חוק הבזק )תיקון מס'  ,(23התש"ס*2000
תיקון סעיף 6מח

תיקון פרק ב'2

 ,1בחוק הבזק ,התשמ"ב) 1 1982להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף 6מח)ג( ,במקום "ועדת
הכספים" יבוא "ועדת הכלכלה".
.2

)(1

בפרק ב' ,2אחרי הכותרת יבוא" :סימן א' :רישוי";

)(2

אחרי סעיף 6נז יבוא:

והוספת סימן

"סימן ב' :צלחות קליטה
הגדרות ופרשנות

6נח.

)א(

בסימן זה 

"גג בניך ,לענין גג רעפים  לרבות החלק העליון של קיר הבנין הצמוד
לרעפים:
"צלחת קליטה"  אנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין,
המהווה חלק מציוד קצה לווייני ,לרבות ההתקן לאנטנה;

"שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין"  שידורי טלוויזיה ,שירותי חוזי ושמע
ושירותים נלווים ,המיועדים לציבור והמשוררים באמצעות לוויין ,בין
שהם משודרים בצופן ומיועדים לקליטה ישירה ומפוענחת למנויים,
ובין שאינם משודרים בצופן או שהם מיועדים לקליטה לא מפוענחת
בידי בל אדם ,והכל גם אם אינו מנוי של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה
או של בעל רשיון לשידורי טלוויזיה ,לפי כל חוק.
)ב( למונחים אחרים בסימן זה תהא המשמעות שיש להם בסעיף
6כו.

התקנת צלחת
קליטה  הוראות
מיוחדות

התקנת צלחת
קליטה בבית
משותף

6נט.

)א(

התקנת צלחת קליטה תיעשה בהתאם להוראות סימן זה.

)ב( התקנת צלחת קליטה על גג בנין הנעשית לפי סעיף 266א לחוק

התכנון והבניה ,התשכ"ה) 2 1965להלן  חוק התכנון והבניה( ,פטורה
מהיתר לפי פרק ה' לחוק האמור.
6ס) .א( לא היה גג של בית משותף רכוש משותף ,רשאי המפקח להתיר
את התקנת צלחת הקליטה על גג כאמור בהתקיים אלה:
) (1בעל דירה בבית המשותף )להלן  מבקש ההתקנה( ובעל
הזכויות בגג לא הגיעו להסכמה על עצם ההתקנה ,או על
התנאים להתקנה ,בתוך  30ימים מיום שמבקש ההתקנה פנה
בכתב לבעל הזכויות בגג,
) (2מבקש ההתקנה פנה אל המפקח בכתב בבקשה להתיר את
התקנת צלחת הקליטה על הגג;
) (3מבקש ההתקנה הוכיח בי התקנת צלחת הקליטה במקום
אחר ברכוש המשותף אינה אפשרית ,או שהיא תפגע בעצם
קליטת השידורים.

* נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון התש"ס ) 19ביוני  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2869מיום כ' באדר ב' התש'ס ) 27במרס  ,(2000עמ' .362
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התש"ס ,עמ' .76
 2ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ס ,עמ' .72

)ב( המפקח רשאי להתיר את התקנת צלחת הקליטה כאמור
בתנאים והוראות שיקבע ,לרבות במקרה שבעל הזכויות בגג יהיה מעוניין
להסיר את צלחת הקליטה מהגג או להעתיקה למקום אחר בגג כדי לאפשר
את ביצוען של עבודות בניה על הגג מכוח היתר בניה על פי הוראות חוק
התכנון והבניה.

)ג( החליט המפקח בענין התקנת צלחת קליטה בהתאם להוראות
סעיף קטן )ב( ,ניתן לפנות למפקח בבקשה לשנות את החלטתו ,אם השתנו
הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו.
)ר( הוראות סימן ר' לפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון בפני
המפקח גם לפי סעיף זה.
החלת הוראות

6סא) .א( הוראות סעיפים 6כט עד 6לא יחולו לענין התקנת צלחת
קליטה ,בשינויים המחויבים ,לרבות אלה:
) (1במקום "בעל זיכיון" יבוא "בעל רשיון לשידורי לוויין";
לענין סעיף זה" ,בעל רשיון לשידורי לוויין"  לרבות מתקין אחר
של צלחת קליטה ,בשינויים המחויבים,

) (2במקום "להניח" או "הנחת" יבוא "להתקין או "התקנת":
) (3במקום "רשת כבלים" יבוא "ציוד קצה לווייני";
)(4

)ב(

בסעיף 6כט



)א( בסעיף קטן )ב( ,בהגדרה "הוראה מיוחדת" ,בסופה
יבוא "או שיש בה כדי לפגוע בעצם קליטת השידורים";
)ב( בסעיף קטן )ב)(3)(1א( ,בסופו יבוא "או כדי לפגוע
בעצם קליטת השידורים".
הוראות סעיף  12לחוק המקרקעין ,לא יחולו לענין ציור קצה

לווייני.

)ג( הוראות חוק הרשויות המקומיות )תרנים לאנטנות טלוויזיה
ורדיו( ,התשל"ו ,3 1975לא יחולו לענין התקנת צלחת קליטה לפי סימן
זה.

איסור אספקת
שידורים

.3

6סב .בעל רשיון לשידורי לוויין לא יספק את שידוריו למנוי שצלחת
הקליטה שלו הותקנה תוך הפרת הוראות סעיפים  145או 266א לחוק
התכנון והבניה ,ובלבד שבעל הרשיון ידע על דבר ההפרה".

בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965אחרי סעיף

"פטור לצלחת
קליטה לשידורי
טלוויזיה
באמצעות לוויין

266

יבוא:

266א) .ו( התקנת צלחת קליטה על גג בנין אינה טעונה היתר לפי סעיף
 ,145ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על  1.2מטרים; שר הפנים,
בהתייעצות עם המועצה הארצית ועם שר התקשורת ,ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע תנאים נוספים לענין תחולת הפטור
מחובת היתר כאמור ולענין דרכי ההתקנה.

 3ס"ח התשל"ו ,עמ' .14

תיקון חוק
התכנון והבניה 
מס' 51

) (2בסעיף זה" ,גג בנין"" ,צלחת קליטה" ו"שידורי טלוויזיה
באמצעות לוויין"  כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק ,התשמ"ב
.1982

קובלנה

266ב.

)א(

לענין צלחת קליטה שהותקנה בניגוד להוראות סעיפים

145

ו266א ,רשאי גוף מהגופים הציבוריים והמקצועיים שאושרו לענין סעיף
 (3)100להגיש קובלנה כאמור בסעיף  68לחוק סדר הרין הפלילי ]נוסח

משולב[ ,התשמ"ב ,4 1982נגד מבקש ההתקנה של צלחת קליטה ונגד מי
שהתקין את צלחת הקליטה.
)ב( קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן )א( לא תוגש ,אלא באישור
פרקליט מחוז.

)ג( בסעיף זה" ,מבקש ההתקנה"  בעל רירה שצלחת הקליטה
הותקנה על פי בקשתו".
.4

תיקון חוק
סדר הדין

הפלילי  מס'

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982בתוספת השניה ,בסופה

27

יבוא:

'') (19עבירה לפי סעיף  204לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965בנוגע להתקנת
צלחת קליטה כמשמעותה בפרק ב' 2סימן ב' לחוק הבזק ,התשמ"ב ,1982ובסייגים
האמורים בסעיף 266ב".

אהוד ברק

בנימין )פואד( בן אליעזר

ראש הממשלה

שר התקשורת

עזר ויצמן
נשיא

המדינה

 4ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

אברהם

יושב ראש

בורג

הכנסת

