
התשס"ה2005* ,(31 מס' (תיקון ושידורים) (בזק התקשורת חוק

1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב1 1982(להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1,
יבוא: "החזקה" ההגדרה אחרי

בזק שירותי ולמתן בזק פעולות לביצוע 4א1 סעיף לפי שניתן היתר  כללי" ""היתר
של או בזק פעולות של מסוים לסוג המוגבל ביןלאומיים, או פניםארציים

בזק;". שירותי

1 סעיף תיקון

לכך". כללי היתר מכוח "או יבוא בסופו העיקרי, לחוק 2(ב) בסעיף .22 סעיף תיקון

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 3 בסעיף .3

מסוים, מסוג ביןלאומיים, או פניםארציים בזק, שירותי או בזק פעולות (8)"
בין ששקל, לאחר כללי, ומהיתר 4 סעיף לפי מרישיון פטור בצו, לגביהם, קבע שהשר
אין כי ונוכח המחויבים, בשינויים 4(ב), בסעיף המפורטים השיקולים את השאר,
לפי האמורים השירותים מתן או האמורות הפעולות ביצוע של להסדרה מקום
 כן אם אלא זו פסקה הוראות לפי פטור השר יקבע שלא ובלבד זה, חוק הוראות
מהתנאים תנאי האמורים הבזק שירותי או הבזק פעולות לגבי מתקיים (א)

4א1(א); בסעיף המפורטים

3 סעיף תיקון

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2004 בדצמבר 27) התשס"ה בטבת ט"ו ביום בכנסת התקבל .
חוק הממשלה  1,12, מיום בי בתמוז התשס"ד (21 ביוני 2004), עמ' 526.

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ד, עמ' 91.



בהיקף תחרות האמור מהסוג שירותים במתן קיימת  הבזק שירותי לענין (ב)

משמעותי."

סעיפים הוספת
4א1 ו 204

4. אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:
כללי או"היתר בזק פעולות ביצוע של להסדרה מקום אין כי השר נוכח (א) 4א1.

הוא, רשאי ,4 סעיף לפי רישיון באמצעות מסוים, מסוג בזק, שירותי מתן
האמורות הפעולות לביצוע כללי היתר ליתן ,5 סעיף מהוראות לגרוע בלי
אחד שמתקיים ובלבד תנאים, בו ולקבוע האמורים, השירותים למתן או

מאלה:

על ברובו מבוסס השירותים מתן או הפעולות ביצוע (1)

בזק שירותי על או רישיון בעל בידי המבוצעות בזק פעולות
ידו; על הניתנים

בלבד; רישיון לבעל ניתנים השירותים (2)

בידי המופעל בזק מיתקן באמצעות ניתנים השירותים (3)

רישיון; בעל
או בהפעלה כרוך השירותים מתן או הפעולות ביצוע (4)

סוג; אישור לגביו שניתן בלבד, קצה ציור של בתחזוקה
מיוחדים, רישיונות של רב מספר השירותים לגבי ניתן (5)

אחידה; במתכונת

ונסיבות טיבם לאור ערך קלי הם השירותים או הפעולות (6)
ביצועם.

בין בחשבון, השר יביא בו התנאים ובקביעת כללי היתר במתן (ב)
המחויבים. בשינויים 4(ב), בסעיף המפורטים השיקולים את השאר,

לשר ודיווח רישום חובות בדבר הוראות יכלול הכללי ההיתר (ג)
מי לגבי ההיתר לתחולת תנאי הוא שקיומן לכך, הסמיך שהוא למי או

שמעוניין לבצע פעולות בזק או לתת שירותי בזק, מכוחו.
ברשומות. יפורסם הכללי ההיתר (ד)

ההוראות יחולו כללי היתר מכוח שפועל מי ועל כללי היתר על (ה)
לרבות מיוחד, רישיון שקיבל ומי מיוחד רישיון לגבי החלות להלן, כמפורט
רישיון ובעל רישיון לגבי האמורות ההוראות לפי המוקנות השר סמכויות

המחויבים: ובשינויים הענין לפי הכל באמור,

6יא1 סעיף וכן שבו, (2)004 סעיף למעט ב' פרק הוראות 0)
שבפרק ב'1, ופרקים ד', ה' וי"א:

מכוחו. שהותקנו ותקנות אחר חוק בל הוראות (2)

 בתקנות לקבוע רשאי השר (ו)

חידושו, בעד או (ג) קטן בסעיף כאמור רישום בעד אגרה (ו)

