהןמוצע
לאפשרלמנהללהטילעיצוםכספיבסכוםשלפיארבעה

מהסכוםהבסיסיע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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לאהמציאפרטיםבהתאםלדרישהשניתנהלפי )3(
סעיף5)ב(;

הפרדרישהלמסורידיעהאומסמךשניתנהלפי )4(
סעיף13ז)2(ע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםשלכפלהסכוםהבסיסי:

לו, שניתן ההפעלה להיתר בהתאם שלא פעל )1(
בניגודלהוראותסעיף3)א(;

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף13לחוקהתקשורת )2(
כפישהוחלבסעיף3)ד(,לענייןמתןשירותיםאועשיית
פעולותלכוחותהביטחון,אוהפרהוראהשניתנהלפי
שהוחלו כפי התקשורת לחוק 13ב או 13א סעיפים
3)ד(,לענייןביצועפעולותבזקומתןפעולות בסעיף
אוהפסקה תקלה של במקרה או בשעתחירום בזק

משמעותיתבהפסקתשירותיבזקאובמתןשידוריםע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

התנהמתןשירותלפיחוקזהברכישהאובקבלה )1(
שלשירותאחרהניתןעלידואועלידיאחראובאי־

או השר מאת לכך היתר בלא כאמור, שירות קבלת
בניגודלתנאיםשנקבעובהיתר,בניגודלהוראתסעיף

2א)ד(;

השידור תחנות את הפעיל או הקים תכנן, )2(
בניגוד ההפעלה, היתר שבוטל לאחר הספרתיות

להוראותסעיף3א)ב(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )3(
6)א(, בסעיף המנויים הגופים של טלוויזיה שידורי

בניגודלהוראותאותוסעיף;

הקבועים במועדים טלוויזיה שידורי הפיץ לא )4(
בסעיף6)ב(;

הפיץשידוריטלוויזיהכךשאופןההפצה,איכות )5(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהטלוויזיהאינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הטלוויזיהשלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף6)ג(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )6(
)ב(, שידורירדיושלהגופיםהמנוייםבסעיף7)א(או

בניגודלהוראותאותוסעיף;

לאהמציאפרטיםבהתאםלדרישהשניתנהלפי )3(
סעיף5)ב(;

הפרדרישהלמסורידיעהאומסמךשניתנהלפי )4(
סעיף13ז)2(ע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםשלכפלהסכוםהבסיסי:

לו, שניתן ההפעלה להיתר בהתאם שלא פעל )1(
בניגודלהוראותסעיף3)א(;

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף13לחוקהתקשורת )2(
כפישהוחלבסעיף3)ד(,לענייןמתןשירותיםאועשיית
פעולותלכוחותהביטחון,אוהפרהוראהשניתנהלפי
שהוחלו כפי התקשורת לחוק 13ב או 13א סעיפים
3)ד(,לענייןביצועפעולותבזקומתןפעולות בסעיף
אוהפסקה תקלה של במקרה או בשעתחירום בזק

משמעותיתבהפסקתשירותיבזקאובמתןשידוריםע

הפרגורםמפעילפרטיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ג(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזהבסכוםשלפיארבעהמהסכוםהבסיסי:

התנהמתןשירותלפיחוקזהברכישהאובקבלה )1(
שלשירותאחרהניתןעלידואועלידיאחראובאי־

או השר מאת לכך היתר בלא כאמור, שירות קבלת
בניגודלתנאיםשנקבעובהיתר,בניגודלהוראתסעיף

2א)ד(;

השידור תחנות את הפעיל או הקים תכנן, )2(
בניגוד ההפעלה, היתר שבוטל לאחר הספרתיות

להוראותסעיף3א)ב(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )3(
6)א(, בסעיף המנויים הגופים של טלוויזיה שידורי

בניגודלהוראותאותוסעיף;

הקבועים במועדים טלוויזיה שידורי הפיץ לא )4(
בסעיף6)ב(;

הפיץשידוריטלוויזיהכךשאופןההפצה,איכות )5(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהטלוויזיהאינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הטלוויזיהשלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף6)ג(;

לאהפיץבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות )6(
)ב(, שידורירדיושלהגופיםהמנוייםבסעיף7)א(או

בניגודלהוראותאותוסעיף;
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הקבועים במועדים רדיו שידורי הפיץ לא )7(
בסעיף7)ג(;

איכות ההפצה, שאופן כך רדיו שידורי הפיץ )8(
הבחירהשלשארהמרכיביםשל ואפשרות השידור
שידוריהרדיואינםזהיםלגביכלהגופיםששידורי

הרדיושלהםמופצים,בניגודלהוראותסעיף7)ד(;

לאהפסיקלהפיץאתשידוריושלגוףמהגופים )9(
המפורטיםבסעיפים6ו־7,בניגודלתקנותשקבעהשר

לפיסעיף8;

השידורים קליטת בעד מהציבור תשלום גבה )10(
המופציםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,בניגוד

להוראותסעיף12;

לאהפיץאתהשידוריםהפתוחיםאולאאפשר )11(
ברשת סטנדרטי ממשק באמצעות אליהם, גישה
להוראות בניגוד המנהל, שקבע בתנאים האינטרנט,

סעיף13גע

עיצוםכספי-
המשדרבלא

רישיון

שידראדםשאינובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנות13יבע
השידורהספרתיותאומשדרערוץנושאי,שידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשמפעילהגורםהמפעיל,בניגוד
להוראותסעיף13א,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליו

עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיע

עיצוםכספי
-בעלרישיון

כללילשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

תחנות13יגע באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
ברישיון למעטתנאישנקבע 12א)ב(, סעיף להוראות
בסעיף התקשורתכפישהוחל לחוק 6ח)ו( סעיף לפי

12א)ד(;

מימןשידוריםבערוץהמוקדשלשידוריםלילדים )2(
סעיף להוראות בניגוד פרסומות, שידורי באמצעות

12א)ג(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )3(
לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף12ג)א(;

לסעיף 13יב המוצע

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהלהטילעיצום
כספיבסכוםהבסיסיעלאדםששידרשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותשמפעילהגורםהמפעילבלי
שהואבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור

הספרתיותאובלישהואמשדרערוץנושאיע

לסעיפים 13יג ו־13יד המוצעים

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהואתהמנהל,
כלאחדלענייןהפרותשלהוראותשונות,כמפורטבסעיף,
לשידורים כללי רישיון בעל על כספי עיצום להטיל
רישיון בעל ועל הספרתיות השידור תחנות באמצעות
הספרתיות תחנותהשידור באמצעות לשידורים מיוחד
שהפרהוראהמההוראותהחלותעליולפיהחוק,התקנות

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הפראתהוראותסעיף6ה1)א(לחוקהתקשורת, )4(
כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהקצאתזמןשידור

להפקותמקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)א1(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )6(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהמכסה

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
12ג)א(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )8(
12ג)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)ד(
מקומיות הפקות לרכוש או להפיק החובה לעניין
בשיעורכפולאובדברהפקתןאושידורןשלהפקות

אלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )9(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )10(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )11(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

הפרהוראהשלהמועצהלפיסעיף6יא2)ג(לחוק )12(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לענייןחבילת

יסוד;

דרשממנוילחבילתיסודתשלומיםנלוויםבלי )13(
אחרות, לחבילות ממנויים כאמור תשלומים שדרש
בסעיף שהוחל פי 6יא2)ד(, סעיף להוראות בניגוד

הסעיף לפי המועצה אישור בלא פעל או 12ד)ב()1(,
האמורלענייןגובהתשלומיםנלווים;

הפרהוראהלפיסעיף6יט2)ג(,כפישהוחלבסעיף )14(
12ד)ב()1(;לענייןתוכןשידוריהכבלים;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )15(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפראתהוראותסעיף6ה1)א(לחוקהתקשורת, )4(
כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהקצאתזמןשידור

להפקותמקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)א1(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )6(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לענייןהמכסה

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
12ג)א(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )8(
12ג)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)ד(
מקומיות הפקות לרכוש או להפיק החובה לעניין
בשיעורכפולאובדברהפקתןאושידורןשלהפקות

אלה;

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )9(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )10(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )11(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

הפרהוראהשלהמועצהלפיסעיף6יא2)ג(לחוק )12(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ב()1(,לענייןחבילת

יסוד;

דרשממנוילחבילתיסודתשלומיםנלוויםבלי )13(
אחרות, לחבילות ממנויים כאמור תשלומים שדרש
בסעיף שהוחל פי 6יא2)ד(, סעיף להוראות בניגוד

הסעיף לפי המועצה אישור בלא פעל או 12ד)ב()1(,
האמורלענייןגובהתשלומיםנלווים;

הפרהוראהלפיסעיף6יט2)ג(,כפישהוחלבסעיף )14(
12ד)ב()1(;לענייןתוכןשידוריהכבלים;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )15(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע
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תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל הפר )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12א)ד(;

הפרהוראהלפיסעיף6לד)א(לחוקהתקשורת, )2(
כפישהוחלבסעיף12ב)ה(,לענייןשימוש;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )4(
או רצףבשידוריםשהופסקו לענייןקיום התקשורת
לענייןתשלוםדמישימוש,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )5(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )6(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ע

עיצוםכספי
-בעלרישיון

מיוחדלשידורים
באמצעותתחנות

השידורהספרתיות

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות13ידע )א(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף12ב)ג(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי
סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ב)ד(;

הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפיסעיף6ה)5()א( )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
6ה1)א2(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
12ג)א(,לענייןהפקות התקשורת,כפישהוחלבסעיף

מקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )5(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ג)א(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;
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6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )6(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )7(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )8(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לפי להוראות בניגוד בשידוריו, פרסומות כלל )9(
סעיף6כדלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ג(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )10(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12א)ג(;

6ט1)ב(לחוק הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף )2(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןקיוםרצף

בשידוריםשהופסקואולענייןתשלוםדמישימוש;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )4(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )5(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ע

עיצוםכספי-
משדרערוץנושאי

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13טוע )א(
כמפורטלהלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

6ט1)ב( הפרהוראהשנתנההמועצהלפיסעיף )6(
לעניין 12ד)א(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק
צעדיםשעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקין
וסדירשלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרות

בתחוםהשידורים;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )7(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )8(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(;

לפי להוראות בניגוד בשידוריו, פרסומות כלל )9(
סעיף6כדלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)ג(;

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )10(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפרבעלרישיוןמיוחדלשידוריםבאמצעותתחנות )ב(
השידורהספרתיותהוראהמההוראותלפיחוקזה,כמפורט
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12א)ג(;

הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף6ט1)ב(לחוק )2(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןצעדים
שעליולנקוטכדילמנועפגיעהבביצועתקיןוסדיר
שלהשידוריםאופגיעהמשמעותיתבתחרותבתחום

השידורים;

לחוק 6יב סעיף לפי השר שקבע הוראה הפר )3(
התקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(,לענייןקיוםרצף

בשידוריםשהופסקואולענייןתשלוםדמישימוש;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )4(
12ד)א(,לענייןשידור התקשורת,כפישהוחלבסעיף
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינה;

גרםלהגבלהאולחסימהבניגודלהוראותסעיף )5(
51גלחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף12ד)א(ע

עיצוםכספי-
משדרערוץנושאי

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה,13טוע )א(
כמפורטלהלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

אוהרישיוןשניתןלועסכוםהעיצוםהכספייהיההסכום
הבסיסי,כהגדרתוהמוצעתע

לסעיף 13טו המוצע

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהואתהמנהל,
כלאחדלענייןהפרותשלהוראותשונות,כמפורטבסעיף,

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בניגוד הרישיון לתנאי בהתאם שלא פעל )1(
להוראותסעיף13)ד1(,למעטתנאישנקבעברישיוןלפי

סעיף6ח)ו(לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;

6ה)5( סעיף הפרהוראהשנקבעהבכלליםלפי )2(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )3(
13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת, לחוק 6ה1)א1(

לענייןהחובהלהשקיעבהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ב( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )4(
המכסה לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

המזעריתלהפקותמקומיות;

לחוק 6ה1)ג( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )5(
לעניין 13)ו(, בסעיף בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

הפקותמקומיות;

הפראתהוראתהמועצהשניתנהלולפיסעיף )6(
6ה1)ד(לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(,לעניין
החובהלהפיקאולרכושהפקותמקומיותבשיעורכפול

אובדברהפקתןאושידורןשלהפקותאלה;

לחוק 6כ2)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )7(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,אוכלליםשהחילה
עליוהמועצהלפיאותוסעיף,לענייןשידוריחדשות;

טווח על העולה קול בעוצמת שידורים שידר )8(
עוצמתהקולהמקובל,בניגודלהוראותלפיסעיף6כד1

לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

שידרשידוריםאסוריםבניגודלהוראותסעיף6כה )9(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ד( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )10(
התקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(,לענייןשידוריערוץ

נושאיהממומןבאמצעותשידוריפרסומת;

לחוק 6לד1)ו( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )11(
כפי סעיף, אותו לפי עליו שהוחלה או התקשורת

שהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6לד1)ז( סעיף לפי שנקבעה הוראה הפר )12(
שידורי לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,

פרסומות;

שהמועצה שידור בזמן פרסומת שידורי שידר )13(
6לד2 הורתהעלנטילתו,בניגודלהוראותלפיסעיף

לחוקהתקשורתכפישהוחלבסעיף13)ו(;
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ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )14(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )2(
שידור לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינהע

הודעהעלכוונת
חיוב

היהליושבראשהמועצהאולמנהל,לפיהעניין)בפרק13טזע )א(
זה-הממונה(,יסודסבירלהניחאדםהפרהוראהמההוראות
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף13יז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף13יט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז13יזעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפהלפניהממונה,
לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך
30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

ראש יושב בידי שניתנה הוראה ביצע לא )14(
המועצה,בהתאםלסמכותולפיחוקזה,בתוךהזמן

שקבעבהוראהע

הפרמשדרערוץנושאיהוראהמההוראותלפיחוקזה, )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי

הוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי:

הפרתנאיהנדסישנקבעברישיוןלפיסעיף6ח)ו( )1(
לחוקהתקשורת,כפישהוחלבסעיף13)ו(;

לחוק 6כב סעיף לפי השר שנתן הוראה הפר )2(
שידור לעניין 13)ו(, בסעיף שהוחל כפי התקשורת,
הודעותבמקריחירוםאומטעמיםשלביטחוןהמדינהע

הודעהעלכוונת
חיוב

היהליושבראשהמועצהאולמנהל,לפיהעניין)בפרק13טזע )א(
זה-הממונה(,יסודסבירלהניחאדםהפרהוראהמההוראות
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו)בפרקזה-המפר(,
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף13יז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף13יט,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז13יזעזכותטיעון
רשאילטעוןאתטענותיו,בכתבאובעלפהלפניהממונה,
לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך
30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

להטילעיצוםכספיעלמשדרערוץנושאישהפרהוראה
הרישיון או התקנות החוק, לפי עליו החלות מהוראות
הבסיסי, הסכום יהיה הכספי העיצום סכום לוע שניתן

כהגדרתוהמוצעתע

לסעיף 13טז המוצע

עלפיהמוצעבסעיףזה,בהתקייםהתשתיתהראייתית
המינהליתהמעידהעלביצועהפרהכאמורבסעיפים13יא
עד13טוהמוצעים,ימסורהמנהלאויושבראשהמועצה,
כוונתו על למפר הודעה הממונה( - )להלן העניין לפי
להטילעליועיצוםכספי)להלן-הודעהעלכוונתחיוב(

אשרתצייןאתהמעשהאוהמחדלהמהוויםאתההפרה,
אתשיעורהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו,אתזכותו
שלהמפרלטעוןאתטענותיובדברכוונתהמנהללהטיל
עיצוםכספי,וכןאתהסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצום
הכספיאםתימשךההפרהאותחזורעלעצמהוהמועד

שממנויראוהפרהכהפרהנמשכתע

לסעיף 13יז המוצע

מוצעלתתלמפרשקיבלהודעהעלכוונתחיובכאמור
בסעיף13טזהמוצע,זכותלהגישאתטענותיולמנהלבתוך30
ימיםמיוםמסירתההודעה,ובכךלממשאתזכותהשימוע
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החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי13יחע )א(
הוא כספי,ורשאי עיצום המפר על להטיל אם 13יז, סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף13כע

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבע

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
הממונהאתנימוקיהחלטתוע

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף13יז,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה13יטע )א(
הפרה,החלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרתיוסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהכאמורבסעיף
קודמת מהפרה שנתיים בתוך העניין, לפי 13טו, עד 13יא
שלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאו

שבשלההורשעע

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך13כעסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,אלאלפיהוראותסעיפים

קטנים)ב(או)ג(ע

שלו,כמקובלבהליךמינהליעהממונהרשאילהאריךאת
התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל30ימיםע

לסעיף 13יח המוצע 

מוצעלקבועכיהממונה,לאחרששמעאתטענותיו
לגביביצועה יגבשאתהחלטתובאופןסופי שלהמפר,
שלההפרהבידיהמפר,ובהתאםלכךיחליטאםלהטיל
עלהמפרעיצוםכספיעכמוכן,רשאיהממונהלשקולאם
13כ להפחיתאתגובההעיצוםבהתאםלהוראותסעיף
שיפורטלהלןעאםהחליטהממונהלהטילעלהמפרעיצום
העיצום סכום לגבי תשלום דרישת למפר ישלח כספי,
החליט אם תשלום(ע דרישת - )להלן המעודכן הכספי
הממונהשלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ימסורלמפר

הודעהעלכךבכתבע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהמפרבחרשלא
חיוב כוונת על ההודעה תיחשב טענותיו, את לטעון
שנשלחהעלידיהממונהכהחלטהסופיתשלווכדרישת

תשלום,בתום30הימיםשבמהלכםהיהרשאיהמפרלטעון
אתטענותיולפניהממונהע

לסעיף 13יט המוצע

מוצעלקבועכיביצועהפרהלאורךזמןיגרורהטלת
עיצוםכספיבסכוםגבוהיותר,שהואפועליוצאשלמשך
התקופהשבהבוצעהההפרהעולפיכך,מקוםשבומתבצעת
הפרהנמשכת,ייווסףלסכוםהעיצוםהכספיהמקוריבשל
נמשך שבו יום לכל נוסף יומי סכום שבוצעה, ההפרה
כי לקבוע מוצע כן, כמו המפרע ידי על ההפרה ביצוע
בתוך שבוצעה הפרה שהיא חוזרת, הפרה של במקרה
שנתייםמביצועהפרהקודמתשבשלההוטלעיצוםכספי
אושבשלההורשעהמפר,ייווסףעלסכוםהעיצוםהכספי
הקצובשהיהניתןלהטילובשלהאילובוצעהלראשונה,

סכוםהשווהלסכוםהעיצוםהכספיע

לסעיף 13כ המוצע

מוצעלקבועכישרהתקשורתבהסכמתשרהמשפטים,
יהיהרשאילקבועסוגימקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
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מקרים, לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיעל
הגורםהמפעילבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,

ובשיעוריםשיקבעע

השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאילקבועמקרים, )ג(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
עלהמשדרבלארישיון,עלבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותועלערוץנושאי,בסכוםהנמוך

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת13כאע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף13יח)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,ועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירה

אובערעור,לפיהענייןע

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף13ייתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

מקרים, לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת השר, )ב(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספיעל
הגורםהמפעילבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,

ובשיעוריםשיקבעע

השר,בהתייעצותעםהמועצה,רשאילקבועמקרים, )ג(
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
עלהמשדרבלארישיון,עלבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותועלערוץנושאי,בסכוםהנמוך

מהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעוריםשיקבעע

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת13כאע )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף13יח)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהליים
אוהוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,ועוכבתשלומו
שלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבעתירה

אובערעור,לפיהענייןע

הסכוםהבסיסיהקבועבסעיף13ייתעדכןב־1בינואר )ב(
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעור
שינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרוב
שהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

ניתןיהיהלהטילעיצוםכספיעלהגורםהמפעילבסכום
הנמוךמןהסכומיםהקבועיםבסימןא'המוצעע

כמוכןמוצעלקבועכישרהתקשורת,בהתייעצות
עםהמועצהובהסכמתשרהמשפטים,יהיהרשאילקבוע
סוגימקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטיל
עיצוםכספיעלהמשדרבלארישיוןאועלבעלרישיון
לשידוריםבאמצעותתחנותשידוריםספרתיותועלמשדר
ערוץנושאיבסכוםהנמוךמןהסכומיםהקבועיםבסימן

א'המוצעע

הנסיבותוהשיקוליםשיקבעהשרבתקנות,שבשלהם
במידת למשל יתחשבו מופחת סכום להטיל ניתן יהיה
והפסקתה, ההפרה בגילוי המפר של הפעולה שיתוף
פעולותשביצעביוזמתולמניעתהישנותההפרהאועובדת
היותהשלההפרההפרהראשונהעכמוכןמוצעלהבהיר
כיאיןבסמכותושלהממונהלהטילעיצוםכספיבסכומים
נמוכיםמאלההקבועיםבסימןא'המוצע,אלאלפיהוראות

שייקבעוכאמורלפיהוראותסעיף13כהמוצעע

לסעיף 13כא המוצע 

לסעיף קטן )א(

הסכום לפי יהיה הכספי העיצום כי לקבוע מוצע
שבו במקרה התשלוםע דרישת מסירת במועד המעודכן