למרד הצמדתה לרבות האגרה, לתשלום ומועדים דרכים (2)

פיגורים, ריבית לתשלום ותנאים חובה וכן לצרכן, המחירים
במועד שולמה שלא אגרה על גביה, והוצאות הצמדה הפרשי

לכך. שנקבע



בעל מעמד
לאחר רישיון
היתר מתן

פטור או כללי

לגבי ,(8)3 סעיף הוראות לפי פטור קבע או כללי, היתר השר נתן 4א2.
רישיון לכן קורם לגביהם שניתן מסוים, מסוג בזק, שירותי או בזק פעולות
הענין, לפי הפטור, נקבע שבו בצו או בהיתר יקבע ,4 סעיף הוראות לפי
או ההיתר מתן לאחר הרישיון על ושלב הרישיון של מעמדם לגבי הוראות

הפטור." קביעת

 העיקרי לחוק 28 בסעיף .5

בלא בזק שירותי מתן או בזק פעולות "ביצוע יבוא השוליים כותרת במקום (1)
היתר"; או רישיון

2(ב)," בסעיף כאמור השר מאת לכך רישיון שקיבל "בלא במקום (ב), קטן בסעיף (2)

2(ב),". סעיף להוראות בניגוד בזק, שירות נתן "או יבוא

28 סעיף תיקון

6. בסעיף 28א לחוק העיקרי, בסעיף קטן  (א)(1), במקום "ליבוא, הפצה או מכירה של ציוד
של ציבורית, בזק לרשת לחיבור או לתחזוקה למכירה, להפצה, להחזקה, "ליבוא, יבוא קצה,"

או". 36א(א) סעיף הוראות לפי עבירה המהווה קצה, ציוד

28א סעיף תיקון

או כללי "רישיון אחרי "משגר", בהגדרה (ג), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 30א בסעיף .7
כללי,". היתר מכוח "או יבוא מיוחד"

תיקון סעיף 30א

שפועל למי רישיון, "לבעל יבוא רישיון" "לבעל במקום העיקרי, לחוק 31(ב) בסעיף .8
כללי". היתר מכוח

31 סעיף תיקון

"מי יבוא רישיון" בעל של מטעמו שפועל מי "או במקום העיקרי, לחוק 32 בסעיף .9
מטעמם". מי או כללי היתר מכוח שפועל

32 סעיף תיקון

או כללי, היתר מכוח שפועל "למי יבוא לשלוחיו" "או במקום העיקרי, לחוק 33 בסעיף .10
לשלוחיהם".

33 סעיף תיקון

11. בסעיף 36א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא:
למטרה ציבורית, בזק לרשת מחבר או מתחזק מוכר, מפיץ, מחזיק, המייבא, "(א)
מסחרית, ציוד קצה שלא ניתן לגביו אישור סוג, דינו  קנס כאמור בסעיף 61 (א)(4)

העונשין." לחוק

תיקון סעיף 36א

12. בסעיף 37א לחוק העיקרי, בהגדרה "בעל רישיון" אחרי "לרבות" יבוא "מי שפועל
כללי,". היתר מכוח

37א סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 37ב בסעיף .13
מכוח שפועל מי על רישיון, "בעל יבוא רישיון" "בעל במקום השוליים, בכותרת 0)

סוג", אישור שקיבל מי על או כללי היתר

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

"(ב1) היה למנהל יסור סביר להניח כי מי שפועל מכוח היתר כללי הפר תנאי
להלן: כמפורט כספי עיצום עליו להטיל הוא רשאי ההיתר, מתנאי

מן עשרה פי בשיעור  מהותי תנאי הוא התנאי כי בהיתר נקבע (ו)
הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין;

מן ארבעה פי בשיעור  מהותי תנאי הוא התנאי כי בהיתר נקבע לא (2)

הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין."

37ב סעיף תיקון



(ג)".תיקון סעיף 37ג או (ב1) "37ב(ב), יבוא (ג)" או "37ב(ב) במקום העיקרי, לחוק 37ג(א) בסעיף .14

15. בסעיף 38 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "של בעל רישיוך יבוא "או של מיתיקון סעיף 38
מכוח שפועל למי "או יבוא הרישיוך "לבעל אחרי מקום, ובכל כללי", היתר מכוח שפועל

הכללי". ההיתר

59א סעיף "4א1(ו),".תיקון יבוא "4א," אחרי העיקרי, לחוק 59א בסעיף .16

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

אולמרט אהוד
התקשורת שר

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