לו ונמסרה המנהל לפני אתטענותיו בחרהמפרלטעון
דרישתתשלוםלפיסעיף13יחהמוצע,יהיהסכוםהעיצום
הכספי-הסכוםהמעודכןבמועדהמסירהכאמור;כאשר
בחרהמפרשלאלטעוןאתטענותיולפניהמנהל,יראולפי
הוראותסעיף13יחהמוצעאתההודעהעלכוונתהחיוב
הסכום יהיה הכספי העיצום וסכום התשלום, כדרישת
המעודכןבמועדמסירתההודעהעלכוונתחיובעכמוכן,
לעניינים המשפט לבית עתירה הוגשה שבהם במקרים
)ר'סעיף22לחוקהמוצע(אוהוגשערעורעל מינהליים
עיכוב על הורה המשפט ובית כאמור, בעתירה החלטה
תשלומושלהעיצוםהכספי,אושהממונההסכיםלכך,
יהיהסכוםהעיצוםהכספיהסכוםהמעודכןביוםההחלטה

בעתירהאובערעור,לפיהענייןע

לסעיף קטן )ב(

סכומי לעדכון קבוע אוטומטי מנגנון לקבוע מוצע
המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם הכספי העיצום

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכיהממונהיפרסםברשומותהודעהעל
סכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםע
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הממונהיפרסםברשומותהודעהעלהסכוםהבסיסי )ג(
המעודכןלפיסעיףקטן)ב(ע

המועדלתשלום
עיצוםכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירת13כבע
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף13יחע

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום13כגע על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-341961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתותחולפקודת13כדעגבייה
המסים)גבייה(35;בלילגרועמסמכויותהגבייהלפיכלדין,
רשאיהממונה,לגבותעיצוםכספיבדרךשלמימושהערבויות
שהמציאהגורםהמפעיל,בעלהרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותאוהמשדרערוץנושאי,לפיהענייןע

סימן ב': התראה מינהלית

הוראה13כהעהתראהמינהלית הפר אדם כי להניח סביר יסוד לממונה היה )א(
13טו, עד 13יא בסעיפים כאמור זה, חוק לפי מההוראות
והתקיימונסיבותשקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץ
המשפטילממשלה,רשאיהוא,במקוםלהמציאלוהודעהעל
כוונתחיובולהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןא',
להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטן
זה,"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בהתראהמינהליתיצייןהממונהמהוהמעשההמהווה )ב(
אתההפרה,יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאם
ימשיךבהפרהאויחזורעליהיהיהצפוילעיצוםכספיבשל
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף
13כז,וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראה

לפיהוראותסעיף13כוע

לסעיף 13כב המוצע

מוצעלקבועכימפרשהפרהוראההמנויהבסעיפים
13יאעד13טוהמוצעים,יחויבבתשלוםהעיצוםהכספי
בתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמורבסעיף
13יחהמוצעעויובהרלענייןזהכיבהתאםלהוראותסעיף
13יחהמוצע,אםמפרלאטעןאתטענותיולאחרשנמסרה
לוהודעהעלכוונתחיוב,בתוך30ימים,יראואתההודעה

עלכוונתחיובכדרישתתשלוםשנמסרהבמועדהאמורע

לסעיף 13כג המוצע

מוצעלקבועכיעלתקופתפיגורבתשלוםהעיצום
הכספיייווספוהפרשיהצמדהוריבית,כמקובלבהסדרים

דומיםבענייןהטלתעיצוםכספיע

לסעיף 13כד המוצע

מוצעלקבועכיעיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,
ועלגבייתותחולפקודתהמסים)גבייה(ע

לסעיף 13כה המוצע

התראהמינהליתהיאכליאכיפההמקלעםהמפר,
כספיע עיצום של הטלה מסוימים, במקרים ומחליף,
ההתראההמינהליתמאפשרתלמפרהזדמנותלתקןאת
ההפרה,בלאתשלוםהעיצוםהכספיעזאת,אףשהתשתית
העובדתיתשלפניהגורםהמינהלימעידהכיבוצעההפרהע
מנקודתמבטושלהגורםהמינהלי,מנגנוןההתראהמאפשר
לולהבהירלמישנתוןלפיקוחואתדרישותיו,בטרםיטיל

עליועיצוםכספיע

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 34

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1374,)א(1399ע 35
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בקשהלביטול
התראהמינהלית

13כה,13כוע בסעיף מינהליתכאמור התראה נמסרהלמפר )א(
רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

לפי מינהלית, התראה לביטול בקשה הממונה קיבל )ב(
או ההתראה את לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן13כזע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף13יט)א(ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף13יט)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז

בשלההפרההחוזרתע

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות13כחע
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
רשאיהואלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,
הודעהשלפיהבאפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבות
עיצום עליו שיוטל במקום זה, סימן הוראות לפי ועירבון
כספילפיהוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץ

המשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

בקשהלביטול
התראהמינהלית

13כה,13כוע בסעיף מינהליתכאמור התראה נמסרהלמפר )א(
רשאיהואלפנותלממונהבכתב,בתוך30ימים,בבקשהלבטל

אתההתראהבשלכלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

לפי מינהלית, התראה לביטול בקשה הממונה קיבל )ב(
או ההתראה את לבטל הוא רשאי )א(, קטן סעיף הוראות
לדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראהעלכנה;החלטת

הממונהתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימן13כזע הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור ההתראה,

נמשכתכאמורבסעיף13יט)א(ע

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף13יט)ב(,והממונה
ימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף13טז

בשלההפרההחוזרתע

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעל
האפשרותלהגשת
התחייבותועירבון

היהלממונהיסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראות13כחע
לפיחוקזה,כאמורבסעיפים13יאעד13טו,והתקיימונסיבות
שקבעהממונה,בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
רשאיהואלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,
הודעהשלפיהבאפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבות
עיצום עליו שיוטל במקום זה, סימן הוראות לפי ועירבון
כספילפיהוראותסימןא';בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטי
לממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץ

המשפטילממשלההסמיכולענייןזהע

לפיכך,מוצעלקבועכיאםהיהלממונהיסודסביר
להניחכיהתקיימההפרהשלהוראההמנויהבסעיפים
13יאעד13טוהמוצעים,והתקיימונסיבותשקבעהממונה
בנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,רשאיהוא,
במקוםלהמציאלמפרהודעהעלכוונתחיובולהטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותסימןא'לפרקד'4המוצע,להמציא

לוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהע

לסעיף 13כו המוצע

מוצעלקבועכימפרשנמסרהלוהתראהמינהלית
רשאילהגישבקשהלממונהלביטולההתראה,בתוך30
ימים,לפיהעילותהמנויותבסעיף13כועהממונהיבטלאת
ההתראהאוידחהאתהבקשהלביטולההתראהעהחלטת

הממונהתהיהמנומקתובכתבע

לסעיף 13כז המוצע

והוא התראה למפר נמסרה אם כי לקבוע מוצע
ההתראה, נשלחה שבשלה ההוראה את להפר המשיך
נמשכתע הפרה בשל תשלום דרישת הממונה לו ימסור
במקריםשבהםמתקיימתהפרהחוזרתבתוךשנתייםלאחר
משלוחהתראהעלביצועהשלההפרההראשונה,יראו
אתההפרההנוספתכהפרהחוזרת,והממונהימסורלמפר
הודעהעלכוונתחיובבשלהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף

13יט)ב(המוצעע

לסעיפים 13כח עד 13ל המוצעים

מנגנוןשלכתבהתחייבותהואמנגנוןנוסףהמקל
בהפעלת גמישות המינהלי לגורם ומאפשר המפר, עם
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תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

בכתבההתחייבותיתחייבהמפרלהפסיקאתהפרת13כטע )א(
13כחולהימנעמהפרהנוספתשל ההוראהכאמורבסעיף
ושתחילתה הממונה, שיקבע תקופה בתוך הוראה, אותה
ביוםמסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובלבדשהתקופה
תקופת - זה )בסימן שנתיים על תעלה לא האמורה

ההתחייבות(ע

תנאים ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה )ב(
נוספיםשעלהמפרלהתחייבולעמודבהםבמהלךתקופת
ההתחייבותבמטרהלהקטיןאתהנזקשנגרםמההפרהאו

למנועאתהישנותהע

נוסףעלכתבההתחייבותיפקידהמפרבידיהממונה )ג(
עירבוןבסכוםהעיצוםהכספישהממונההיהרשאילהטיל
עלהמפרבשלאותההפרה,בהתחשבבקיומםשלמקרים,

נסיבותושיקוליםשנקבעולפיסעיף13כ)ב(או)ג(ע

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרלממונהכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזה,13לע
בתוך30ימיםמיוםמסירתההודעהכאמורבסעיף13כח,לא
יוטלעליועיצוםכספיבשלאותההפרה;לאהגישהמפר
האמורה, התקופה בתוך ועירבון התחייבות כתב לממונה
ימציאלוהממונההודעהעלכוונתחיובבשלאותההפרה,

לפיסעיף13טזע

הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןלפיסימןזהוהפר13לאעהפרתהתחייבות )א(
תנאימתנאיההתחייבות,כמפורטבפסקאותשלהלן,יחולו

ההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,לפיהעניין:

המשיךהמפר,במהלךתקופתההתחייבות,להפר )1(
אתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות
העירבוןוימציאלמפרדרישת את הממונה יחלט -
תשלוםבשלההפרההנמשכתכאמורבסעיף13יט)א(;

סמכויותיועכתבההתחייבותהואמנגנוןשנערךבהסכמת
הגורםהמינהליוהמפר,והואמאפשרלמפרלחזורלמשטר
ציותבלישישלםאתהעיצוםהכספי,אלאיפקידכעירבון

אתסכוםהעיצוםע

מוצעלקבועכיאםהיהלממונהיסודסבירלהניח
הממונה שקבע נסיבות והתקיימו הפרה, שהתקיימה
הוא רשאי לממשלה, המשפטי היועץ באישור בנהלים
הודעה חיוב, כוונת על הודעה במקום למפר, להמציא
שלפיהבאפשרותולהגישלממונהכתבהתחייבותועירבון,
במקוםשיוטלעליועיצוםכספיעבכתבההתחייבותיתחייב
המפרלהפסיקאתהפרתההוראהולהימנעמהפרהנוספת
שלאותההוראהבתוךתקופהשיקבעהממונהושתחילתה
ביוםמסירתההודעה,ובלבדשאותהתקופהלאתעלה
ההתחייבות בכתב לקבוע רשאי הממונה שנתייםע על
לגרום במטרה בהם, לעמוד המפר שעל נוספים תנאים
על להקטנתהנזקמההפרהאולמניעתהישנותהענוסף

כתבההתחייבות,יפקידהמפרבידיהממונהעירבוןבגובה
העיצוםהכספישהיהניתןלהטילעליו,בהתחשבבקיומם
העיצום סכום להפחתת ושיקולים נסיבות מקרים, של

כאמורבסעיף13כ)ב(או)ג(ע

לסעיפים 13לא ו־13לב המוצעים

אםהמפרממשיךלהפראתאותההוראהאושהוא
בכתב הממונה שקבע הנוספים התנאים אחד את מפר
כתב המפרעם שהפקיד ההתחייבות-יחולטהעירבון
ההתחייבותעהעירבוןשהופקדלמעשהמבטאאתסכום
העיצוםהכספישהיהניתןלהטילעלהמפרבגיןביצוע
התחייבותע כתב לו נשלח אלמלא הראשונה, ההפרה
חילוטהעירבוןייחשבכהטלתעיצוםעלההפרההמקורית
שבשלההואניתןעככלשהמפרחזרוהפרבמהלךתקופת
כתב את נתן הפרתה שבשל ההוראה את ההתחייבות
חוזרת כהפרה הנוספת ההפרה את יראו ההתחייבות,
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חזרהמפרוהפר,במהלךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתלעניין

סעיף13יט)ב(ויחולוהוראותאלה:

כוונת על הודעה למפר ימציא הממונה )א(
חיובבשלההפרההחוזרת;

שלחהממונהדרישתתשלוםבשלההפרה )ב(
החוזרתלפיהוראותסעיף13יח)ב()1(אושהמפר
לאטעןאתטענותיולפניהממונהלענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף13יח)ד(,יחלטהממונהאת
בשל הכספי העיצום להטלת בנוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
יחלט - 13כט)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,לאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעון

אתטענותיו,בכתב,לענייןזהע

לענייןפרקזהיראובחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתבהתחייבות

נוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהע

עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשמסרלפיסימןזה,יוחזר13לבעהשבתהעירבון
בתוספת שהפקיד, העירבון ההתחייבות, תקופת בתום לו,

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתוע

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוק13לגע
זההמנויותבסעיפים13יאעד13טוושלהוראהמההוראות

לפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

חזרהמפרוהפר,במהלךתקופתההתחייבות,את )2(
ההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתבההתחייבות-
יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתלעניין

סעיף13יט)ב(ויחולוהוראותאלה:

כוונת על הודעה למפר ימציא הממונה )א(
חיובבשלההפרההחוזרת;

שלחהממונהדרישתתשלוםבשלההפרה )ב(
החוזרתלפיהוראותסעיף13יח)ב()1(אושהמפר
לאטעןאתטענותיולפניהממונהלענייןאותה
הפרהכאמורבסעיף13יח)ד(,יחלטהממונהאת
בשל הכספי העיצום להטלת בנוסף העירבון

ההפרההחוזרת;

שנקבעו הנוספים מהתנאים תנאי המפר הפר )3(
יחלט - 13כט)ב( בסעיף כאמור ההתחייבות בכתב
הממונהאתהעירבון,לאחרשנתןלמפרהזדמנותלטעון

אתטענותיו,בכתב,לענייןזהע

לענייןפרקזהיראובחילוטהעירבוןלפיהוראותסעיף )ב(
זה,כהטלתעיצוםכספיעלהמפרבשלההפרהשלגביהניתן

העירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפר )ג(
המפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתהנתןאתכתב
ההתחייבות,לאיאפשרלוהממונהלהגישכתבהתחייבות

נוסףלפיהוראותסימןזה,בשלאותההפרהע

עמדהמפרבתנאיכתבההתחייבותשמסרלפיסימןזה,יוחזר13לבעהשבתהעירבון
בתוספת שהפקיד, העירבון ההתחייבות, תקופת בתום לו,

הפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיוםהחזרתוע

סימן ד': שונות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפיחוק13לגע
זההמנויותבסעיפים13יאעד13טוושלהוראהמההוראות

לפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

והממונהימציאלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרה
ההפרה לעניין טענותיו את לטעון יוכל המפר החוזרתע
החוזרת,והממונהיהיהרשאילחלטאתהעירבוןאםלא
את טען לא המפר אם או המפר של טענותיו את קיבל

טענותיולפניוע

עודמוצעלקבועכיאםהמפרלאעמדבתנאיכתב
ההתחייבותוהפרפעםנוספתאתההוראהשבשלהפרתה
נתןאתכתבההתחייבות,לאיתאפשרלובעתידלהגיש
כתבהתחייבותנוסףבשלהפרהשלאותההוראהעככל

שהמפרעמדבכלתנאיכתבההתחייבות,יוחזרלוהעירבון
שהפקידבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מיוםהפקדתו

ועדיוםהחזרתוע

לסעיף 13לג המוצע

מוצעלקבועכיעלמעשהאחדהמהווההפרהשל
הוראהמההוראותלפיהחוקשאפשרלהטילבשלהעיצום
כספילפיסעיפים13יאעד13טוהמוצעים,וכןהפרהשל
הוראהמההוראותלפיחוקאחרשאפשרלהטילבשלה

עיצוםכספי,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע
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עיכובביצוע
והחזר

איןבהגשתעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםעל13לדע )א(
החלטתהממונהלפיפרקזה,כדילעכבאתביצועההחלטה,
אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאושביתהמשפטהורהעל

כךע

החליטביתהמשפט,לאחרששולםהעיצוםהכספיאו )ב(
הופקדהעירבון,לקבלעתירהכאמורבסעיףקטן)א(אוערעור
עלהחלטהבעתירהכאמורוהורהעלהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששולםאועלהפחתתהעיצוםהכספיאועלהחזרת
העירבון,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת
אויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר13להעפרסום )א(
האינטרנטשלמשרדהתקשורתאתהפרטיםשלהלן,בדרך
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-ככלשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשהעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםאוהוגש )ב(
ערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה,לפיסעיף
קטן)א(אתדברהגשתהעתירהאוהערעורואתתוצאותיהםע

עלאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהממונהלפרסםאת )ג(
שמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלאזהרתהציבורע

לסעיף 13לד המוצע

לסעיף קטן )א(:מוצעלקבועכיהגשתעתירהלביתהמשפט
לענייניםמינהליים)ר'דבריהסברלסעיף22לתיקוןהמוצע(
לאתעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכים

לכךהממונהאושביתהמשפטהורהעלכךע

המשפט בית יקבל אם כי לקבוע מוצע )ב(: לסעיף קטן 
ששולם לאחר בעתירה, החלטה על ערעור או עתירה
העיצוםהכספי,ויורהעלהחזרתהסכוםששולםאועל
יוחזר העירבון, החזרת על או הכספי העיצום הפחתת
הסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחתבידיבית
המשפטאויוחזרהעירבון,לפיהעניין,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

לסעיף 13לה המוצע

מוצעלחייבאתהממונהלפרסםאתהחלטותיובדבר
הטלתהעיצוםהכספיבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת,
וכן,אםהוגשהעתירהלביתהמשפטלענייניםמינהלייםאו
הוגשערעורעלהחלטהבעתירהכאמור,יפרסםהממונה
אתדברהגשתםואתתוצאותיהםעפרסוםזהנועדלהבטיח
שקיפותביחסלהפעלתשיקולהדעתשלהממונה,ולאפשר
לציבורלבקראתהחלטותיוולערוךהשוואהביקורתית
שלהןעפרסוםכאמוריכולשייעשהגםבדרכיםאחרותשקבע

שרהתקשורתלפיסעיףקטן)ו(המוצעע

הפרטיםשייכללובפרסוםהחלטותהממונהמפורטים
בסעיףקטן)א(המוצעעככלל,לאיכלולהפרסוםשמותשל
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עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-361998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהליתאומתן13לוע )א(
מאחריותו יגרע לא זה, פרק לפי ועירבון התחייבות כתב
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיפים13יאעד13טו,המהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישהתחייבות
ועירבון,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספיאו
הפקידעירבון,יוחזרלוהסכוםששולםאוהעירבוןשהופקד,
לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-361998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהע

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהליתאומתן13לוע )א(
מאחריותו יגרע לא זה, פרק לפי ועירבון התחייבות כתב
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוק

זההמנויותבסעיפים13יאעד13טו,המהווהעבירהע

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלו )ב(
התראהמינהליתאוהודעהעלהאפשרותלהגישהתחייבות
ועירבון,בשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לא
יוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלו

עובדותחדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספיאו
הפקידעירבון,יוחזרלוהסכוםששולםאוהעירבוןשהופקד,
לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלום

הסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

מפריםשהםיחידים,אלאאםכןהדברנחוץכדילהזהיר
הממונה יימנע כן כמו כאמורע מפר מפני הציבור את
מפרסוםפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,
ובנוסףהוארשאישלאלפרסםפרטיםשהםבגדרמידע
שרשותציבוריתאינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוק

האמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריע

זה סעיף לפי הפרסום תקופת את להגביל מוצע
תאגיד, על הוטל העיצום אם - שנים 4 של לתקופה

ולתקופהשלשנתיים-אםהוטלעלמפרשהואיחידע

לסעיף 13לו המוצע

המצאת הכספי, העיצום תשלום כי לקבוע מוצע
התראהמינהליתאומתןכתבהתחייבותועירבוןלאיגרעו
אותה אם ההפרה, בשל אדם של הפלילית מהאחריות
הפרהמהווהגםעבירהעעםזאת,במקרהשנשלחההודעה

עלכוונתחיובלמפר,בשלהפרההמהווהגםעבירה,לא
יוגשנגדהמפרכתבאישוםבגיןאותההפרה,אלאאםכן

התגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתע

כתב מפר נגד הוגש אם כי לקבוע מוצע כן, כמו
אישוםבשלהפרהמןההפרותהמנויותבסעיפים13יאעד
13טוהמוצעיםהמהווהגםעבירה,לאינקוטנגדוהממונה

הליכיםלפיפרקד'2בשלאותההפרהע

במקרהשהוגשכתבאישוםנגדמפרשננקטונגדו
)ב( קטן בסעיף האמורות בנסיבות זה, פרק לפי הליכים
המוצע,קרי,לאחרשהתגלועובדותחדשותהמצדיקות
הגשתכתבאישוםעלאףנקיטתההליכים,ואותומפר
שילםאתהעיצוםהכספישהוטלעליואוהפקידעירבון,
יוחזרלוסכוםעיצוםהכספיאוהעירבוןשהופקד,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 36
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פיקוח13לזעאצילתסמכויות לענייני הכללי המנהל לסגן לאצול רשאי המנהל
ואכיפהבמשרדהתקשורתאתסמכותולפיפרקזה,למעט

הסמכותלקבוענהליםלפיסעיפים13כה)א(ו־13כחע";

לפניסעיף14,תחתכותרתפרקה'יבוא: )17(

"פטורלגורם
המפעיללעניין

חוקזכותיוצרים
וחוקזכויות

מבצעיםומשדרים

שידוריםבידיהגורם13לחע הפצת דין, האמורבכל אף על )א(
7,6ו־13גלאתהווההפרהלפיחוק המפעיללפיסעיפים
והגורם ומשדרים, מבצעים זכויות חוק או יוצרים זכות
המפעילאינוחייבבתשלוםכלשהולבעליהזכויותבשידורים
המופציםוביצירותהכלולותבהם,לפיהחוקיםהאמורים,

בעדההפצההנעשיתבהתאםלהוראותלפיחוקזהע

בעל שהוא פרטי מפעיל גורם המפעיל הגורם היה )ב(
רישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,
הנוספים, השידורים על )א( קטן סעיף הוראות יחולו לא

כמשמעותםבסעיף12א)א(,שהואמשדרבהתאםלרישיונוע"

תיקוןחוקהפצת
שידורים-

הוראותמעבר

נחתםהסכםלפניתחילתושלחוקזהביןבעלזכותיוצריםאובעלזכותמבצעים19ע )א(
בשידוריםהפתוחיםוביצירותהכלולותבהםלביןגוףמהגופיםששידוריהםמופצים
לפיסעיף6)א()1(עד)6(ו–)8(לחוקהפצתשידורים,לענייןשימושבזכותכאמור,אין
בהוראותההסכםכדילגרועמזכותושלבעלזכותהיוצריםאובעלזכותהמבצעים
לקבלתשלוםמהגוףהאמור,לפיכלדין,בעדהפצתהשידוריםהפתוחיםבידיספק
התכניםלפיסעיף13דלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה,אלאאם

כןנקבעבמפורשאחרתבאותוהסכםע

מפקחשמונהלפיסעיף37יאלחוקהתקשורת,יראואותוכמישמונהלפיסעיף )ב(
13ולחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה,עדתוםשנתייםמהיוםשבו
מונהגורםמפעילפרטילפיסעיף2לחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)3(לחוקזהע

לסעיף 13לז המוצע

סמכותו את לאצול רשאי המנהל כי לקבוע מוצע
להטלתעיצוםכספילפיפרקזהלסגןהמנהלהכללילענייני
הוראות הפרת בשל התקשורת, במשרד ואכיפה פיקוח

מסוימות,כמפורטבסעיףע

לפסקה )17(

מאחרשהגורםהמפעילמבצעאתפעולתההפצה
בעבורגופיהשידור,ביןאםהמדוברבהפצתהשידורים
באמצעותהמערךלפיסעיפים6ו־7לחוק,וביןאםמדובר
בהפצתהשידוריםעלגבירשתהאינטרנטלפיסעיף13ג
אינה המפעיל הגורם פעולת כי להבהיר מוצע לחוק,
מהווההפרהלפיחוקזכותיוצריםאוחוקזכויותמבצעים
ומשדרים,וכיהגורםהמפעילאינוחייבבתשלוםכלשהו
ההפצה בעד האמורים, החוקים לפי הזכויות, לבעלי

הנעשיתבהתאםלהוראותלפיחוקזהע

אםמונהגורםמפעילפרטיוקיבלרישיוןכללילשידורים
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותלאיחולוהוראות
אלהעלהשידוריםהנוספיםשישדרבהתאםלרישיונו,
שכןתכניםאלהמשודריםביוזמתוולגביהםתפקידואינו

שלמפיץבלבד,אלאהואעצמומהווהגוףשידור,שחב
בתשלומיםלבעליהזכויותלפיהחוקיםהאמוריםע

מוצעלקבועהוראתמעברלענייןהתיקוןהמוצע  סעיף 19 
לחוקהפצתשידוריםע 

השידורים הפצת כי קובע המוצע 13ד סעיף
מותרת,אךזכותםשל היא בידיספקתכנים באינטרנט
בעבור תשלום לקבל והמבצעים היוצרים זכויות בעלי
ששידוריהם והגופים תיפגע, לא בזכויותיהם השימוש
מופציםיישאובתשלוםזהעמוצעלקבועבסעיףקטן)א(
תחילת לפני שנחתמו הסכמים ולפיה פרשנית, חזקה
התיקוןהמוצעלענייןשימושבזכויותהיוצריםוהמבצעים
במסגרתהשידוריםהפתוחים,יפורשובאופןמצומצםכך
שלאיהיהבהוראותאותםהסכמיםכדילגרועמזכותם
שלבעליזכויותהיוצריםוהמבצעיםלקבלתשלוםבעבור
השימושבזכויותיהםאלאאםכןהוסכםבמפורשאחרת

ביןהצדדיםלאותוהסכםע

הפיקוח סמכויות את להפעיל ניתן שיהיה כדי
המוצעותבתיקוןבאופןמיידילאחרמתןהיתרההפעלה
יראו כי )ב( קטן בסעיף לקבוע מוצע המפעיל, לגורם
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עלאףהוראותסעיף13דלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה, )ג(
בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםחמששניםמהיוםהאמור,לאיחולוהוראות
סעיף13דהאמורעלהפצהברשתהאינטרנטשלשידוריגוףהמנויבסעיף6)א()1(או)2(
לחוקהפצתשידורים)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(אומתןגישהלשידוריםכאמור,
בידיספקתכנים,אםהגוףהמשדרנתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנט

לפניתחילתוחוקזה,ויחולובתקופההאמורההוראותאלה:

הגוףהמשדרייתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנטלכלספק )1(
תכניםשביקשזאת,במחירובתנאיםהמיטיביםביותרשנתןלספקתכניםאחר

עלפירישיוןלשידוראחרשעומדבתוקפובמועדמתןהרישיון;

באיןהסכמהביןהגוףהמשדרלביןספקהתכניםבענייןהמחיראוהתנאים )2(
לפיפסקה)1(,תכריעהמועצהלשידוריכבליםולווייןבעניין;יושבראשהמועצה
רשאילדרושמהגוףהמשדרומספקיתכניםשקיבלורישיונותלשידורמהגוף
המשדר,למסורלובמועד,במתכונתובאופןשיורה,אתהמידעהנחוץלמועצה

לצורךהכרעהלפיפסקהזו;

אמצעים ינקוט זה, קטן סעיף לפי לשידור רישיון שרכש תכנים ספק )3(
משמעותייםלמניעתההפצהשלשידוריהגוףהמשדרשלגביהםנרכשהרישיון,
ולמניעתהגישהאליהםמחוץלישראל,אלאאםכןהגוףהמשדרנותןהרישיון

וספקהתכנים,הסכימואחרתע

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים )4(
בשידוריהגוףהמשדרוביצירותהכלולותבהםלפיכלדין;

בסעיףזה- )5(

הפצת לחוק 13ב בסעיף כהגדרתם - תכנים" ו"ספק הפתוחים" "השידורים
שידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה;

"חוקזכותיוצרים"ו"המועצהלשידוריכבליםולוויין"-כהגדרתםבסעיף1לחוק
הפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)1(לחוקזה;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,לגביזכותהיוצרים
לשידורכמשמעותהבסעיף11)4(לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנהע

עלאףהוראותסעיף13דלחוקהפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה, )ג(
בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםחמששניםמהיוםהאמור,לאיחולוהוראות
סעיף13דהאמורעלהפצהברשתהאינטרנטשלשידוריגוףהמנויבסעיף6)א()1(או)2(
לחוקהפצתשידורים)בסעיףקטןזה-הגוףהמשדר(אומתןגישהלשידוריםכאמור,
בידיספקתכנים,אםהגוףהמשדרנתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנט

לפניתחילתוחוקזה,ויחולובתקופההאמורההוראותאלה:

הגוףהמשדרייתןרישיוןלשידורשלשידוריוברשתהאינטרנטלכלספק )1(
תכניםשביקשזאת,במחירובתנאיםהמיטיביםביותרשנתןלספקתכניםאחר

עלפירישיוןלשידוראחרשעומדבתוקפובמועדמתןהרישיון;

באיןהסכמהביןהגוףהמשדרלביןספקהתכניםבענייןהמחיראוהתנאים )2(
לפיפסקה)1(,תכריעהמועצהלשידוריכבליםולווייןבעניין;יושבראשהמועצה
רשאילדרושמהגוףהמשדרומספקיתכניםשקיבלורישיונותלשידורמהגוף
המשדר,למסורלובמועד,במתכונתובאופןשיורה,אתהמידעהנחוץלמועצה

לצורךהכרעהלפיפסקהזו;

אמצעים ינקוט זה, קטן סעיף לפי לשידור רישיון שרכש תכנים ספק )3(
משמעותייםלמניעתההפצהשלשידוריהגוףהמשדרשלגביהםנרכשהרישיון,
ולמניעתהגישהאליהםמחוץלישראל,אלאאםכןהגוףהמשדרנותןהרישיון

וספקהתכנים,הסכימואחרתע

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמזכותבעליזכויותהיוצריםוהמבצעים )4(
בשידוריהגוףהמשדרוביצירותהכלולותבהםלפיכלדין;

בסעיףזה- )5(

הפצת לחוק 13ב בסעיף כהגדרתם - תכנים" ו"ספק הפתוחים" "השידורים
שידורים,כנוסחובסעיף18)16(לחוקזה;

"חוקזכותיוצרים"ו"המועצהלשידוריכבליםולוויין"-כהגדרתםבסעיף1לחוק
הפצתשידורים,כנוסחובסעיף18)1(לחוקזה;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,לגביזכותהיוצרים
לשידורכמשמעותהבסעיף11)4(לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנהע

מפקחיםשמונולפיסעיף37יאלחוקהתקשורתכמישמונו
בהתאםלחוקזהויחולעליהםפרקד'3המוצע,וזאתעד
לתוםשנתייםמיוםשבוקיבלהגורםהמפעילהיתרכאמור

בסעיף2אהמוצעע

מעבר הוראת )ג(, קטן בסעיף לקבוע, מוצע עוד
לתקופהשלחמששניםמיוםתחילתושלהתיקוןהמוצע
לענייןהפצתשידוריהםשלהערוציםהמסחרייםשחובה
הזכייניות קרי ,2 )ערוץ המערך באמצעות להעבירם
קשתורשת,וערוץ10()להלן-הגוףהמשדר(,בידיספק
גוף נתן אם המוצעת, המעבר להוראת בהתאם תכניםע
משדררישיוןלשידורברשתהאינטרנטשלערוצולפנייום
תחילתושלהתיקוןהמוצע,יהיהמחויבאותוגוףלתת

רישיוןלשידורלכלספקתכניםאחרשביקשזאתע

עודמוצעלקבועכימחירהרישיוןותנאיולאיפחתו
מהמחירוהתנאיםהמיטיביםביותרשנתןהגוףהמשדר

מוצע הרישיוןע ניתן שבו במועד אחר תכנים ספק לכל
המצב את לשנות המעברכדי כיאיןבהוראת להבהיר
החוקיהקייםלענייןזכויותהיוצריםוהמבצעיםבשידורים
יינתןהרישיוןלפיהוראתהמעבר, המופצים,שלגביהם

וביצירותהכלולותבהםע

ינקוט התכנים ספק הקבוע, בהסדר שנקבע כפי
מחוץ השידורים הפצת למניעת משמעותיים אמצעים
לשטחישראל,כגוןGeo-Blocking,ואולם,מאחרשמדובר
בפעולההנעשיתעלפיהסכםביןהגוףהמשדרלביןספק
התכנים,רשאיםהצדדיםלהסכםהרישיוןלקבועאחרת,
במקריםשבהםניתןלהסדיראתהשידורמחוץלגבולות
ישראל,לרבותבאמצעותזכויותיהםשלצדדיםשלישיים

בתכנים,אםישצורךבכךע
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תיקוןחוקזכויות
מבצעיםומשדרים

בחוקזכויותמבצעיםומשדרים,התשמ"ד-371984,בסעיף4א1,בפסקה)5(,בסופהיבוא20ע
"ושידורמשנהבהתאםלהוראתסעיף13דלחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנות

שידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקהרשות
השנייה

בחוקהרשותהשנייהלטלוויזיהורדיו,התש"ן-1990,בסעיף41)ב2(בפסקה)9(,בהגדרה21ע
"בעלזיכיוןאחר"במקום"וכןבעלרישיוןכללי"יבוא"בעלרישיוןכללי"ובסופהיבוא
"וכןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת

שידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-382000,בתוספתהראשונה,בפרט22,32ע
אחריפרטמשנה)1(יבוא:

")1א(החלטתהממונהלפיפרקד'4לחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;"ע

תיקוןחוקסיווג
סימוןואיסור

שידוריםמזיקים

בחוקסיווג,סימוןואיסורשידוריםמזיקים,התשס"א-23-392001ע

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהרשותהשנייה"יבוא: )1(

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,
התשע"ב-2012;";

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

")6(לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאם

לרישיונוכאמור-בעלהרישיוןע";

בסעיףקטן)ב(,בפסקה)3(,במקום"לפיפסקה)3("יבוא"לפיפסקאות)3(, )ב(
)5(ו–)6("ע

סעיף4א1לחוקזכויותמבצעיםומשדריםקובע  סעיף 20
כילמשדרתהיהזכותשהמעשיםהמפורטים 
בו,ובכללזהשידורמשנהשלשידוריו,לאייעשואלא
בהסכמתועמוצעלתקןאתהסעיףהאמורכךששידורמשנה
בהתאםלסעיף13דלחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף18לתיקון
המוצעלאיהווההפרהשלזכותהמשדר,וזאתבדומה
לקבועלגבישידורמשנהשחובהלהעבירולפיהוראות

סעיפים6כא)א(או6מט)4(לחוקהתקשורתע

בזכות עוסק השנייה הרשות לחוק 41 סעיף  סעיף 21
להשתתףבמכרזלקבלתזיכיוןלשידוריטלוויזיה 
לתקן מוצע טלוויזיהע לשידורי רישיון למתן ובהגבלות
מילאיהיהרשאילהשתתף )ב2(שקובע סעיףקטן את
במכרזלזיכיוןלשידוריטלוויזיהולאיקבלרישיוןלשידורי
טלוויזיה,כךשמגבלותהבעלויותהצולבותשבויתייחסו

גםלבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
הספרתיותע

מוצעלתקןאתפרט32לתוספתהראשונהלחוק  סעיף 22
בתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000, 
באופןאשריסמיךאתבתיהמשפטלענייניםמינהליים
לדוןבהחלטתהממונהלפיפרקד'4המוצע)שעניינועיצום

כספי(ע

מוצעלתקןאתחוקסיווג,סימוןואיסורשידורים  סעיף 23
מזיקים,התשס"א-2001,כךשהחובותהקבועות 
בחוקזהלענייןסיווגוסימוןשידוריםמזיקיםיחולוגם
לשידורים רישיון בעל שהפיץ ערוץ שידורי לעניין
באמצעותתחנותהשידורהספרתיותמכוחהרשותהנתונה

לובסעיף12אהמוצעלחוקהפצתשידוריםע

ס"חהתשמ"ד,עמ'157;התשס"ח,עמ'515ע 37

ס"חהתש"ס,עמ'90ע 38

ס"חהתשס"א,עמ'129,התשע"ד,עמ'816ע 39
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תיקוןחוקשידורי
ערוץהכנסת

בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-402003,בסעיף8)א()2()ה()1(אחרי"כהגדרתםבחוק24ע
התקשורת"יבוא"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקשידורי
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים(

בחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-412005,בסעיף25-1ע

בהגדרה"גוףמפקח",בפסקה)6(,אחרי"מכוחחוקהפצתשידורים"יבוא"ולעניין )1(
שידוריטלוויזיהשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,

כהגדרתובאותוחוק,בהתאםלרישיונוכאמור";

בהגדרה"משדרטלוויזיה",אחריפסקה)6(יבוא: )2(

לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )7("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאםלרישיונוכאמור-בעל

הרישיוןע"

תיקוןחוקהגבלת
הפרסומתוהשיווק

שלמשקאות
אלכוהוליים

התשע"ב-26,422012ע אלכוהוליים, משקאות של והשיווק הפרסומת הגבלת בחוק
בסעיף6,בהגדרה"משדר",במקום"אומפיקערוץעצמאי"יבוא"מפיקערוץעצמאי"
ובסופויבוא"אובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותכהגדרתו

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןהחוק
לקידוםהתחרות

וצמצוםהריכוזיות

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-27-432013ע

בסעיף4)ו(- )1(

בהגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה"- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל )8("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים;";

בחוקשידוריערוץהכנסת,התשס"ד-402003,בסעיף8)א()2()ה()1(אחרי"כהגדרתםבחוק24ע
התקשורת"יבוא"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות

כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקשידורי
ערוץהכנסת

תיקוןחוקשידוריבחוקשידוריטלוויזיה)כתוביותושפתסימנים(,התשס"ה-412005,בסעיף25-1ע
טלוויזיה)כתוביות

ושפתסימנים( בהגדרה"גוףמפקח",בפסקה)6(,אחרי"מכוחחוקהפצתשידורים"יבוא"ולעניין )1(
שידוריטלוויזיהשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיות,

כהגדרתובאותוחוק,בהתאםלרישיונוכאמור";

בהגדרה"משדרטלוויזיה",אחריפסקה)6(יבוא: )2(

לענייןהשידוריםשמשדרבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור )7("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים,בהתאםלרישיונוכאמור-בעל

הרישיוןע"

התשע"ב-26,422012ע אלכוהוליים, משקאות של והשיווק הפרסומת הגבלת בחוק
בסעיף6,בהגדרה"משדר",במקום"אומפיקערוץעצמאי"יבוא"מפיקערוץעצמאי"
ובסופויבוא"אובעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותכהגדרתו

בחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012"ע

תיקוןחוקהגבלת
הפרסומתוהשיווק

שלמשקאות
אלכוהוליים

תיקוןהחוקבחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-27-432013ע
לקידוםהתחרות

וצמצוםהריכוזיות בסעיף4)ו(- )1(

בהגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה"- )א(

ספרתיות, שידור תחנות "באמצעות המילים ,)5( בפסקה )1(
התשע"ב-2012"-יימחקו;

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל )8("
הספרתיותכהגדרתובחוקהפצתשידורים;";

הכנסת, ערוץ שידורי חוק את לתקן מוצע  סעיף 24
להשתתף הזכות שעניינו התשס"ד-2003, 
במכרז,כךשמגבלותהבעלויותהצולבותשבויתייחסוגם
לבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור

הספרתיותע

מוצעלתקןאתחוקשידוריטלוויזיה)כתוביות  סעיף 25
ושפתסימנים(,התשס"ה-2005,כךשהחובות 
הקבועותבחוקזהלענייןליווישידוריטלוויזיהבכתוביות
ערוץ שידורי לעניין גם יחולו סימנים, לשפת ובתרגום
שהפיץבעלרישיוןלשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
12אהמוצע הספרתיותמכוחהרשותהנתונהלובסעיף

לחוקהפצתשידוריםע

מוצעלתקןאתחוקהגבלתהפרסומתוהשיווק  סעיף 26
שלמשקאותאלכוהוליים,התשע"ב-2012,כך 
שבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידור
באמצעות לשידורים מיוחד רישיון בעל או הספרתיות

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתםבחוקהפצתשידורים
יכללובהגדרת"משדר"בסעיף6לאותוחוקע

מוצעלתקןאתהחוקלקידוםהתחרותולצמצום  סעיף 27
רישיון שבעל כך התשע"ג-2013, הריכוזיות, 
הספרתיות השידור תחנות באמצעות לשידורים כללי
יתווסףלהגדרהשל"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידורים
ברשימת ייכלל מכך וכתוצאה הכתובה" העיתונות או
הגורמיםהריכוזייםלפיסעיף4לאותוחוקעכמוכןמוצע
לשנותבתוספתלחוקהאמוראתתחוםהתשתיתהחיונית
הספרתיות השידור תחנות להפעלת היתר שעניינו
גורם מינוי שעניינו חיונית תשתית בתחום ולהחליפו
שהקצאת היא לתוספת התיקון משמעות פרטיע מפעיל
המינויתהיהטעונהשקילתשיקוליריכוזיותכלל־משקית,
הןלגביהאפשרותשגורםריכוזייקבלאתהמינויוהןלגבי
האפשרותשבהמשךהתהליךאותוגורםיקבלגםרישיון

כללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותע

ס"חהתשס"ד,עמ'32;התשע"ו,עמ'1174ע 40

ס"חהתשס"ה,עמ'956,התשע"ד,עמ'816ע 41

ס"חהתשע"ב,עמ'158;התשע"ו,עמ'193ע 42

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ו,עמ'3766ע 43
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אחריההגדרה"גורםבעלהשפעהבתחוםהשידוריםאוהעיתונותהכתובה" )ב(
יבוא:

""חוקהפצתשידורים"-חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידור
ספרתיות,התשע"ב-2012;";

בתוספת,בפרט3,בפרטמשנה4ע3שבטורב',במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

")2(מינוילגורםמפעילפרטילפיחוקהפצתשידוריםע"

תיקוןחוק
התקשורת

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-441982)בפרקזה-חוקהתקשורת(-28ע

בסעיף5,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

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

ארציהאחר;עלהסדרתשימושכאמוריחולוהוראותסעיפיםקטנים)א(
עד)ה(בשינוייםהמחויביםכאמורבסעיףקטן)ו(ע

היתההתשתיתהפסיביתשלמפעילפנים־ארצימוחזקתבידיחברת )2(
החשמללישראלבע"מבפעילותהכבעלרישיוןספקשירותחיונילפיחוק
משקהחשמל,התשנ"ו-451996,ודרושהלהלצורךפעילותהכאמור,לא

יחולולגביהתשתיתהפסיביתכאמורהוראותסעיףקטןזהע

לפסקה )1(  סעיף 28 

בשוקהתקשורתהנייחתבישראלפועלדואופול 
המחזיקומפעילתשתיתקווית:בזקהחברההישראלית
בזק(,והוטטלקוםשעמע בע"מ)להלן-חברת לתקשורת

)להלן-הוט(ע

לפיהדוחותהכספייםשלחברתבזקוהוטלשנת2015,
כ־2ע2מיליוןבתיאבמחובריםלתשתיתאינטרנט,כאשר
מתוכםכשנישלישמחובריםלתשתיתחברתבזקוכשליש
מוכרז מונופול היא בזק חברת הוטע לתשתית מחוברים
בתחוםהתשתיתהקוויתוהטלפוניההנייחתעהיותןשל
חברתבזקוהוטדואפולבמגזרהתשתיתהנייחתמאפשרת
לעומת עודפים ואף גבוהים רווחיות נתוני להציג להם
מגזר כדוגמת ערה תחרות קיימת שבהם פעילות מגזרי
הסלולר,עובדהאשרעלולהלייצרהשפעהשליליתעל
התחרותבמגזריפעילותאחריםבתחוםהתקשורתבשל

האפשרותלסבסודצולבע

לקיומושלהדואפולבשוקהתשתיתהנייחתקיימות
תמריץ העדר בראשן אשר נוספות, שליליות השפעות
לביצועהשקעותלטובתפיתוחושדרוגתשתיותתקשורתע
בישראל הנייחת התשתית רמת כי יצוין זה בהקשר
דורגה המקובלים, המדדים )לפי יחסי באופן נמוכה
ישראלבמקוםה־32בלבדבמדדמהירותגלישהממוצעת

למדינותמובילות(עלרמתהתשתיתהנמוכהישנההשפעה
עלצמיחתהמשק,רמתהפיריוןואףעלהיכולתלהביא

לצמצוםפעריםבחברההישראליתע

השדרוגים לרוב, כי מראה בעולם שנצבר הניסיון
של מקיומה נובעים נייחות תשתיות של הטכנולוגיים
הקשור בכל במיוחד הוותיקות, התשתיות מול תחרות
לפריסתסיביםאופטייםעלצדזאת,שוקתשתיותהתקשורת
מתאפייןבחסמיכניסהגבוהיםעבעלרישיוןאשרמעוניין
לפרושתשתיתנדרשלהוצאותמימוןגבוהות,תשומות
ניהולוכוחאדםוכלזאתכאשרמדוברבפרויקטבעלהחזר
תשואהנמוך,שכןעצםפרישתתשתיתפסרחבעדלמשק
ביתמסויםאינהמחייבתכיאותומשקביתיצרוךשירותים
מאותובעלרישיוןעבנוסף,בהתאםלמצבהדבריםבשוק
המפעיל שאינו תקשורת מפעיל בידי רשת פרישת זה,
המסורתי)incumbent(אינהמתבצעתתמידבאופןעצמאי
אלאבמקריםרביםבתוךרשתקיימתשלמפעילאחר,וזאת
בשלהעובדהכיאיןהיתכנות,לאכלכלית,לאסביבתית
אלפי של בהיקף חפירות לביצוע הנדסית־תכנונית ולא

קילומטרים,ואףלמעלהמכךע

כדילהימנעמהתופעותהשליליותהנגרמותכתוצאה
מקיומושלדואופולבשוקהתשתיתהנייחת,וכדילעודד
בעלירישיוןבשוקזהלפעוללפריסתרשתעצמאיתולהביא
להאצתפיתוחושדרוגתשתיותתקשורתנייחות,ישלעודד

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ד,עמ'813ע 44

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ע 45
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בסעיףקטןזה- )3(

"מפעילפנים־ארצי"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחים;

"תשתיתפסיבית"-המרכיביםהפסיבייםשלרשתהבזקהציבוריתבכל
רבדיה,ובכללזהקנים,תתקנים,גובים,גומחותעיליות,קופסאות

ועמודיםע";

בסעיףקטןזה- )3(

"מפעילפנים־ארצי"-בעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחים;

"תשתיתפסיבית"-המרכיביםהפסיבייםשלרשתהבזקהציבוריתבכל
רבדיה,ובכללזהקנים,תתקנים,גובים,גומחותעיליות,קופסאות

ועמודיםע";

אתקיומהשלתחרותבתחוםתשתיותהתקשורתעלידי
הגברת נוספותע תשתיות להקמת כניסה חסמי הסרת
התחרותבשוקהתשתיתהנייחתצפויהלהביאלהאצת
פיתוחתשתיותבשוקהתקשורתבכללותו,לרבותתשתיות
סלולר,להדבקתהפעריםמולהעולםבהיבטיםשלקדמה
בענף אחרים במגזרים התחרות להגברת וכן טכנולוגית

התקשורת)שירותיםהמופציםעלגביהתשתית(ע

לשםכךקיימתחשיבותגבוההלקבועחובהלמתן
תקשורת רשת של הפסיבית בתשתית שימוש אפשרות
בכללרבדיהלכללהמפעיליםבשוקזהבאופןהדדי,וזאת
בעבורכללהשימושיםכפישיפורטלהלן,וכןישלהחיל
תשתית בפריסת המעוניינות רישיון בעלות על הקלות

בהיבטיםהנוגעיםלתכנוןובנייהבתנאיםשיפורטולהלןע

בין כוללות, תקשורת רשת של פסיביות תשתיות
אשר השאר,קנים,תתקנים,גובים,קופסאותועמודים,

בהםעובריםקוויהתקשורתע

מתןגישהלתשתיותפסיביותשלבעלרישיוןהואסוג
של"שימוש"כהגדרתובסעיף5לחוקהתקשורתעשימוש
קווי את להעביר אחד רישיון לבעל מאפשר זה מסוג
התקשורתשלובתשתיותהפסיביותשלהרשתשלבעל
רישיוןאחר,תוךצמצוםהצורךבביצועעבודותהנדסה
העלויות הרישיון לבעל נחסכות בכך ידוע על אזרחיות
הגבוהותשלביצועעבודותאלה,המהוותחסםכניסה

משמעותיבשוקהתקשורתע

2012(פרסם בפברואר 5( התשע"ב בשבט י"ב ביום
התחרות "הרחבת בעניין מדיניות מסמך התקשורת שר
בשוקהתקשורתהנייחת-שוקסיטונאי"עזאתבהמשך
להמלצותהוועדהלגיבושהמלצותמפורטותבדברמדיניות
2008 וכלליהתחרותבתחוםהתקשורתבישראלמשנת
ושלהוועדהלבחינתמבנהתעריפיחברתבזקועדכונם
ולקביעתתעריפישירותיםסיטונאייםבתחוםהתקשורת
הנייחתמשנת2011,עמטרתהשלהמדיניותשנקבעההיא
לעודדתחרותביןספקיםשלשירותיהתקשורתהנייחת,כך
שיתאפשרלספקיםשאינםבעליתשתיתגישהכלל־ארצית
)להלן-ספקיהשירות(להתחרותבחברתבזקובחברתהוט,
אשרלהןרשתגישהבפריסהכללארצית)להלן-בעלי
התשתיות(,זאתבאמצעותמתןאפשרותלספקיהשירות
ולהציע התשתיות, בעלי של בתשתית שימוש לעשות

למנוייהםשירותיםמבוססיתשתיתבמחיריםתחרותייםע

כחלקמיישוםהמדיניותהאמורההתקיןשרהתקשורת
תקנות את התקשורת לחוק 5 סעיף לפי סמכותו מכוח
התקשורת)בזקושידורים()שימושברשתבזקציבוריתשל
מפ"א(,התשע"ד-2014)להלן-תקנותהשימוש(עבתקנות
יחויבו שאותם הסיטונאיים השירותים נקבעו השימוש
לספקבעליהתשתיותלספקיהשירותוכןאתהתעריפים

המרבייםבעדאותםשירותיםברשתחברתבזקע

בתקנות שנקבעו הסיטונאיים השירותים שאר בין
השימוש,נקבעכיבעליהתשתיותיחויבולספקשירותגישה
לתשתיותפסיביותלספקיהשירותעמתכונתאספקתשירות

זהנקבעהברישיונותיהןשלחברתבזקושלחברתהוטע

כאמור,ביצועעבודותאזרחיותלצורךהקמתרשת
בהתאם התקשורתע לשוק כניסה חסם מהווה תקשורת
גישה שירות לאספקת החובה תורחב המוצע לתיקון
ותיקבע השימוש, בתקנות שנקבעה פסיביות לתשתיות
הרישיון בעלי כלל בין זה שירות באספקת הדדיות
הרלוונטייםהפועליםבשוקהתקשורתהנייחת,וזאתבעבור
כללהשימושיםבדומהלהסדרשנקבעבתקנותהשימוש

וברישיונותכאמורע

יובהרכישימושבתשתיתפסיביתאינובאלהחליף
אתהקמתהשלתשתיתכלל–ארציתעלכליתרונותיה)כפי
שמחויביםבהבעליהתשתיות(,אלאמסייעיםבפריסהשל
רשתעצמאית,תוךהגברתהיעילותשלמשקהתקשורת,
צמצוםהצורךבביצועעבודותהנדסהאזרחיותוהקטנת
תקשורת תשתיות פריסת הקיימותע בתשתיות הפגיעה
התנועה את לנהל מפעיל לכל המאפשרות עצמאיות,
ברשתבאופןבלתיתלוי,ניתנתלהשגהגםבלאחפירת
תשתיתפסיביתנפרדתבידיכמהגורמים,שכןלזוהיבטים
משקייםשלילייםובכללכךבהיבטיאיכותסביבה,תכנון

וכןחוסרכדאיותכלכליתמשקיתע

מתןאפשרותלשימושהדדיכאמור,יאפשרשימוש
לרבות הקיימות, והעיליות החפורות בתשתיות מיטבי
גובים,קנים,תתקנים,גומחותעיליות,קופסאותועמודים,
התשתיות בשוק רק לא התחרות לפיתוח להביא וצפוי

הנייחותאלאבשוקהתקשורתבכללותוע

בנוסף,שימושהדדישלבעליהרישיונותבתשתיות
פסיביותהאחדשלהשניכמוצעיאפשרלמגווןמפעילים
להגיעלכלמקוםולכלדורש,כולללאזוריםמרוחקים,לספק
שירותתוךקיוםתחרותוהרחבתמגווןהספקיםהעומדים

לבחירתהציבורבלאאפליהביןאזוריהמדינההשוניםע

חריגלכךהוא"מיזםהסיבים"הפועלברובובאמצעות
חברת של מיתקנים גבי על הפרושה תקשורת תשתית
בלעדית שימוש זכות לו ניתנה ואשר לישראל החשמל
בכלהקשורלהקמתסיביםאופטייםעלגבירשתהחשמלע
לענייןהתשתיתהפסיביתשלמיזםזה,מוצעלקבועחריג

לענייןמיתקניחברתהחשמללישראלכפישיפורטלהלןע

לאורהאמור,מוצעלתקןאתסעיף5לחוקהתקשורת
ולקבועבוכיבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־

ארצייםנייחים)להלן-"מפ"א"(,יהיהמחויבלאפשרלבעל
רישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםאחר
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)1(,אחרי"אובעלרישיוןלשידוריםלפידרישה"יבוא בסעיף6ח4)א(,בפסקה )2(
"אובעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצת

שידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיותהתשע"ב-2012";

)להלן-"מפ"אאחר"(לעשותשימושבמרכיביםהפסיביים
זה ובכלל רבדיה, בכל שלו הציבורית הבזק רשת של
בקנים,בתתקנים,בגובים,בגומחותהעיליות,בקופסאות
ובעמודים,באופןהמאפשרלהשחילבהםכבליםמתכתיים
אואופטייםאולהקיםבהםמיתקניבזקשלהמפ"אהאחר,
ובאופןהמאפשרתחזוקתהכבליםוהמיתקניםשלהמפ"א
האחר,והכוללצורךביצועכלפעולתבזקומתןכלשירותי

בזקעלפיתנאירישיונושלהמפ"אהאחרע

התקשורתלפיהוראות היקףשיקולדעתושלשר
5בנוסחוכיום,לענייןקביעתחובתמתןאפשרות סעיף
רישיוןאחר לבעל רישיוןאחדברשתו שימוששלבעל
הוארחבעיובהרכיסמכותושלהשרכיום,מאפשרתלו
לקבועהסדרמוצעזהמכוחהוראותסעיף5)ב()1(לחוק
התקשורת,בתקנות,ברישיוןאובהוראתמינהל,ולפיכך
המתוארת השימוש חובת את המעגן המוצע התיקון
לעילאינונובעמהעדרסמכותלשרהתקשורת,אלאבשל
חשיבותהשימושההדדיבתשתיותפסיביותביןכללבעלי
להאיץ הצורך ובשל הנייחת התקשורת בשוק הרישיון

פרישהושדרוגתשתיותתקשורתע

גישה מתן חובת בקביעת אין כי יובהר כן כמו
לגרוע כדי כמוצע, רישיון בעלי בין פסיביות לתשתיות
5)ו(ו–)ח( משארסמכויותיושלשרהתקשורתלפיסעיף
לחוקהתקשורת,ביחסלשימוששמוצעלקבועכאמורעכך
למשל,סעיף5)ב()1(קובעסמכותרחבהלשר,לקבועקשת
שלהוראותשונותבענייןשימוש,לרבותבדבראופןביצוע
השימושוהיקפו,בדברפעולות,שירותיםוהסדריםנלווים
למימושווהתשלומיםבעדם,בדברמתןשירותיחיובוגביה
והעברתמידעביןבעליהרישיוןבעניינושלשימושכאמורע
הוראותסעיף5)ב()2(קובעותאתסמכותושלשרהתקשורת
לקבועבתקנותתשלומיםבעדשימושבהסכמתשרהאוצרע
כללהסמכויותהקבועותלשרהתקשורתבסעיף5ימשיכו
לחוללענייןאסדרתשימושבתשתיותפסיביות,ולפיכך
מוצעלקבועכיעלאסדרתשימושכאמוריחולוהוראות

סעיפים)א(עד)ה(בשינוייםהמחויביםבסעיףקטן)ו(ע

פסיבית, בתשתית השימוש אופן לעניין כי יובהר
ההסדרהמוצעהואבדומהלהסדרהקבועלענייןשירות
גישהלתשתיתפסיביתבתקנותהשימושעלפיכך,השימוש
בתשתיתהפסיביתלפיההסדרהמוצעצריךלהינתןכך
שיאפשרלמפ"אאחרלהשחילבהכבלים,מתכתייםאו
אופטיים,להקיםבהמיתקניבזקולאפשרתחזוקתהכבלים

והמיתקניםשלהמפ"אהאחרע

יובהרכיההגדרה"מפעילפנים־ארצי")שהואבעל
רישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחים(כוללת
בשוק הפועלים כללי רישיון בעלי המפעילים כלל את
התקשורתהנייחתעכלומרבעליהתשתיות-חברותבזק
בזק שירותי למתן כללי רישיון במסגרת הפועלות והוט
למתן כללי רישיון שקיבל מי וכן נייחים, פנים־ארציים
תקנות לפי )תשתית( נייחים פנים־ארציים בזק שירותי

התקשורת)בזקושידורים()הליכיםותנאיםלקבלתרישיון
כללילמתןשירותיבזקפניםארצייםנייחים(,התש"ס-2000ע
כמוכןלאורההגדרה"רישיוןכלליייחודי"בסעיף1לחוק
התקשורתוהאמורבסיפהשבסעיף4)א1()1(שבו,ההגדרה
"מפעילפנים־ארצי"כוללתגםבעלרישיוןכלליייחודי
)אףאםפועלבמסגרתרישיוןאחודכמשמעותובתקנות
התקשורת)בזקושידורים()הליכיםותנאיםלקבלתרישיון

כלליאחוד(,התש"ע-2010(ע

חברתאייעביעסיעאיזראלברודבאנדקומפני)2013(בע"מ
)להלן-חברתאייעביעסיע(המספקתשירותיתשתיתבשוק
התקשורתהנייחתפועלתמכוחרישיוןכללילמתןשירותי
בזקפנים־ארצייםנייחים)תשתית(עבחלקיםנרחבים,רשת
הבזקהציבוריתשלחברהזועוברתומתוכננתלעבורעל
עמודיםשלחברתהחשמללישראלבע"מ)להלן-חברת
א' באדר ל' מיום 2949 מס' ממשלה בהחלטת חשמל(ע
התשע"א)6במרס2011(בנושא"אישורלחברתהחשמל
לישראלבע"מלהקים,יחדעםאחר,חברהאשרתשתמש
בתשתיתתקשורתנייחתעלגבירשתהחשמללצורךמתן
שירותיבזק"אשרתוקנהבהחלטהחכ/300שלהקבינט
החברתי־כלכלימיוםי"חבאלולהתשע"ב)5בספטמבר2012(
שעניינה"רשתתקשורתכללארציתמתקדמת-הקניית
בעלותוהארכתתקופתהבלעדיותברשתהכבליםהאופטיים
שיירכשווייפרסובמימונהשלחברתהתקשורת")להלן-
החלטותהממשלה(,ניתנהלחברתאייעביעסיעבלעדיותבזכות
להזמנתפריסתתשתיתכבליםוסיביםאופטייםעלובין
מיתקניהתשתיתהמוחזקיםבידיחברתחשמללתקופהשל
שלושיםשנהאלאאםיתקיימונסיבותהמפורטותבהחלטות
הממשלהשבשלהןתסתייםתקופתהבלעדיותקודםלכןע
לפיכךמוצעלהחריגמתחולתההסדרהמוצעאתהתשתית
הפסיביתכהגדרתהבסעיף5)י()3(המוצעהמוחזקתבידי
חברתהחשמלאשרדרושהלחברתהחשמללצורךפעילותה
כבעלתרישיוןספקשירותחיונילפיחוקמשקהחשמל,
התקשורת, תשתית פרוסה גביה שעל התשנ"ו-1996,
הכוללת,ביןהיתר,כבליםאופטיים,שלאיעביעסי,ולקבוע
בסעיף5)י(המוצעבחוקהתקשורת,כילאיתאפשרעלגבי

התשתיתהפסיביתכאמור,שימושכמוצעלמפ"אאחרע"

לתשתית גישה שירות לאסדרת בדומה כי יובהר
פסיביתבתקנותהשימוש,גםעלפיההסדרהמוצע,שימוש
בתשתיתפסיביתיכוללהיעשותלכלשימוששהואעכלומר
מפעילפנים־ארציהמשתמשבתשתיתהפסיביתשלמפעיל
פנים־ארציאחר,יוכללהשתמשבהלצורךביצועכלפעולת
בזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונועבכללזאתיוכל
מפעילפנים־ארציכאמורלספקשירותיםלכלבעלרישיון

אחר,לרבותבעלרישיוןרט"ןבהתבססעלשימושזהע

לפסקה )2(

מוצעלתקןאתסעיף6ח4לחוקהתקשורתשעניינו
מגבלותבעלויותצולבותבמתןרישיוןכללילשידוריכבלים
אורישיוןלשידוריםלפידרישהכךשיחולועלתאגידשהוא

ר ב ס ה י  ר ב ד



293 הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31

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

בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפי ")ב1(
חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,לרבות

מישהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמור;";

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

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף6מט)4(,אחרי"כולםאוחלקם"יבוא"למעטשידורימשדרערוץנושאי )5(
כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידור בעלרישיוןכללי ולמעטהשידוריםשמשדר

הספרתיות,כהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

אחריסעיף6סב1יבוא: )6(

"פרק ב'4: שיתוף תכנים בנושא ספורט

בפרקזה-6סגעהגדרות

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

בעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנותהשידורהספרתיותלפי ")ב1(
חוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,לרבות

מישהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמור;";

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

תחנותהשידורהספרתיותכהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

בסעיף6מט)4(,אחרי"כולםאוחלקם"יבוא"למעטשידורימשדרערוץנושאי )5(
כהגדרתובחוקהפצתשידוריםבאמצעותתחנותשידורספרתיות,התשע"ב-2012,
לשידוריםבאמצעותתחנותהשידור בעלרישיוןכללי ולמעטהשידוריםשמשדר

הספרתיות,כהגדרתובחוקהאמור,בהתאםלרישיונוכאמור";

אחריסעיף6סב1יבוא: )6(

"פרק ב'4: שיתוף תכנים בנושא ספורט

בפרקזה-6סגעהגדרות

במישריןאובעקיפיןבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעות
תחנותהשידורהספרתיותלפיחוקהפצתשידוריםע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף6כ2)ג(לחוקהתקשורתשעניינו
תנאיםלמתןרישיוןלהפיקחדשותכמפיקחדשותעצמאי
תחנות באמצעות לשידורים כללי רישיון בעל שגם כך
השידורהספרתיותלפיחוקהפצתשידורים,לרבותמי
שהואבעלשליטהאובעלענייןבבעלרישיוןכאמורלא

יוכללקבלרישיוןכאמורע

לפסקאות )4( ו–)5(

לחוק ו־6מט)4( 6כא)א( סעיפים את לתקן מוצע
לשידורי כללי רישיון בעל כי בהם ולקבוע התקשורת
אינם )בהתאמה( לוויין לשידורי רישיון ובעל כבלים
שידורי או נושאי שידורימשדרערוץ בהעברת חייבים
ערוץשהפיץבעלרישיוןכללילשידוריםבאמצעותתחנות
השידורהספרתיותמכוחהרשותהנתונהלובסעיף12א

לחוקהפצתשידוריםע

לפסקה )6( - כללי

לשירותי מחוברים בישראל הבית ממשקי כ־64%
טלוויזיהרב־ערוצית,המקנהמבחרשלערוציםלצפייה
בתכניםשונים)כגוןספורט,ילדים,תרבות,טבע,סרטים,
ערוציםמסחרייםוציבורייםועוד(בעבורתשלוםדמימנוי
חברות כמה ידי על מסופקים אלה שירותים חודשייםע
טכנולוגית בתשתית נעזרות אשר בשוק היום הפועלות
להעברתתכניםטלוויזיונייםמגווניםבכמהערוציםלציבור

)להלן-ספקיתוכןאוספקיתכנים(ע

שוקהשידוריםהאמורמאופייןבחסמיכניסהגבוהים
בעבורספקיתכניםחדשים,זאתבשלהיתרונותהמובנים
הקיימיםאצלספקיהתכניםהקיימים,הכוללים,ביןהשאר,
יתרונותביכולתרכישתתוכןבשלעלויותהתוכןהקבועות

הגבוהות)עלויותשאינןתלויותבמספרהמנויים(,הסיכון
הקייםבהשקעהשלספקהתכניםבתכניםמקוריים,היכולת
משדרים עם ההתמודדות ושיווק, הפצה מערך להקים
שינויים עם התמודדות וכן מוניטין ובעלי דומיננטיים
בהרגליהצפייהשלהצופההישראליעכמוכן,מבנהענף
התקשורתבישראלוהיותושלהשוקהמקומיקטןויציב
יחסית,וכןהעובדהכילספקיתוכןשהםבעליתשתית
להעברתשידוריםקיימתעדיפותעלפנישחקניםחדשים
בלאתשתיתהפצהבנוגעלהפצתהתוכןלצופים,יוצרים
אףהםפוטנציאלמוגבללכניסתשחקניםחדשיםלשוקזהע

בשלמאפייניהשוקשתוארולעיל,ובשלחסמיהכניסה
האמורים,התפתחהבשוקהשידוריםשליטתדואופולשל
המנויים מספר )בהיבט וגדולים ותיקים תוכן ספקי שני
שלהספק(-בעלהרישיוןהכללילשידוריכבליםובעל
הרישיוןלשידורילוויין-המחזיקיםיחדכ־94%מנתחהשוק
הרלוונטיופועליםתחתהרגולציהשלהמועצהלשידורי

כבליםולשידורילוויין)להלן-המועצה(ע

רב, הקיימים הגדולים התוכן ספקי שני של כוחם
המשודרים השונים הערוצים התנהלות על והשפעתם
באמצעותםבאהלידיביטויבשניהיבטים:האחד,ספקי
התוכןהםלמעשה"שערהכניסה"בעבורערוציםאלה
לביתהצופהוביכולתםלהעלותערוץמסויםלצפייהאו
להורידו,והשני,ספקיהתוכןהםהמקורהעיקרילתקציב

בעליהערוציםע

מהערוצים בפועל למנוע עלולות אלה השפעות
העצמאייםהשוניםלהוותחלופתתוכןמשמעותיתבעבור
בצעדיו עצמאי תוכן לייצר המתקשה חדש, תוכן ספק

הראשוניםולהתמודדמולספקיהתוכןהקיימיםע

המשמעותיים מהחסמים אחד למתואר, בהמשך
בעבורספקיתוכןחדשיםקייםבשידורתכניספורטעתוכן
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לשידור היוצרים זכות - משמעותי" ספורט במפעל "זכות
כמשמעותהבסעיף11)4(לחוקזכותיוצריםאורישיון
לגביאותההזכותלפיסעיף37לחוקהאמור,לענייןמפעל

ספורטמשמעותי,למעטרישיוןשנרכשלפיסעיף6סד;

"חוקזכותיוצרים"-חוקזכותיוצרים,התשס"ח-2007;

בתחוםהספורטהואמוצרבעלביקושקשיחבעבורחובבי
ספורט,שכן,בניגודלסדרותוסרטיםהקיימיםבמגווןרחב,
הרישתוכןספורטהואבעלמאפייניםמונופוליסטיים-
כךלמשל,בישראלישרקליגהמרכזיתאחתבכדורגלאו
בכדורסל,ולאניתןלהמירהבתוכןאחרעבשלכך,העדר
תוכןספורטלשידוראצלספקתכניםחדשעלוללעכבאותו
מכניסהלשוק,ואףלמנועאתכניסתובמקריםמסוימים,
ובכךלהשפיעבאופןשליליעלהתפתחותהתחרותבשוק

הטלוויזיההרב־ערוציתע

ביוםה'בתשריהתשע"ו)18בספטמבר2015(,מונתה
עלידישרהתקשורת)להלן-השר(ועדהמייעצתלעניין
הסדרתהרגולציהעלשוקהשידורים)להלן-הוועדה(ע
הוועדהמצאה,ביןהשאר,כישידוריספורטהםתוכןבעל
מאפייניםהמהוויםחסםכניסהמהותיבשוקהשידורים,
על והמליצה התחרות, התפתחות את שמגביל באופן
החלת"חובתשיתוף"שלתכניספורטעלידימתןרישיונות
ורישיונותמשנהלשידורשלערוציספורטלכלספקתוכן
באופןשיוויוניעכמוכןהמליצההוועדהעלהחלתחובת
מכירהשלתכניספורטלמפיקיערוציהספורטהשונים,
והכולבמטרהלהקלעלכניסתםשלספקיתוכןחדשים
ולהביאלהוזלתמחיריהצפייהבתכניהספורטאשרעלו

בצורהניכרתבשניםהאחרונותע

בהתאםלכך,וכפישיוסברלהלן,מוצעלתקןאתחוק
)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)להלן-חוק התקשורת
התקשורת(ולקבועבופרקהמסדיראתחובותהשיתוףשל
תכניספורטבחלוקהלשנירבדים:האחד,החובההחלהעל
בעליזכויותבמפעלספורטמשמעותי,המשדריםלציבור
בישראללתתרישיונותלשידורמפעלהספורטהמשמעותי
למפיקערוץספורטשביקשזאתעוהשני,קביעתחובהעל
מפיקערוץספורטהמשדרלציבורבישראללתתלכלספק
תוכןשביקשזאת,רישיונותלשידורשלערוץהספורטע
בכלהנוגעלרובדהראשון,וכפישהוסברלעיל,תוכןספורט
נושאמאפייניםייחודייםשלמונופול,בהיותותוכןהמועבר
לרוכשומקנהלואתהאפשרותלשדראתתכניהספורט
באמצעותהסכמיםהיוצריםבלעדיותעהאפשרותלשדר
מחיר את מעלה כמתואר, בבלעדיות הספורט תכני את
המוצרבאופןמלאכותיעכמוכן,שינוייםבהרגליהצפייה
שלהציבור,שמתבססיםבאופןהולךוגוברעלצפייהלפי
דרישה)VOD(אוצפייהנדחית)צפייהשלאבזמןאמת,
באמצעות"ממירמקליט"(,מגדיליםאתערכושלתוכןאשר
מחייבאתהצופהלצפייהבזמןאמתכגוןשידוריםישירים
שעלות לכך הביא אלה של שילוב ספורטע משחקי של
"זכויותהשידור"במפעליספורט,בעיקרבמפעליהספורט
שלציבורהצופיםישענייןרבבהם,עלתהבאופןמשמעותי

בשניםהאחרונותעעלכןמוצעלקבוע,כיהמועצהתקבע
מסוימיםשלציבוריש רשימהסגורהשלמפעליספורט
ענייןרבבהם)להלן-מפעליספורטמשמעותיים(עבעלי
זכויותהשידורבאותםמפעליספורטמשמעותייםיהיו
חייביםלשתףאתהזכויותשבידםעלידימתןרישיונות
מנגנון לפי זאת שיבקשו ספורט ערוצי למפיקי שידור
תמחורמוצעעהחלתחובהזותמנעאתהבלעדיותהנתונה
כיוםלמישרוכשאתזכויותהשידורבמפעלספורטותביא
להפחתתמחיריזכויותהשידורבעבורמפעליםאלה,אשר

צפויהלשפראתהנגשתםלציבורשלתכניםאלהע

ברובדהשני,מוצעלקבועחובהעלמפיקערוץספורט
המשדרלציבורבישראללתתרישיונותלשידורשלערוץ
הספורטעכדילהימנעממצבשבוכניסתושלספקתוכן
חדשלשוקהשידוריםתתעכבאותימנעבשלהעדרתוכן
ספורטשביכולתולהציעלקהלצופיו,מוצעלחייבמפיק
ערוץספורט,כהגדרתובתיקוןהמוצע,לאפשרלכלספק
תוכןשידרושזאת,למכוראתערוצו,במחיראחידלכל
תוכן ספקי בין הערוץ במחיר אפליה למנוע ובכך מנוי,
בעתרכישתערוציספורטעלבסיסמספרהמנוייםשלהםע

על כספי עיצום להטלת סמכות לקבוע מוצע עוד
הפרתחובותהשיתוףהאמורותועלהפרתהוראותשונות

הנוגעותלאסדרההנלוויתלהןע

פרק את התקשורת לחוק להוסיף מוצע כך לשם
ב'4שעניינושיתוףתכניםבנושאספורטולקבועבואת
האסדרההרצויהבהתאםלמסקנותהוועדהכמפורטלעיל,
במטרהלהביאלהגברתהתחרותבשוקהשידוריםלעניין

תכניספורטע

לסעיף 6סג המוצע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבפרקהמוצע
לענייןשיתוףתכניספורטעביןהשאר,מוצעלהגדיראת

המונחיםהאלה:

"זכותבמפעלספורטמשמעותי",שעלבעליהמוטלת
חובתהשיתוףעלידימתןרישיונותלשידורשלמפעל
לשידור היוצרים כזכות מוגדרת המשמעותי, הספורט
אותה לגבי שניתן כרישיון או משמעותי ספורט מפעל
היוצריםלשידור זכות ספורטמשמעותיע הזכותבמפעל
מהווהחלקמאגדהזכויותשלבעלזכותיוצריםעלפי
סעיף11לחוקזכותיוצרים,ושימושבהטעוןקבלתרשות
ממנועעםזאת,מוצעלהבהירכירישיוןלשידורשנרכש
במסגרתחובתהשיתוףהקבועהבסעיף6סדהמוצע,כלומר,
במפעל "זכות מהווה אינו המוצעת, האסדרה במסגרת
ספורטמשמעותי"ואינומחייבמתןרישיוןלשידורבהתאם
לחובההקבועהבסעיףזה,וזאתבמטרהשלאלחייבאתמי
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מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
ומשדרים,התשמ"ד-1984;

זה ובכלל ספורט, ערוץ שמפיק מי - ספורט" ערוץ "מפיק
מתכנן,מפיק,רוכשומשבץתכניםועורךאותםלשם

הבאתםלשידור;

הרשום ספורט ערוץ מפיק - רשום" ספורט ערוץ "מפיק
במרשם;

"מפעלספורט"-תחרותספורטאומשחקספורטאוסדרת
תחרויותספורטאומשחקיספורט;

"מפעלספורטמשמעותי"-מפעלספורטהכלולברשימת
בסעיף כאמור המועצה שפרסמה הספורט מפעלי

6סח)א()1(;

"המרשם"-מרשםערוציהספורטוספקיהתכניםשמנהלת
המועצהלפיסעיף6סז;

מגוון של שידור העיקרית שפעילותו מי - תכנים" "ספק
משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור תכנים
ביוזמתו,באמצעותממשקהנמצאבשליטתו,והכול
ביןשהתכניםהמשודריםניתניםלצפייהבזמןאמיתי,
בוזמניתבידיהציבור,וביןשהתכניםניתניםלצפייה

במועדובמקוםלפיבחירתהצופה;

"ספקתכניםרשום"-ספקתכניםהרשוםבמרשם;

מבצעים זכויות חוק - ומשדרים" מבצעים זכויות "חוק
ומשדרים,התשמ"ד-1984;

זה ובכלל ספורט, ערוץ שמפיק מי - ספורט" ערוץ "מפיק
מתכנן,מפיק,רוכשומשבץתכניםועורךאותםלשם

הבאתםלשידור;

הרשום ספורט ערוץ מפיק - רשום" ספורט ערוץ "מפיק
במרשם;

"מפעלספורט"-תחרותספורטאומשחקספורטאוסדרת
תחרויותספורטאומשחקיספורט;

"מפעלספורטמשמעותי"-מפעלספורטהכלולברשימת
בסעיף כאמור המועצה שפרסמה הספורט מפעלי

6סח)א()1(;

"המרשם"-מרשםערוציהספורטוספקיהתכניםשמנהלת
המועצהלפיסעיף6סז;

מגוון של שידור העיקרית שפעילותו מי - תכנים" "ספק
משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור תכנים
ביוזמתו,באמצעותממשקהנמצאבשליטתו,והכול
ביןשהתכניםהמשודריםניתניםלצפייהבזמןאמיתי,
בוזמניתבידיהציבור,וביןשהתכניםניתניםלצפייה

במועדובמקוםלפיבחירתהצופה;

"ספקתכניםרשום"-ספקתכניםהרשוםבמרשם;

שרכשזכויותבמפעלספורטמשמעותיבמסגרתהאסדרה
המוצעתלהמשיךולמכוראתזכויותיו;

"מפעלספורט"-מוצעלהגדירמפעלספורטכתחרות
גביעהמדינה גמר כגוןמשחק ספורט ספורטאומשחק
כאמור, משחקים או תחרויות של כסדרה וכן בכדורגל,

;NBA-כדוגמתליגתהעלבכדורסלאוליגתה

"מפעלספורטמשמעותי"-מפעלספורטמשמעותי
הספורט מפעלי ברשימת הכלול ספורט מפעל הוא

המשמעותייםשקבעהופרסמההמועצהלענייןזה;

ערוץ מפיק להגדיר מוצע - ספורט" ערוץ "מפיק 
ספורטכמישמפיקערוץספורט,ובכללזאתמתכנן,מפיק,

רוכשומשבץתכניםועורךאותםטרםשידורם;

"ערוץספורט"-מוצעלהגדירערוץספורטכערוץ
ש־50%לפחותמזמןהשידורשלומוקדשיםלתכניםבנושא

ספורט;

שפעילותו מי מוגדר תכנים ספק - תכנים" "ספק 
העיקריתהיאשידורשלמגווןתכניםחזותייםוקוליים
ביוזמתו משודרים שהתכנים ובלבד בישראל, לציבור
ובאמצעותממשקהנמצאבשליטתועהתכניםשמספקספק
התכניםיכוליםלהיותהןתכניםהניתניםלצפייהבזמן
אמת,בו־זמניתבידיהציבורוהןתכניםהניתניםלצפייה
בזמןובמקוםבהתאםלבחירתהצופה)לדוגמהבאמצעות

צפייהלפידרישה-VOD(ע

הגדרהזומטרתהלהבהירכימיששידורמגווןתכנים
חזותייםוקולייםלציבורבישראלאינופעילותוהעיקרית
חזותיים תוכן קטעי המשלבים אינטרנט אתרי )כדוגמת
וקולייםביןשארהתכניםשבהם(,וכןמישהתכניםאינם
משודריםביוזמתו,כגוןפלטפורמותשיתופיותאשרהתוכן
המוצגבהןנוצרומועלהעלידיציבורהמשתמשיםבאופן
עצמאי,לאייחשבכספקתכניםעעודלענייןהגדרהזויובהר
כיהמונח"שידורעעעלציבורבישראל",נועדלהתייחסגם

לציבורמנוייםבישראל,אולקבוצהשלמנוייםע

הגדרה המוצע, ב'4 פרק לעניין מוצעת, כן כמו
ייחודיתלמונח"שידור")שלתכנים(הכוללתהעברהקווית
אואלחוטיתשלתכניםשהםחזותייםוקולייםעבהתאם
TheFootball9183/09לפסיקהלענייןזכותהשידור)ע"א
AssociationPremierLeagueLimitedנ'פלוני,)פורסם
זוכוללתגםאספקת בנבו,ניתןביום2012ע5ע13(,העברה
לשידור, רישיון כי יובהר האינטרנטע רשת גבי על תוכן
שחובהלתתועלפיהתיקוןהמוצע,עשוילהיותרישיון
בעל שנותן משנה רישיון או היוצרים זכות בעל שנותן

רישיוןע

"המרשם"-המרשםהואמרשםשתנהלהמועצהובו
יירשמוערוציספורטוספקיתכניםהזכאיםלקבלרישיונות
לשידורמכוחחובותהשיתוףהמוצעותערקערוציספורט
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שלו השידור מזמן לפחות ש־50% ערוץ - ספורט" "ערוץ
מוקדשיםלתכניםבנושאספורט;

"רישיוןלשידור"-רישיוןלפיסעיף37לחוקזכותיוצרים,
לגביזכותהיוצריםלשידורכמשמעותהבסעיף11)4(

לחוקהאמור,לרבותרישיוןמשנה;

"שידור",שלתכנים-העברהקוויתאואלחוטית,שלתכנים,
לציבור,ובכללזהאספקהעלגבירשתהאינטרנט;

"תכנים"-תכניםשהםחזותייםוקולייםע

חובתמתןרישיון
לשידורלעניין

מפעלספורט
משמעותי

לציבור6סדע המשדר משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )א(
את הכוללים תכנים אחר, באמצעות או בעצמו בישראל,
מפעלהספורטהמשמעותי,ייתןלכלמפיקערוץספורטרשום,
המבקשזאת,רישיוןלשידורלענייןמפעלהספורטהמשמעותי,
בכפוףלהוראותסעיףזה,ובלבדשמפיקהערוץהגישלבעל
הזכותאתהבקשהלרישיוןבתוךהתקופההקובעתשנקבעה

לפיסעיףקטן)ד(ע

הרישיוןשייתןבעלהזכותבמפעלהספורטהמשמעותי )ב(
למפיקערוץהספורטהרשום,לפיסעיףזה,יהיהלשידורבכל
טכנולוגיהשביקשמפיקהערוץובלבדשבעלהזכותרשאי

לשדרבאותהטכנולוגיהע

משמעותי ספורט במפעל זכות בעל שיגבה המחיר )ג(
ממפיקערוץספורטרשוםבעדרישיוןלשידורשהואנותןלו

לפיסעיףזה,יהיהבגובההמכפלהשלשנייםאלה:

מספרהצופיםהחשופיםלשידוריושלמפיקערוץ )1(
השר שיקבע ממספר פחות לא אך הרשום הספורט
בתקנות;באיןהסכמהבנוגעלמספרהצופיםלעניין

פסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

וספקיתכניםאשרנרשמועלידיהמועצהבמרשםיהיו
זכאיםלבקשולקבלרישיונותכאמורעבהתאמה,מוצעות
הגדרותל"מפיקערוץספורטרשום"ו"לספקתכניםרשום"ע

לסעיף 6סד המוצע

זכויות לבעלי הנתונה הבלעדיות את להסיר כדי
במפעלספורטמשמעותילענייןשידורושלמפעלהספורט,
מוצעלקבועכיכלבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי
המבקשלשדרלציבורבישראלאתאותומפעלספורטאו
חלקממנו,ביןאםהשידורנעשהעלידווביןאםבאמצעות
של במרשם שנרשם ספורט ערוץ מפיק לכל ייתן אחר,
המועצהרישיוןלשידורמפעלהספורטהאמור,וזאתבתנאי
שמפיקערוץהספורטהרשוםביקשזאתבתוךפרקהזמן

שקבעההמועצהע

כדילהבטיחשחובתהשיתוףהאמורהתגשיםאת
השידור שזכויות ולוודא נועדה היא שלשמה התכלית
אינןניתנותבטכנולוגיהנחותה,מוצעלקבועכיהרישיון
לשידורשייתןבעלהזכויותבמפעלהספורטהמשמעותי

וסוגי אמצעי לכלל רלוונטי יהיה הספורט ערוץ למפיק
בהם, לשדר רשאי הזכויות שבעל השונים הטכנולוגיה

בהתאםלבקשתושלמפיקערוץהספורטמקבלהרישיוןע

מוצעלקבועכימנגנוןהמחירשייגבהבעבורמתן
רישיוןלשידורשלמפעלספורטמשמעותייהיהבמודל
שלעלותממוצעתלמנויבתוספתרווחסביר,היינו,חלוקת
עלותרכישתזכויותהשידורשלהמפעלהאמור,בתוספת
הספורט לערוצי החשופים הצופים במספר סביר, רווח
המבקשיםלרכושאתהמפעל)להלן-מחירלצופה(עכך,
הרישיון קבלת בעד ספורט ערוץ מפיק שישלם המחיר
יהיהבגובההמכפלהשלהמחירלצופהבמספרהצופים
החשופיםלאותוערוץספורטרשוםעככלשתתעוררמחלוקת
ביןמפיקערוץהספורטהרשוםלביןבעלהזכויותבמפעל
הספורטהמשמעותילענייןמספרמנוייושלערוץהספורט,
תכריעהמועצהבענייןעכמוכן,ככלשימצאהשרכיהרווח
שקבעבעלהזכויותבמפעלהספורטהמשמעותיאינוסביר

בנסיבותהעניין,הואמוסמךלהורותעלהפחתתוע
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- לצופה" "המחיר זה, לעניין לצופה; המחיר )2(
המחירששילםבעלהזכותבמפעלהספורטהמשמעותי
בעדהזכותהאמורהבתוספתרווחסביר,כשהואמחולק
הספורט מפעל לשידור החשופים הצופים במספר
המשמעותיבידיבעלהזכותבוובידימפיקיערוצי
במהלך לרישיון בקשה שהגישו הרשומים הספורט
מצא )ד(; קטן סעיף לפי שנקבעה הקובעת התקופה
הספורט במפעל הזכות בעל שקבע הרווח כי השר
המשמעותילענייןפסקהזואינוסבירבנסיבותהעניין,

יורהעלהפחתתוע

המועצהתקבעאתהתקופההקובעתלהגשתבקשה )ד(
לרישיוןבידימפיקיערוציהספורטהרשומיםע

חובתמתןרישיון
לשידורלעניין

ערוץספורט

מפיקערוץספורטהמשדרלציבורבישראל,בעצמואו6סהע )א(
באמצעותאחר,תכניםבנושאספורטהכולליםמשחקאחד
אותחרותאחת,לפחות,שהםחלקממפעלספורטהכלול
ברשימתהמפעליםשפרסמההמועצהלפיסעיף6סח)א()1(או
)2(,ייתןלכלספקתכניםרשום,המבקשזאת,רישיוןלשידור

הערוץ,בכפוףלהוראותסעיףזהע

התכנים לספק הספורט ערוץ מפיק שייתן הרישיון )ב(
הרשום,לפיסעיףזה,יהיהלשידורבכלטכנולוגיהשביקש
באותה לשדר רשאי הערוץ שמפיק ובלבד התכנים ספק

טכנולוגיהע

המחירשיגבהמפיקערוץספורטמספקתכניםרשום )ג(
בעדרישיוןלשידורשהואנותןלולפיסעיףזהיהיהבגובה

המכפלהשלשנייםאלה:

ספק של לשידוריו החשופים הצופים מספר )1(
התכניםהרשום,בערוץ,אךלאפחותממספרשיקבע
הצופים למספר בנוגע הסכמה באין בתקנות; השר

לענייןפסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

- לצופה" "המחיר זה, לעניין לצופה; המחיר )2(
המחירששילםבעלהזכותבמפעלהספורטהמשמעותי
בעדהזכותהאמורהבתוספתרווחסביר,כשהואמחולק
הספורט מפעל לשידור החשופים הצופים במספר
המשמעותיבידיבעלהזכותבוובידימפיקיערוצי
במהלך לרישיון בקשה שהגישו הרשומים הספורט
מצא )ד(; קטן סעיף לפי שנקבעה הקובעת התקופה
הספורט במפעל הזכות בעל שקבע הרווח כי השר
המשמעותילענייןפסקהזואינוסבירבנסיבותהעניין,

יורהעלהפחתתוע

המועצהתקבעאתהתקופההקובעתלהגשתבקשה )ד(
לרישיוןבידימפיקיערוציהספורטהרשומיםע

חובתמתןרישיון
לשידורלעניין

ערוץספורט

מפיקערוץספורטהמשדרלציבורבישראל,בעצמואו6סהע )א(
באמצעותאחר,תכניםבנושאספורטהכולליםמשחקאחד
אותחרותאחת,לפחות,שהםחלקממפעלספורטהכלול
ברשימתהמפעליםשפרסמההמועצהלפיסעיף6סח)א()1(או
)2(,ייתןלכלספקתכניםרשום,המבקשזאת,רישיוןלשידור

הערוץ,בכפוףלהוראותסעיףזהע

התכנים לספק הספורט ערוץ מפיק שייתן הרישיון )ב(
הרשום,לפיסעיףזה,יהיהלשידורבכלטכנולוגיהשביקש
באותה לשדר רשאי הערוץ שמפיק ובלבד התכנים ספק

טכנולוגיהע

המחירשיגבהמפיקערוץספורטמספקתכניםרשום )ג(
בעדרישיוןלשידורשהואנותןלולפיסעיףזהיהיהבגובה

המכפלהשלשנייםאלה:

ספק של לשידוריו החשופים הצופים מספר )1(
התכניםהרשום,בערוץ,אךלאפחותממספרשיקבע
הצופים למספר בנוגע הסכמה באין בתקנות; השר

לענייןפסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

מעניק הזכויות בבעל כלכלית פגיעה למנוע כדי
הרישיון,מוצעלקבועכיהשררשאילקבועבתקנותמספר
מפיק שישלם המחיר לצורךחישוב צופים של מינימלי
ערוץספורטרשוםבעדמפעלהספורטהמשמעותי,שיהיה

קבועלצורךתמחורכללמפעליהספורטהמשמעותייםע

לסעיף 6סה המוצע

הרב־ הטלוויזיה בשוק התחרות את להגביר כדי
ערוציתולאפשראתכניסתםשלספקיתוכןחדשים,מוצע
לקבועחובתשיתוףולפיהכלמפיקערוץספורטשמבקש
לשדרלציבורבישראלאתהתכניםאשרמהוויםאתערוצו,
ייתןלכלספקתכניםשנרשםאצלהמועצהרישיוןלשידור
ספורט ערוץ כל על תחול האמורה החובה ערוץע אותו
שהתכניםבוכולליםמשחקאחדאותחרותאחתלפחות
שהםחלקממפעלספורטשכלולברשימהשקבעההמועצה

6סחהמוצע(עיובהרכיחובת )ראהדבריההסברלסעיף
שיתוףערוץהספורטתחולביןאםהשידורהראשונישל
ערוץהספורטמתבצעבמישריןבידימפיקהערוץ,וביןאם
השידורהראשונימתבצעבאמצעותאחרכגוןספקתכנים
אשרמקבלממפיקערוץהספורטאתתכניהערוץוהוא

מעבירםלציבורע

בדומהלהוראההמוצעתלענייןבעלזכויותבמפעל
ספורטמשמעותיבסעיף6סד)ב(,מוצעכיהרישיוןלשידור
הרשוםיהיה לספקהתכנים הספורט מפיקערוץ שייתן
רלוונטילכללאמצעיוסוגיהטכנולוגיההשוניםשמפיק
ספק של לבקשתו ובהתאם בהם, לשדר רשאי הערוץ

התכניםע

רישיון מתן בעד שייגבה המחיר כי לקבוע מוצע
מספר של המכפלה בגובה יהיה זה סעיף לפי לשידור
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המחירלצופהשקבעמפיקערוץהספורטשיהיה )2(
אחידלכלספקיהתכניםהרשומיםע

ספקתכניםרשוםשקיבלרישיוןלשידורערוץספורט )ד(
בהתאםלהוראותסעיףזה,ישדראתהערוץ,באופןמלא,

בזמןאמיתי,בלאקטיעה,עריכהאושינויע

שקיבלו6סועמניעתהפצה רשום תכנים ספק או רשום ספורט ערוץ מפיק
אמצעים ינקטו 6סה, או 6סד סעיפים לפי לשידור רישיון
ההפצהשלהשידוריםלענייןמפעל משמעותייםלמניעת
הספורטהמשמעותיאושלשידוריערוץהספורט,שלגביהם
מחוץ אליהם הגישה ולמניעת העניין, לפי הרישיון, ניתן
לישראל,אלאאםכןמפיקהערוץאוספקהתכניםהסכימו

אחרתעםמישממנוקיבלואתהרישיוןע

מרשםמפיקי
ערוציספורט
וספקיתכנים

המועצהתנהלמרשםשלמפיקיערוציספורטאוספקי6סזע )א(
תכניםהזכאיםלרכושרישיונותלשידורלפיסעיפים6סדאו
6סה;המרשםיהיהפתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשל

המועצהע

המועצהתרשוםבמרשם,מפיקערוץספורטאוספק )ב(
בו מתקיימים כי מצאה אם לכך, בקשה שהגיש תכנים
תכנים" "ספק או ספורט" ערוץ "מפיק שבהגדרה התנאים

שבסעיף6סג,לפיהענייןע

בקשהלרישוםבמרשםתוגשבאופןשתקבעהמועצהע )ג(

הצופיםהחשופיםלשידוריספקהתכניםבערוץ,במחיר
לצופהאשרייקבעעלידימפיקהערוץעהמחירלצופה
ייקבעבאופןאחידלכלספקיהתכניםהרשומיםהמעוניינים

לרכושרישיוןשידורשלאותוערוץע

רישיון התכנים לספק מעניק הספורט ערוץ מפיק
לשידורהערוץכולו,ביןאםמדוברברישיוןלשידורהערוץ
וביןאםמדוברברישיוןלשידורמשנהשלהערוץ)הבא
בגדרהשלזכותהשידור,ראולענייןזהדנ"א6407/01ערוצי
זהבנ'TeleEvent)פורסםבנבו,ניתןביום2004ע6ע16(עלפיכך,
מוצעלקבועכיהשידורשלאותוערוץיועברלצופהכמות

שהואבלאקטיעה,עריכהאושינויע

לסעיף 6סו המוצע

על גם חלות המוצע ב'4 פרק שהוראות מאחר
מפיק כי לקבוע מוצע האינטרנט, רשת גבי על שידור
שקיבלרישיון רשום ספקתכנים רשוםאו ספורט ערוץ
לשידורבמסגרתחובתהשיתוףהקבועהבפרקזה,ינקוט
ערוץ שידורי של הפצה למניעת משמעותיים אמצעים
מחוץ המשמעותי הספורט מפעל שידורי או הספורט,
לישראלעזאתמשוםשעלפירובהזכויותבמפעלספורט
משמעותינמכרותלטריטוריהמסוימת,ונוסףעלכךלעתים
זכות חוק לפי מוגנים תכנים גם הספורט תכני כוללים
זכויותמבצעיםומשדריםאשרטריטוריית וחוק יוצרים
השידורשלהםמוגבלתלשטחמדינתישראלבלבדעעם

זאת,הצדדיםלרישיוןרשאיםלסטותמחובהזובמקרים
שבהםניתןלהסדיראתהשידורמחוץלגבולותישראל,
לרבותבאמצעותזכויותיהםשלצדדיםשלישייםבתכנים,

אםישצורךבכךע

לא באופן לישראל מחוץ תכנים הפצת כי יובהר,
מורשהעשויהלעלותכדיהפרתזכויותקנייןרוחניהניתנת

לתביעהולאכיפהעלפיהדיןהכלליע

לסעיף 6סז המוצע

כדילייצרשקיפותביחסלשחקניםשזכאיםליהנות
מחובתהשיתוףהקבועהבפרקב'4המוצע,וכדילאפשר
למישחייבלשתףתכניספורטבהתאםלפרקהאמורלהכיר
אתזהותהגורמיםשעליולשתףעמםאתזכויותיו,מוצע
לקבועכיהמועצהתנהלמרשםשלמפיקיערוץספורט
ושהגישו לשידור רישיון לרכוש שזכאים תכנים וספקי
בקשהבהתאםלהוראותשקבעההמועצהעהמרשםיהיה

פתוחלעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשלהמועצהע

כמוכןמוצעכיהמועצהתמחקמהמרשםאתמי
שחדללקייםאתהתנאיםשבהגדרה"מפיקערוץספורט"
או"ספקתכנים"שבסעיף6סגהמוצע,לפיהענייןעבנוסף,
המועצהרשאיתלמחוקמהמרשםמישהפרחובההחלה
עליולענייןמתןהרישיוןלשידור,הטכנולוגיההרלוונטית
לשידוראומחירושלהרישיוןלשידור,הקבועהבסעיפים

6סד)א(עד)ג(או6סה)א(עד)ג(המוצעיםע
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חדללהתקייםתנאימהתנאיםלרישוםבמרשם,לגבי )ד(
מפיקערוץספורטרשוםאוספקתכניםרשום,כאמורבסעיף
קטן)ב(,תמחקאותוהמועצהמהמרשם,ורשאיתהיאלמחוק
מהמרשםמישחלהעליוחובהלפיסעיפים6סד)א(עד)ג(או

6סה)א(עד)ג(ולאקייםאתהחובההאמורהע

רשימתמפעלי
ספורט

המועצהתקבערשימהשלמפעליספורטלענייןפרקזה;6סחע )א(
ברשימהכאמורייכללומפעליםאלה:

מפעליספורטשלדעתהמועצהישלציבורעניין )1(
רבבהם,ובלבדשלאייכללוברשימהיותרמ־7מפעלים

כאמור;

יש המועצה שלדעת נוספים ספורט מפעלי )2(
הצדקהלהחילבעניינםאתהוראותסעיף6סהע

הרשימהלפיסעיףקטן)א(תפורסםגםבאתרהאינטרנט )ב(
שלהמועצהע

סמכויותהמועצה
והשר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלביצועהוראותפרקזהע6סטע )א(

יושבראשהמועצהאוהשררשאיםלדרושמכלבעל )ב(
זכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץספורטוספקתכנים
למסורלהם,במועד,במתכונת,ובאופןשיורו,כלמידעהנחוץ
להםלשםהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר,לפיהעניין,לפי

פרקזהע

ראתההמועצהכיישבפעולתבעלזכותבמפעלספורט )ג(
משמעותיאומפיקערוץספורטבכלהנוגעלמילויחובתםלפי
סעיפים6סדאו6סהכדילגרוםלפגיעהמשמעותיתבתחרות
בתחוםהשידורים,רשאיתהיאלהורותלו,לאחרשנתנהלו
הזדמנותלהשמיעאתטענותיו,בדברצעדיםשעליולנקוט

כדילמנועאתהפגיעהע

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלרישוםבמרשם,לגבי )ד(
מפיקערוץספורטרשוםאוספקתכניםרשום,כאמורבסעיף
קטן)ב(,תמחקאותוהמועצהמהמרשם,ורשאיתהיאלמחוק
מהמרשםמישחלהעליוחובהלפיסעיפים6סד)א(עד)ג(או

6סה)א(עד)ג(ולאקייםאתהחובההאמורהע

רשימתמפעלי
ספורט

המועצהתקבערשימהשלמפעליספורטלענייןפרקזה;6סחע )א(
ברשימהכאמורייכללומפעליםאלה:

מפעליספורטשלדעתהמועצהישלציבורעניין )1(
רבבהם,ובלבדשלאייכללוברשימהיותרמ־7מפעלים

כאמור;

יש המועצה שלדעת נוספים ספורט מפעלי )2(
הצדקהלהחילבעניינםאתהוראותסעיף6סהע

הרשימהלפיסעיףקטן)א(תפורסםגםבאתרהאינטרנט )ב(
שלהמועצהע

סמכויותהמועצה
והשר

המועצהרשאיתלקבועכלליםלביצועהוראותפרקזהע6סטע )א(

יושבראשהמועצהאוהשררשאיםלדרושמכלבעל )ב(
זכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץספורטוספקתכנים
למסורלהם,במועד,במתכונת,ובאופןשיורו,כלמידעהנחוץ
להםלשםהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר,לפיהעניין,לפי

פרקזהע

ראתההמועצהכיישבפעולתבעלזכותבמפעלספורט )ג(
משמעותיאומפיקערוץספורטבכלהנוגעלמילויחובתםלפי
סעיפים6סדאו6סהכדילגרוםלפגיעהמשמעותיתבתחרות
בתחוםהשידורים,רשאיתהיאלהורותלו,לאחרשנתנהלו
הזדמנותלהשמיעאתטענותיו,בדברצעדיםשעליולנקוט

כדילמנועאתהפגיעהע

לסעיף 6סח המוצע

מוצעכיהמועצהתקבערשימהשלמפעליספורט
שלדעת ספורט מפעלי משבעה יותר לא בה שייכללו
המועצהישלציבורענייןרבבהםעמפעליםאלהייחשבו
כמפעליספורטמשמעותייםולגביהםתחולחובתהשיתוף
המוצעתבסעיף6סדעבנוסף,תכלולהרשימהמפעליספורט
נוספים,אשרלדעתהמועצהישהצדקהלהחיללגביהם,את
חובתהשיתוףהחלהעלמפיקערוץספורטלפיסעיף6סה
המוצעעכלומר,החובההחלהעלמפיקערוץספורטלשתף
אתתוכןהערוץעםספקתכניםרשוםעלידימתןרישיון
תחולרקאםאותומפיקערוץמשדרלציבורבישראלתכנים
אשרכולליםחלקממפעלספורטהכלולברשימתהמועצה
האמורהערשימתמפעליהספורטתהיהפתוחהלעיוןהציבור
באתרהאינטרנטשלהמועצה,בנוסףעלפרסומהברשומותע

לסעיף 6סט המוצע

לפיהסעיףהמוצע,המועצהמוסמכתלקבועכללים
רשאית אלה כללים במסגרת ב'4ע פרק הוראות לביצוע

המועצה,למשל,לקבועתקופותלבחינהמחדששלמחירי
הרישיונותהניתניםלפיפרקזהאומנגנוניםאחריםלעדכון

תעריפיהרישיוןע

בנוסף,השראויושבראשהמועצהמוסמכיםלדרוש
ערוץ מפיק משמעותי, ספורט במפעל זכויות בעל מכל
מידעהנחוץלהםלשםהפעלת ספורטוספקתכניםכל
כי יודגש האמורע הפרק לפי והמועצה השר סמכויות
במסגרתהדרישהכאמורלאיידרשמידעאישיכמשמעותו
בסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981,עלאודות
צופהעככלשהמידעשנדרשכוללסודותמסחריים,עלהשר
והמועצהלנהוגבהםכמקובל,תוךנקיטתאמצעיםסבירים

לשמורעלסודיותםע

בנוסףמוצעכיאםמצאההמועצהכיישבפעולת
בעלזכותבמפעלספורטמשמעותיאומפיקערוץספורט
בכלהנוגעלמילויהחובותהמוטלותעליהם,כדילגרום
היא השידורים, בתחום בתחרות משמעותית לפגיעה
מוסמכתלהורותלובדברצעדיםשעליולנקוטכדילמנוע

אתהפגיעהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1083,כ"טבתשריהתשע"ז,2016ע10ע31 300

תחולתהוראות
עלאףחוקזכות

יוצריםוחוקזכויות
מבצעיםומשדרים

ותשלוםלבעלי
הזכויותבשידורים

הוראותפרקזהיחולועלאףהאמורבחוקזכותיוצרים6עע )א(
ובחוקזכויותמבצעיםומשדרים,ואולםאיןבאמורבוכדי
מפעל לעניין בשידורים זכות בעל כל של מזכותו לגרוע
הספורטהמשמעותיאובשידוריערוץהספורט,שלגביהם
ניתןרישיוןלשידורלפיפרקזה,וביצירותהכלולותבאותם

שידורים,לקבלתשלוםבעדהשימושבזכותשבבעלותוע

בסעיףזה,"בעלזכות"-בעלזכותיוצרים,בעלזכות )ב(
מבצעיםאובעלזכותאחרתמכוחדיןאוהסכםהקשורה
לשידורמפעלהספורטהמשמעותיאוערוץהספורט,לפי

הענייןע";

בסעיף18- )7(

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

והבנייה,התשכ"ה-461965";

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

שהונחהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה";

סעיף21א-בטל; )8(

לסעיף 6ע המוצע

מוצעלקבועכיהוראותפרקזהחלותעלאףהאמור
בחוקזכותיוצריםובחוקזכויותמבצעיםומשדריםאשר
דורשיםאתהסכמתהיוצראוהמבצע,לפיהעניין,לשימוש
בזכותועכךלמשל,שידוריספורטעשוייםלכלולתכנים
המוגניםעלפיחוקזכותיוצרים,כגוןהיצירההאודיו־

ויזואליתהנוצרתבעתשידורהמשחקוהקלטתואויצירה
מוזיקליתהמושמעתבמהלךהמשחק,אותכניםהמוגנים
לפיחוקזכויותמבצעיםומשדרים,כגוןביצועשלשיראו

נגינהבזמניםשוניםבמהלךאירועהספורטע

לצדזאתיובהרכיאיןבחובותשיתוףהתכניםאו
בכללהוראותפרקב'4המוצעכדילגרועמזכותושלכל
בעלזכותבשידורימפעלהספורטהמשמעותיאובשידורי
ערוץהספורט,שלגביהםניתןרישיוןלשידורלפיפרקזה,
וביצירותהכלולותבאותםהשידורים,לקבלתשלוםמאת

המשתמשבעדהשימושבזכותוע

לפסקאות )7( עד )9(

לחוק 28 לסעיף )1( לפסקה ההסבר בדברי כאמור
מורכב פרויקט היא תקשורת רשת פריסת המוצע,
כיום המוקמות רבות תשתיות אדםע וכוח מימון ועתיר
בישראלפטורותמקבלתהיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-1965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,באופןאשר
מקלומוזילאתפריסתןומביאלהגברתהיעילותהמשקיתע

ו'לחוקהתקשורתמסדירותסמכויות הוראותפרק
שונותהקשורותלמקרקעיןבהיבטיםשוניםשלהנחתרשת
תקשורת,בדיקתה,אחזקתה,תיקונה,שינוייהוהחלפתה,
בידיבעלרישיוןששרהתקשורתהעניקלוסמכויותעלפי

סעיף4)ו(לחוקהתקשורתע

סימןב'לפרקו'האמורעוסקבפעולותאלהבקרקע
ציבוריתעבסעיף21אלחוקהתקשורתנקבעהליךתכנוני
ציבוריתע בקרקע תקשורת רשת להנחת לאישור מקוצר
המונח"רשת"בפרקו'מוגדרכרשתבזקציבוריתאוכלחלק
ממנה,לרבותמיתקןבזק,כאשרהוראותסעיף21אלאחלות
עלאנטנותומבניםעילאיים,למעטארונותסעףותקשורתע

תקשורת רשת 21א,הנחת להוראותסעיף בהתאם
המקומית הוועדה של אישור טעונה ציבורית בקרקע
לתכנוןובנייה,בהתאםלהליךהמקוצרהמפורטבאותו
לפי האישור את יראו כי סעיף באותו נקבע עוד סעיףע
18לחוק הסעיףכהיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייהעסעיף
לבצע שניתן שונות ופעולות בעבודות עוסק התקשורת
בקרקעהציבוריתלצורךהנחתהרשתבדיקתה,אחזקתה,

תיקונה,שינוייהאוהחלפתהע

סימןג'לפרקו'האמורעוסקבהנחתרשתתקשורת
בקרקעפרטיתעבסעיף21בלחוקהתקשורתנקבעוהוראות
שונותלענייןהנחתרשתבקרקעפרטיתופעולותשונותבה
בדומהלהוראותסעיף18האמורכמפורטלעילעביןהשאר
נקבעכיהנחתרשתבמקרקעיןפרטייםטעונההסכמתבעל
המקרקעין,וכןנקבעובסעיףהוראותביחסלמקרהשבו

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ע 46
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בסעיף21בבמקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

בסעיף21בבמקום"טעונה"יבוא"תיעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנוןוהבנייה, )9(
התשכ"ה-1965,וטעונה";

סעיף36-בטל; )10(

היוהמקרקעיןהפרטייםביתמשותףעעודנקבעבסעיףכי
הסכמהשניתנהלהנחתהרשתבמקריםהמפורטיםבסעיף
מהווההרשאהלכניסהלמקרקעיןלשםביצועעבודותבה
כגוןעבודותאחזקה,אועבודותשינויוהחלפהשלהרשתע

שביקש רישיון בעל נדרש אלה להוראות במקביל
להקיםרשתתקשורתבמקרקעיןפרטייםלפעולבהתאם

להוראותחוקהתכנוןוהבנייהע

כדילהקלעלבעלירישיוןבפריסתרשתתקשורת
כאמורבקרקעציבוריתופרטית,וכדילהביאלייעולוזירוז
ההליך את להחליף מוצע העלויות, והפחתת ההליך
התכנוניהמקוצרהקבועבסעיף21אלחוקהתקשורתביחס
להקמתרשתתת־קרקעית)לרבותארונותסעףותקשורת(
בקרקעציבוריתואתההליךהקבועבחוקהתכנוןוהבנייה
ביחסלהקמתרשתתת־קרקעיתבקרקעפרטית,בהליךשל
מתןפטורמהיתרבנייהמכוחסעיף261)ד(לחוקהתכנון
והבנייה,החלעלהקמתתשתיותתת־קרקעיותאחרות,

כגוןמים,גזוביובע

בהתאםלאמור,מוצעלערוךבפרקו'לחוקהתקשורת
אתהתיקוניםהאלה:

בנוגעלהנחתרשתבקרקעציבוריתמוצעלתקןאת
סעיף18)א(כךשההפניהלאישורהוועדההמקומיתלפי
הרשת הנחת על כי ייקבע ובמקומה תימחק 21א סעיף
עוד והבנייהע התכנון חוק להוראות בהתאם להיעשות
מוצעלתקןאתסעיף18)ב(ולקבועבמסגרתוהוראתמעבר
המוצעע התיקון לפניתחילת שהוקמה לענייןרשתבזק
מוצעלהבהירכייראורשתכאמורכרשתשהונחהבהתאם
להוראותחוקהתכנוןוהבנייהעלצדזאת,מוצעלבטלאת
סעיף21אהקובעכאמוראתההליךהתכנוניהנדרשכיום

להנחתרשתתקשורתבקרקעציבוריתע

וזהנוסחושלסעיף21אשמוצעלבטלו:

"אישור להנחת רשת

בקרקע רשת להנחת רישיון בעל של תכניתו 21א. )א(
לתכנון המקומית הועדה של אישורה טעונה ציבורית

ולבניהשבמרחבהתכנוןשלהמיועדתהנחתהרשתע

הגישבעלרישיוןבקשהלאישורתכניתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,תחליטהועדההמקומיתבבקשהתוךששים
ימיםמיוםשהוגשה;לאהחליטההועדההמקומיתבמועד

כאמור,יראואתהתכניתכאילואושרהע

עלהחלטהלפיסעיףקטן)ב(רשאיבעלרישיון )ג(
לערור,תוךשלושיםימיםמיוםשנמסרהלוהודעהעל
ההחלטה,לפניועדתעררכמשמעהבסימןב'1לפרקב'
לחוקהתכנוןוהבניה,ועדתעררתחליטבעררתוךארבעים
וחמישהימיםמיוםשהוגש;לאניתנההחלטהבעררתוך

ארבעיםוחמישההימים-יראואתהעררכאילונתקבלע

אישורלפיסעיףזהכמוהוכהיתרשניתןכדין )ד(
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965ע

יתר לרבות חיקוק, כל מהוראות לגרוע בלי )ה(
לא )ד( עד )ב( קטנים סעיפים הוראות זה, חוק הוראות
"מבנה זה, לענין עיליים; מבנים ועל אנטנות על יחולו
עילי"-מבנהשעיקרומעלפניהקרקע,למעטארונותסעף

ותקשורתע"

בנוגעלהנחתרשתבקרקעפרטיתמוצעלתקןאתסעיף
21בכךשייקבעכינוסףעלהסכמתבעלהמקרקעין,הנחת
רשתבקרקעפרטיתתעשהבהתאםלהוראותחוקהתכנון
והבנייה,וזאתבהתאםלמסלולהקבועבסעיף261)ד(לחוק
התכנוןוהבנייהשמוצעלתקנובמקבילבמסגרתהתיקון

המוצע)ראהדבריההסברלסעיף32המוצע(ע

תוכל תת־קרקעית בזק רשת הקמת המוצע, לפי
להיעשותבאמצעותסעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,
ובלבד בנייה, מהיתר בפטור עבודות ביצוע שמאפשר
לתחולת התנאים )לעניין הסעיף הוראות שהתקיימו
הפטורראודבריההסברלסעיף32(עבכךיהיהכדילייעל
אתפריסתתשתיתהבזקולהביאלאחידותביחסלפריסת

תשתיותתת־קרקעיותמסוגיםשוניםע

לפסקאות )10( עד )12( ו–)15(

סעיף36לחוקהתקשורתקובעכיאיןלבצעעבודת
חפירה,חרישהאונטיעהבעומקנקובובמרחקיםנקובים
מצירידרכיםאלאאםכןהתקבללכךהיתרכאמורבסעיף
53בלחוקהאמור,כלומרהיתרמאתשרהתקשורתאומי
שהואהסמיךלכךמביןעובדיהמדינהאועובדיחברת
"בזק"עהחובהלקבלהיתרלביצועהעבודותנועדהלמנוע

פגיעותברשתהבזקכתוצאהמעבודותאלהע

התקשורת לחוק 53ב בסעיף הקבועה האפשרות
לתת "בזק" חברת עובדי את או מדינה עובדי להסמיך
התקשורת לחוק התווספה לחוק, 36 סעיף לפי היתרים

בשנת1988,בעקבותהקמתהשלבזקכחברהממשלתיתע

בפועלעדלשנת1998ניתנוההיתריםלפיסעיף36
לחוקעלידיאגףההנדסהוהרישויבמשרדהתקשורתע
לנוכחריבויהבקשותלהיתרים,הוחלטלהסמיךבהתאם
להוראתסעיף53בלחוקהתקשורתבעליתפקידיםבחברת
בזקלמתןההיתריםעההסמכהלחברתבזקניתנהלתקופה
של נוספות לתקופות מאז התחדשה והיא כשנה, של
כשנהכלפעםעבשנת2005הופרטהחברתבזקוהיאכיום
חברהפרטיתעההיתריםשניתניםעלידיחברתבזקכיום

מתייחסיםלתשתיותהחברהבלבדע

לצדההסדרהמתוארלעיל,התפתחהפרקטיקהשל
תיאוםעםחברותשונותבעלותתשתיתקרקעית,לרבות
חברותתקשורת,לקבלתאישורןכיאיןבביצועהעבודות
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בסעיף37,במקום"36,35או36א"יבוא"35או36א"; )11(

בסעיף38,במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )12(

הפוגעבמיתקןבזקכאמורבסעיףקטן)ב(יהיהפטורמהתשלומיםהאמורים ")ד(
בואםהוכיחכינקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעהבמיתקן

הבזקע";

בכותרתסימןב'לפרקז'1,בסופהיבוא"ועלמשדריתכניםבנושאספורט"; )13(

אחריסעיף37ב2יבוא: )14(

"עיצוםכספיעל
משדריתכנים

בנושאספורט

בסעיףזה-37ב3ע )א(

"הסכוםהבסיסי"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

על עולה אינה השנתית שהכנסתו מי לעניין )1(
100,896,270שקליםחדשים-232,060שקליםחדשים

בתוספת3%ע1מהכנסתוהשנתיתהאמורה;

לענייןמישהכנסתוהשנתיתעולהעל100,896,270 )2(
שקליםחדשים-1,614,340שקליםחדשיםבתוספת

225%ע0מהכנסתוהשנתיתהאמורה;

"הכנסהשנתית"-סךההכנסותשלהמפרבשנהשקדמה
למועדשבוביצעאתההפרה,בהתאםלדוחהכספי
השנתישלולשנתהכספיםהאמורה,ואםלאהגישדוח

כאמור-בהתאםלמידעשמסרלפיפרקב'4ע

לפגועבתשתיותיהןוכןלתיאוםעמןבנוגעלביצועהעבודותע
פרקטיקהזולמעשהמייתרתאתהצורךבקבלתהיתרמכוח

הסעיפיםהאמוריםעלאורכללהאמורמוצעלבטלםע

וזהנוסחסעיפים36ו–53בלחוקהתקשורתשמוצע
לבטלם:

"איסור עבודות

לאיבצעאדם,ביןבעצמווביןעלידישלוחיו 36ע )א(
אוקבלניו,עבודתחפירה,חרישהאונטיעה,שעמקהיותר
מחמישיםסנטימטרים,במרחקעדחמישיםמטריםמציר
שלדרךשאינהדרךעירוניתושלושיםמטריםמצירשלדרך
עירונית,אלאאםכןקיבללכךהיתרכאמורבסעיף53ב;
העוברעלהוראתסעיףקטןזה,דינו-מאסרששהחדשיםע

עבודות על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ב(
לצורך אדם שעושה מקובלות ונטיעה חרישה חפירה,

טיפוחגינתנוישלוע"

"היתר לעבודות

השראומישהואהסמיכולכךמביןעובדי )א( 53בע
לביצוע היתר ליתן רשאי החברה, עובדי או המדינה

עבודותהמנויותבסעיף36ע

מי של מהחלטתו נפגע עצמו הרואה אדם )ב(
שהוסמךכאמורבסעיףקטן)א(,רשאילערורעליהלפני

השרתוךעשריםואחדימיםמיוםשהגיעהלידיוע"

את לבטל מוצע ו־53ב, 36 סעיפים ביטול לנוכח
האזכורשלסעיף36בסעיף37לחוקהתקשורתשעניינוצו
איסורוצועשהעבנוסף,מוצעלהתאיםאתהוראתסעיף
38שעניינופיצוייםעלפגיעהבמיתקןבזקלנוכחביטול
הסעיפיםהנזכרים,כךשסעיףקטן)ד(לסעיף38שעניינו
פטורמהתשלומיםכאמורבסעיף,יחולאםהפוגעבמיתקן
בזקנקטאתכלאמצעיהזהירותהסביריםלמניעתהפגיעה,

וההתייחסויותלהיתריימחקוע

לפסקה )13( 

לחוק ז'1 לפרק ב' סימן כותרת את לתקן מוצע
רישיון בעל על כספי עיצום בהטלת שעוסק התקשורת
לשידוריםכךשכותרתהסימןתתייחסגםלהטלתעיצום
כספיעלמשדריתכניםבנושאספורט,בהתאםלתיקונים

המוצעיםלמתןסמכותלהטילעיצוםכספיכאמורע

לפסקה )14(

מוצעלהסמיךאתיושבראשהמועצהואתהמנהל,
כלאחדלענייןהפרותשלהוראותשונות,כמפורטבסעיף,
להטילעיצוםכספיעלבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,
מפיקערוץספורט,ספקתכניםוספקתכניםרשוםשהפר
הכללים או החוק, לפי עליו החלות מההוראות הוראה
החליםעליועסכוםהעיצוםהכספייהיההסכוםהבסיסי,

כהגדרתוהמוצעתבסעיףקטן)א(ע
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כמפורט ב'4 פרק לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ב(
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסי:

נתן שלא משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )1(
בניגוד רשום, ספורט ערוץ למפיק לשידור רישיון

להוראותסעיף6סד)א(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישנתןרישיון )2(
לשידורשאינובטכנולוגיהשביקשמפיקערוץהספורט

הרשום,בניגודלהוראותסעיף6סד)ב(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישגבהבעד )3(
רישיוןלשידורמחירשאינוכאמורבסעיף6סד)ג(;

מפיקערוץספורטשלאנתןרישיוןלשידורלספק )4(
תכניםרשום,בניגודלהוראותסעיף6סה)א(;

מפיקערוץספורטשנתןרישיוןלשידורשאינו )5(
בניגוד הרשום, התכנים ספק שביקש בטכנולוגיה

להוראותסעיף6סה)ב(;

לשידור רישיון בעד שגבה ספורט ערוץ מפיק )6(
מחירשאינוכאמורבסעיף6סה)ג(;

ספקתכניםרשוםשקיבלרישיוןלשידורערוץ )7(
ספורטולאשידראתהערוץבאופןמלא,בזמןאמיתי,
בלאקטיעה,עריכהאושינוי,בניגודלהוראותסעיף

6סה)ד(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )8(
ספורט,אוספקתכניםשלאמסרמידעשנדרשלמסרו
סעיף להוראות בניגוד המועצה, ראש יושב ידי על

6סט)ב(;

מפיק או משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )9(
ערוץספורטשהפרהוראהשנתנההמועצהבהתאם

לסמכותהלפיסעיף6סט)ג(ע

לאמסרבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )ג(
השר ידי על למסרו שנדרש מידע תכנים ספק או ספורט,
6סט)ב(,רשאיהמנהללהטילעליו בהתאםלהוראותסעיף

עיצוםכספילפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסיע

סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי כספי עיצום על )ד(
37א10ע";

סעיף53ב-בטלע )15(

כמפורט ב'4 פרק לפי מההוראות הוראה שהפר מי )ב(
להלן,רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסי:

נתן שלא משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )1(
בניגוד רשום, ספורט ערוץ למפיק לשידור רישיון

להוראותסעיף6סד)א(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישנתןרישיון )2(
לשידורשאינובטכנולוגיהשביקשמפיקערוץהספורט

הרשום,בניגודלהוראותסעיף6סד)ב(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותישגבהבעד )3(
רישיוןלשידורמחירשאינוכאמורבסעיף6סד)ג(;

מפיקערוץספורטשלאנתןרישיוןלשידורלספק )4(
תכניםרשום,בניגודלהוראותסעיף6סה)א(;

מפיקערוץספורטשנתןרישיוןלשידורשאינו )5(
בניגוד הרשום, התכנים ספק שביקש בטכנולוגיה

להוראותסעיף6סה)ב(;

לשידור רישיון בעד שגבה ספורט ערוץ מפיק )6(
מחירשאינוכאמורבסעיף6סה)ג(;

ספקתכניםרשוםשקיבלרישיוןלשידורערוץ )7(
ספורטולאשידראתהערוץבאופןמלא,בזמןאמיתי,
בלאקטיעה,עריכהאושינוי,בניגודלהוראותסעיף

6סה)ד(;

בעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )8(
ספורט,אוספקתכניםשלאמסרמידעשנדרשלמסרו
סעיף להוראות בניגוד המועצה, ראש יושב ידי על

6סט)ב(;

מפיק או משמעותי ספורט במפעל זכות בעל )9(
ערוץספורטשהפרהוראהשנתנההמועצהבהתאם

לסמכותהלפיסעיף6סט)ג(ע

לאמסרבעלזכותבמפעלספורטמשמעותי,מפיקערוץ )ג(
השר ידי על למסרו שנדרש מידע תכנים ספק או ספורט,
6סט)ב(,רשאיהמנהללהטילעליו בהתאםלהוראותסעיף

עיצוםכספילפיהוראותסימןזה,בסכוםהבסיסיע

סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי כספי עיצום על )ד(
37א10ע";

סעיף53ב-בטלע )15(
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תיקוןחוק
התקשורת-

תחילה,תחולה
וכלליםראשונים

תחילתםשלסעיפים6סג,6סחו־6סט)א(ו–)ב(,כנוסחםבסעיף28)6(לחוקזה,ביום29ע )א(
פרסומוע

תחילתושלסעיף6סדלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,וכןשל )ב(
סעיפים6סו,6סז,6סט)ג(,6עו־37ב3לחוקהתקשורת,כנוסחםבסעיף28)6(ו–)14(לחוק
זה-לגבימתןרישיוןשידורלענייןמפעלספורטמשמעותי,225ימיםמיוםפרסומושל

חוקזהע

תחילתושלסעיף6סהלחוקהתקשורת,כנוסחוכנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,וכן )ג(
שלסעיפים6סו,6סז,6סט)ג(,6עו־37ב3לחוקהתקשורת,כנוסחםבסעיף28)6(ו–)14(
לחוקזה-לגבימתןרישיוןשידורלענייןערוץספורט,105ימיםמיוםפרסומושלחוק

זהע

הוראותסעיף6סדלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,לאיחולועל )ד(
זכותבמפעלספורטמשמעותיכהגדרתהבסעיף6סגלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף

28)6(לחוקזה,שמתקייםבהאחדמאלה:

היאנוצרהאונרכשהלפנייוםהתחילההאמורבסעיףקטן)ב(; )1(

היאנוצרהאונרכשהאחרייוםהתחילההאמורבסעיףקטן)ב(אךנובעת )2(
מהסכםשנחתםלפניפרסומושלחוקזהע

המועצהתקבעאתהתקופההקובעתלפיסעיף6סד)ד(לחוקהתקשורת,כנוסחו )ה(
6סחלחוקהתקשורת, 28)6(לחוקזה,אתרשימתמפעליהספורטלפיסעיף בסעיף
כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהוכןכלליםראשוניםלפיסעיף6סט)א(לחוקהתקשורת,
כנוסחובסעיף28)6(לחוקזה,בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזה-לענייןחובת
מתןרישיוןלשידורלענייןמפעלספורטמשמעותי,ו–180ימיםמיוםפרסומושלחוקזה
לענייןחובתמתןרישיוןלשידורלענייןערוץספורט;השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאי

לדחות,בצו,אתהמועדיםהאמוריםבסעיףקטןזהב־30ימיםנוספיםע

מאחרשכניסתןלתוקףשלחלקניכרמהוראות  סעיף 29
התיקוןהמוצעלחוקהתקשורתתלויהבקביעת 
כלליביצועעלידיהמועצה,מוצעלקבועתחילהנדחית
שניתן הזמן לפרק בהתאם עניינן, לפי אלה, להוראות
מהתחומים אחד כל לגבי הכללים לקביעת למועצה

המוסדריםע

בהתאםלכך,מוצעכיתחילתןשלההוראותהנוגעות
למתןרישיוןלשידורלענייןמפעלספורטמשמעותיתהיה
225ימיםמיוםפרסומושלהתיקוןהמוצע)להלן-יום
התחילהלענייןמפעלספורטמשמעותי(ואילותחילתןשל
הוראותהנוגעותלמתןרישיוןלשידורלענייןערוץספורט
105ימיםמיוםפרסומושלהתיקוןהמוצעעשאר תהיה
ההוראותהמוצעותייכנסולתוקףביוםפרסומושלהתיקוןע

יצויןכיהתיקוןהמוצעישתלבבחוקהתקשורתכבר
ביוםתחילתושלחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018(,
)1בינואר ג'בטבתהתשע"ז )יום התשע"ז-2016,המוצע
2017((,ואולםהוראותהתיקוןשנקבעהלהןתחילהנדחית
כאמורייכנסולתוקףרקביוםהתחילהשנקבעלהן,כמוצע

לפיסעיף29לתיקון,לפיהענייןע

כמפורטלעיל,מוצעלהחילחובתמתןרישיוןלשידור
ידי על שיוגדרו כפי משמעותיים, ספורט מפעלי לעניין
בהסכמים בלעדיות סעיפי למנוע כדי וזאת המועצה,
מחירי להפחתת להביא ובכך שידור" "זכויות לרכישת
זכויותהשידורבעבורמפעליםאלה,הפחתהאשרתשפר
אתהנגשתםלציבורשלתכניםאלהעעםזאת,הסכמים
לרכישת"זכויותשידור"אשרנחתמוטרםהתיקוןהמוצע
בה לפגוע כוונה שאין בלעדיות, סעיפי לכלול עשויים

באופןאקטיביבשלהוראותהתיקוןע

בנוסף,בעתחתימהעלהסכמיםטרםהתיקוןהמוצע,
על התבססה להסכם הצדדים של העסקית ההתנהלות
המצבהחוקיהקייםבאותהעת,וייתכןשהמחיראשרנקבע
בעבורזכויותאלההואשונהמהמחירשהיהנקבעאילו
חובתהשיתוףוההוראותהנלוותלההיוידועותלצדדים
מראשעבשלכך,החלתהוראותהתיקוןהמוצעכמותשהוא,
עלכללהשחקניםהפועליםכיוםבשוקשידוריהספורט
עלולהלהביאלפגיעהבמודלהעסקישלמישרכשזכויות

שידוראלהטרםפרסומושלהתיקוןהמוצעע

של השיתוף חובת הסדרת כי מוצע האמור, לאור
זכויות לגבי תחול משמעותיים, ספורט במפעלי זכויות

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תיקוןחוק
התקשורת-
הוראתמעבר

עלאףהוראותסעיף6סה)ג(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהוסעיף30ע )א(
29)ג(לחוקזה-

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםבתקופהשמיוםהפרסום )1(
שלהצעתהחוקעדיוםהתחילההאמורבסעיף29)ג(,יהיההמחירבעדהרישיון
-מחירהמעבר,ובלבדשספקהתכניםנרשםבמרשםעדתום30ימיםמיום

התחילההאמור;

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםרשוםבתקופהשמיום )2(
התחילההאמורבסעיף29)ג(עדהמועדהקובע,יהיההמחירבעדהרישיון-

מחירהמעברע

גבהערוץספורטמחירבעדרישיוןלשידורשאינוכאמורבסעיףזה- )ב(

רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםהבסיסילפי )1(
הוראותסעיף37ב3)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)14(לחוקזה;

רשאיתהמועצה,אםהוארשוםבמרשם-למחקומןהמרשםע )2(

סמכותיושבראשהמועצהאוהשרלפיסעיף6סט)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחו )ג(
בסעיף28)6(לחוקזה,תהיהנתונהלהםגםלצורךהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר

לפיסעיףזהע

בסעיףזה- )ד(

"יוםהפרסוםשלהצעתהחוק"-כ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטובר2016(ע

""מחירהמעבר"-מחירבגובההמכפלהשלשנייםאלה:

עלאףהוראותסעיף6סה)ג(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהוסעיף30ע )א(
29)ג(לחוקזה-

תיקוןחוק
התקשורת-
הוראתמעבר

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםבתקופהשמיוםהפרסום )1(
שלהצעתהחוקעדיוםהתחילההאמורבסעיף29)ג(,יהיההמחירבעדהרישיון
-מחירהמעבר,ובלבדשספקהתכניםנרשםבמרשםעדתום30ימיםמיום

התחילההאמור;

נתןמפיקערוץספורטרישיוןלשידורלספקתכניםרשוםבתקופהשמיום )2(
התחילההאמורבסעיף29)ג(עדהמועדהקובע,יהיההמחירבעדהרישיון-

מחירהמעברע

גבהערוץספורטמחירבעדרישיוןלשידורשאינוכאמורבסעיףזה- )ב(

רשאייושבראשהמועצהלהטילעליועיצוםכספיבסכוםהבסיסילפי )1(
הוראותסעיף37ב3)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)14(לחוקזה;

רשאיתהמועצה,אםהוארשוםבמרשם-למחקומןהמרשםע )2(

סמכותיושבראשהמועצהאוהשרלפיסעיף6סט)ב(לחוקהתקשורת,כנוסחו )ג(
בסעיף28)6(לחוקזה,תהיהנתונהלהםגםלצורךהפעלתסמכויותהמועצהאוהשר

לפיסעיףזהע

בסעיףזה- )ד(

"יוםהפרסוםשלהצעתהחוק"-כ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטובר2016(ע

""מחירהמעבר"-מחירבגובההמכפלהשלשנייםאלה:

של פרסומו יום לאחר שנרכשו משמעותיים במפעלים
התיקוןהמוצעעבאופןזה,הוראותסעיף6סדהמוצעלא
יחולועלזכותבמפעלספורטמשמעותישנוצרהאונרכשה
לפנייוםהתחילהלענייןמפעלספורטמשמעותיעכמוכן
הוראותהסעיףהאמורלאיחולועלזכותבמפעלספורט
משמעותישנוצרהאונרכשהאחרייוםהתחילההמוצע
לענייןמפעלספורטמשמעותי,אךנובעתמהסכםשנחתם
לפנימועדפרסומושלהתיקוןהמוצעעכךלדוגמה,לא
משחק עלתחרותאו הספורט שיתוףתכני חובת תחול
ספורטשנחתםלגביהםהסכםלפנייוםפרסומושלהחוק
אךאירועיהספורטהתרחשובפועל-באופןשמגבשאת

הזכותבעניינם-אחרייוםהתחילהע

מוצעלקבועמועדיםלקביעתהתקנותוהכלליםשעל
כך, המוצעע התיקון להוראות בהתאם לקבוע המועצה
מוצעכיהתקופההקובעתלענייןהגשתבקשהלרישיון
בידימפיקיערוץספורטהרשומיםבמרשם,רשימתמפעלי
הספורטלפיסעיף6סחהמוצעוכןכלליםראשוניםלביצוע
הוראותפרקב'4ייקבעועלידיהמועצהבתוך60ימים
מיוםפרסומושלהתיקוןהמוצע-לענייןחובתמתןרישיון
180ימים לשידורלענייןמפעלספורטמשמעותי,ובתוך
מיוםפרסומושלהתיקוןהמוצע-לענייןחובתמתןרישיון
לשידורלענייןערוץספורטעעודמוצעכיהשרבהסכמת
שרהאוצר,רשאילדחותבצואתהמועדיםהאמוריםב־30

ימיםנוספיםע

חובת לקבוע מוצע המוצע, בתיקון כמפורט  סעיף 30
שיתוףתכניםעלידימתןרישיוןלשידורלעניין 
ערוציספורטלספקיתוכןעעםזאת,כיוםישנםהסכמים
חלק לבין השונים הספורט ערוצי בין תקפים מסחריים
מספקיהטלוויזיההרב־ערוצית)ספקיתכנים(,אשרקובעים
יהיו ואשר הרישיון מתן בעבור שתתקבל התמורה את
תקפיםגםלאחרפרסוםהתיקוןהמוצעעמשכך,חובתשיתוף
התכניםהמוצעתבמסגרתהתיקוןאינהרלוונטיתלמערכות
יחסיםעסקיותאלהעבנוסף,איןזהראוילהתערבבמחירים
שסוכמומתוךחופשחוזיםועלבסיסנתוניהשוקכפישהיו

בעתחתימתהחוזהע

עםזאת,כדילהגשיםאתמטרתהאסדרההמוצעת,
שהיאהגברתהתחרותבשוקהטלוויזיההרב־ערוצית,אין
אלה קיימים הסכמים של לסיומם עד להמתין רצוי זה
ומוצעלהחילאתחובתשיתוףהתכניםואתחובתקביעת
המחירהאחידבמקריםשבהםאיןהסכםביןמפיקערוץ
ספורטלספקתכנים,ביןאםמדוברברישיוןחדשוביןאם
מדוברברישיוןשפקעוישלחדשועחובהזותחולבשינויים
מסוימיםבמהלךתקופהשתיקבעעלידיהמועצה)להלן

-תקופתהמעבר(ע

יצויןכיההסכמיםאשריישארולעמודבתוקפםגם
בטרם נחתמו אשר אלה רק הם המעבר תקופת במהלך
להניח יש פרסומה לאחר שכן זו, חוק הצעת פרסום
להסדרה מודעים יהיו להסכם פוטנציאליים שצדדים

הצפויההמוצעתויפעלובהתאםלהע
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מספרהצופיםהחשופיםלשידוריספקהתכניםבערוץהספורט,אךלאפחות )1(
ממספרשיקבעהשרבתקנות;באיןהסכמהבנוגעלמספרהצופיםלענייןפסקה

זו,תכריעבכךהמועצה;

המחירלצופהשקבעמפיקערוץהספורטאךלאיותרמהמחירהממוצע )2(
לצופה;לענייןזה,"המחירהממוצעלצופה"-סךהתשלומיםבעדהרישיונות
לשידורשנתןמפיקערוץהספורטלספקיתכניםלפנייוםהפרסוםשלהצעת
החשופים הצופים במספר מחולק כשהוא האמור, ביום בתוקף ושהיו החוק
לשידוריהםשלספקיהתכניםהאמורים,בערוץ;באיןהסכמהבנוגעלמספר

הצופיםלענייןפסקהזו,תכריעבכךהמועצה;

"המועדהקובע"-המועדשבופקעוכלהרישיונותלשידורשנתנומפיקיערוציספורט
לספקיתכניםלפנייוםהפרסוםשלהצעתהחוקושהיובתוקףבמועדהאמור;
המועצהתפרסםברשומותאתהמועדהקובעבתוך120ימיםמיוםתחילתושל

חוקזה;

"מפיקערוץספורט","המרשם","ספקתכנים","ספקתכניםרשום","רישיוןלשידור"-
כהגדרתםבסעיף6סגלחוקהתקשורת,כנוסחובסעיף28)6(לחוקזהע

חוקהתקשורת
-הוראתשעה

לענייןהטלת
עיצוםכספי

בתקופהשמיוםהתחילההאמורבסעיף29)ג(עדתוםשנתייםמהמועדהאמור,המנהל31ע
הכללישלמשרדהתקשורתויושבראשהמועצהלשידוריכבליםולשידורילוויין
שהתמנתהלפיסעיף6בלחוקהתקשורתלאימסרולמפרהודעהעלהכוונהלהוציא
לודרישהלתשלוםעיצוםכספי,לפיסעיף37דלחוקהתקשורת,אלאאםכןדרשוממנו
לתקןאתההפרהוהתרובו,בכתב,כיאםלאתתוקןההפרהבתוך60ימיםממועד

מסירתההתראהתימסרלוהודעהכאמורע

לאורהאמור,מוצעלקבועהוראתמעברשתחילאת
ערוץ מפיק שייתן שידור רישיונות על המוצע ההסדר
ספורטלספקתכנים,בתקופהשביןפרסוםהצעתהחוק
)105ימים לביןיוםהתחילהלענייןשידורערוץספורט
מיוםפרסוםהתיקוןהמוצע,כאמור(עכמוכןמוצעלקבוע
כיככלשלאהיהקייםבמועדהתחילההסכםביןמפיק
ערוץספורטלביןספקתכנים,תחולחובתהשיתוףבתכנים
עלמפיקערוץהספורטלגביספקתכניםרשוםשביקשזאתע

עלאףהמחירהאחידלרישיוןלשידורערוץספורט
כי לקבוע מוצע 6סה)ג(, בסעיף קבוע כהסדר המוצע
בתקופתהמעברהתשלוםאותויישאספקהתכניםבגין
הרישיוןלשידורערוץהספורטיחושבכמכפלהשלאלה:
)א(מחירלצופהשקבעמפיקערוץהספורטשלאיעלהעל
בין הקיימים בהסכמים הקבוע לצופה הממוצע המחיר
מפיקערוץהספורטלספקיתכניםאחריםושהיובתוקף
)ב(מספרצופיושלספק במועדפרסוםהתיקוןהמוצע;
התכניםהחשופיםלערוץובכלמקרה,לאפחותממספר
שיקבעהשרבתקנותעלענייןזה,במקרהשלאי–הסכמה

בנוגעלמספרהצופיםכאמורתכריעהמועצהבענייןע

בנוסף,מוצעלקבועשהוראתמעברזותהיהבתוקף
החלממועדפרסוםהתיקוןהמוצעועדהמועדשבופקעו
כללההסכמיםהקיימיםביןמפיקיערוציהספורטלספקי

התכנים)להלן-המועדהקובע(עמאחרשמועדפקיעת
כללההסכמיםהקיימיםיהיהידוערקלאחרכניסתושל
הרלוונטי המידע איסוף ולאחר לתוקף המוצע התיקון
בידיהמועצהעלפיסמכותה,מוצעלקבועכיהמועצה
תקבעותפרסםברשומותאתהמועדהקובעהסופישלתום
תקופתתוקףהוראתהמעבר,וזאתבתוך120ימיםמיום

תחילתושלהתיקוןהמוצעע

כמוכןמוצעלקבועבתקופתהמעברהתאמותלעניין
העיצוםהכספישאותויוכללהטיליושבראשהמועצהעל
ערוץספורטשגבהבעדרישיוןלשידורמחירשלאבהתאם

להוראתהמעברבתקופההרלוונטיתע

בשלהאסדרההחדשההמוצעתלענייןחובת  סעיף 31
שיתוףתוכניספורט,והחששששחקניםחדשים 
בשוקלאיכירואתהחובותהמוטלותעליהםמכוחאסדרה
חדשהזו,מוצעלקבועמנגנוןהתראהטרםהטלתעיצום
כספיעבהתאםלמוצע,בתקופהשמיוםהתחילההאמור
בסעיף29)ג(עדתוםשנתייםממועדזה,יושבראשהמועצה
להוציא עלהכוונה למפרהודעה ימסור לא המנהל או
דרישתתשלום,לפיסעיף37דלחוקהתקשורת,אלאאם
כןדרשממנולתקןאתההפרהוהתרהבו,בכתב,כיאם
לאתתוקןההפרהבתוך60ימיםממועדמסירתההתראה

תימסרלודרישתתשלוםע
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תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-461965,בסעיף261)ד()1(אחריפסקתמשנה)ח(יבוא:32ע

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת-בעלרישיוןכללי ")ט(
כהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982,אובעלרישיוןמיוחדכהגדרתו

בחוקהאמורשהוענקולולפיסעיף4)ו()2(לאותוחוקסמכויותעלפיפרקו'שבוע"

פרק ט': הגברת התחרות באשראי קמעונאי

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-33472016ע
)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(-

תיקוןחוקהתכנוןבחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-461965,בסעיף261)ד()1(אחריפסקתמשנה)ח(יבוא:32ע
והבנייה

לענייןהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוקהתקשורת-בעלרישיוןכללי ")ט(
כהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982,אובעלרישיוןמיוחדכהגדרתו

בחוקהאמורשהוענקולולפיסעיף4)ו()2(לאותוחוקסמכויותעלפיפרקו'שבוע"

פרק ט': הגברת התחרות באשראי קמעונאי

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-33472016ע
)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(-

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

)7( לפסקאות ההסבר בדברי לאמור בהמשך  סעיף 32
עד)9(לסעיף28לחוקהמוצע,מוצעלתקןאת 

סעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהע

העבודות כי קובע האמור לחוק 261)ד()2( סעיף
המפורטותברישהשלסעיףקטן)ד(ובהןהקמתושלקו
תשתיתתת־קרקעיומיתקןנלווההנדרשבמישריןלהפעלתו
מאושרת תכנית שיש ככל בנייה מהיתר פטורות יהיו
מפורטתשמאפשרתאתביצועהעבודותעלמעןהסרספק
יובהרכיגםבמצביםשבהםמדוברבתכניותשבהןאין
התייחסותלקוויתקשורתבאופןמפורש,יכולשיתקיים
תנאיסעיף261)ד()2(עקביעהכאמורהיאקביעהפרשנית
המותרים השימושים ולעניין ותכנית תכנית לכל ביחס
מכוחהעבמקריםרביםשימושיםמסוגזהמהוויםשימוש
אינהרנטילתכניתועלכן,ניתןלומרכיהםמותריםגםאם

התכניתלאהתייחסהאליהםבמישריןע

261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה מוצעלתקןאתסעיף
כךשבהתקייםתנאיהסעיף,גםבעלירישיוןכמפורטלהלן
יוכלולפרושרשתתקשורתתת־קרקעיתומיתקניםנלווים
בהתאםלהוראותהסעיףעלצורךכךמוצעלהוסיףלרשימת
הגורמיםהמבצעיםהקמתרשתכהגדרתהבסעיף17אלחוק
התקשורת בחוק כהגדרתו רישיוןכללי התקשורת,בעל
ובכללכךבעליהרישיוןכמפורטלהלן,ובעלרישיוןמיוחד
שהעניקלושרהתקשורתסמכויותלפיסעיף4)ו()2(לחוק

התקשורתסמכויותהמנויותבפרקו'לחוקהתקשורתע

התקשורת, חוק לפי כללי רישיון בעל זה, באופן
ובכללכךבעלרישיוןכללילמתןשירותיבזקפנים־ארציים
נייחים;בעלרישיוןאחודשהותרלוברישיונולספקשירותי
בזקפנים־ארצייםנייחים,אושירותיבזקבין־לאומיים,או
שירותירדיוטלפוןניידברשתאחרת;בעלרישיוןמפ"א
תשתית;בעלרישיוןכללילמתןשירותירדיוטלפוןנייד;
ברשת נייד טלפון רדיו שירותי למתן כללי רישיון בעל
סעיף לפי לכך שהוסמך מיוחד רישיון בעל וכן אחרת,

4)ו()2(לחוקהתקשורתותנאיו,המקימיםרשתבזקציבורית
תת־קרקעית,כולהאוחלקה,לרבותמיתקןנלווה,ייכללו
בפטור התשתית את להקים שיכולים הגופים ברשימת
261)ד( מהיתרבנייהבהתאםלתנאיםהמפורטיםבסעיף
לחוקהתכנוןוהבנייהעלמעןהסרספקיובהרכיההסדרלפי
סעיף261)ד(האמור,יחולגםבמקריםשלביצועעבודות

בדיקה,אחזקהתיקון,שינויאוהחלפהשלהרשתולארק
לענייןהנחתהרשתע

הוראותסעיף261)ד(לחוקהתכנוןוהבנייהמתייחסות
כאמורלהקמתושלקותשתיתתת־קרקעיומיתקןנלווה
שר שקבע מאפיינים בעל להפעלתו במישרין הנדרש
והבנייה התכנון תקנות הותקנו זה סעיף לפי האוצרע
)מיתקניםנלוויםלקותשתיתתת־קרקעי(,התשע"ה-2015
המסדירותאתהממדיםהפיזייםשלהמיתקניםהנלווים
הקמת לעניין כי יובהר הפטורע במסגרת כיום שנכללים
רשתתקשורתתת־קרקעית,ארונותסעףוארונותתקשורת
בגדר נכללים התקשורת לחוק 21א בסעיף כמשמעותם
"מיתקןנלווההנדרשבמישריןלהפעלתו"עבהמשךלתיקון
הקבועים המאפיינים בהתאמת הצורך ייבחן המוצע
תשתית לקו נלווים )מיתקנים והבנייה התכנון בתקנות

תת־קרקעי(,התשע"ה-2015לענייןמיתקניתקשורתע

פרק ט' - כללי

)2014 במרס 27( התשע"ד ב' באדר כ"ה ביום  סעיף 33
הורההיועץהמשפטילממשלהעלהקמתצוות 
בין־משרדיבראשותמראביליכטהמשנהליועץהמשפטי
לממשלה)כלכלי־פיסקלי()להלן-הצוותהבין־משרדי(,
המשפטי והיועץ האוצר שר לפני להמליץ שהתבקש
לממשלהעלהסדרתהרגולציהלטווחהארוךבענףשירותי
המטבעוהאשראיהחוץ־בנקאיעהצוותהבין־משרדיהגיש
אתמסקנותיווהמלצותיובחודשפברואר2015ע)להרחבה
הכללי החלק ראה הבין־משרדי הצוות מסקנות בעניין
לדבריההסברלהצעתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםחוץ־מוסדיים(התשע"ו-2015)הצ"ח

הממשלההתשע"ו,עמ'202(ע

הבין־ הצוות עבודת בעקבות ,2015 מרס בחודש
מונה בחקיקה, ועיגונן המלצותיו יישום ולשם משרדי
האוצר משרד של המשפטי היועץ של בראשותו צוות
דאז,מריואלבריס)להלן-הצוות(,הכוללחבריםמגופי
הממשלההנוגעיםלענייןעהצוותקייםדיוניםרביםבנוגע
להסדריםהראוייםבתחוםהשירותיםהפיננסייםהניתנים
בידימישאינםבנקאוגוףמוסדיועסקבהיבטיםשונים
הנוגעיםלקביעתהרגולטורהפיננסי,להגדרתהשוקוהיקפו,
ולהסדרההנדרשתבועבמסגרתעבודתהצוות,ובשלהיקף
הנושאיםשהסדרתםנדרשה,הוחלטעלחלוקתהעבודה

למקטעיםלפיתחומיעיסוקע
ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ו,עמ'691ע 46

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ע 47
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