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חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 76(, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 2985, ה' בתמוז התשפ"ב, 4.7.2022

בחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-11982)להלן-החוקהעיקרי(,בכל1פהחלפתמונח )א(
מקום,למעטבהוראותהחוקהמנויותבסעיףקטן)ב(-

במקום"בעלרישיון"או"בעלרישיוןכללי"יבוא"ספקמורשה"; )1(

במקום"לבעלרישיון"או"לבעלרישיוןכללי"יבוא"לספקמורשה"; )2(

במקום"בעלהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"; )3(

במקום"לבעלהרישיון"יבוא"לספקהמורשה"; )4(

במקום"מבעלהרישיון"יבוא"מהספקהמורשה"; )5(

במקום"מבעלרישיון"יבוא"מספקמורשה"; )6(

במקום"שבעלהרישיון"יבוא"שהספקהמורשה"; )7(

במקום"בבעלהרישיון"יבוא"בספקהמורשה"; )8(

במקום"ובעלהרישיון"יבוא"והספקהמורשה"; )9(

במקום"בעלירישיון"יבוא"ספקיםמורשים"; )10(

במקום"בעליהרישיון"ו"בעליהרישיונות"יבוא"הספקיםהמורשים"; )11(

במקום"לבעליהרישיון"יבוא"לספקיםהמורשים"פ )12(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלאלה: )ב(

רישיון "בעל כבלים", לשידורי רישיון "בעל רישיון", "בעל ההגדרות )1(
לשידורים"ו"נכסיהרישיון"שבסעיף1;

סעיפים4,4ג1ו־4ז; )2(

ההגדרה"בעלרישיון"שבסעיף4ח)א(; )3(

)א(, 5-ההגדרות"בעלרישיון"ו"בעלרישיוןאחר"שבסעיףקטן סעיף )4(
וסעיפיםקטנים)ז(,)ח(ו–)י(;

סעיף5ב)ו(; )5(

פרקיםב'1,ב'2ו־ב'3; )6(

סעיף11)ב(; )7(

ההגדרה"בעלרישיון"שבסעיפים12)א1()3(,13)א(ו־13א)א(; )8(

סעיף14ב; )9(

ההגדרה"בעלרישיון"שבסעיף17)ה(; )10(

סעיפים18)א(ו־31)ב(; )11(

ההגדרה"בעלרישיון"שבסעיף37א; )12(

סעיף37א13)ב(; )13(

סימןב'לפרקז'1; )14(

ההגדרה"בעלרישיון"שבסעיף37י; )15(

סעיפים51או־51ב; )16(

הסברפורסמובהצעותחוק 2022(;הצעתהחוקודברי )28ביוני ביוםכ"טבסיווןהתשפ"ב התקבלבכנסת *
הממשלה-1404,מיוםח'בסיווןהתשפ"א)19במאי2021(,עמ'394פ

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשפ"ב,עמ'158פ 1
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ההגדרה"בעלרישיון"שבסעיף51ג)א(; )17(

סעיפים51דו־51ה; )18(

פרט)11(בחלקד'לתוספתהרביעיתפ )19(

בסעיף1לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף1

בהגדרה"אזורשירות",אחרי"עלפירישיונו,"יבוא"עלפיתקנותאועלפיהוראת )1(
מינהלשניתנהלולפיפרקד'1,לפיהעניין,";

אחריההגדרה"אזורשירות"יבוא: )2(

International ""איגודהבזקהבין־לאומי)ITU("-איגודהבזקהבין־לאומי,
;";TelecommunicationUnion)ITU(

בהגדרה"אישורסוג",המילים"שניתןלפיחוקזה"-יימחקו,ובמקוםהסיפה )3(
מהמילים"לשםחיבורולרשתהבזק"יבוא"לשםעיסוקבסחרבו,לפיסעיף4א";

ההגדרה"בזק"-תימחק; )4(

במקוםההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )5(

""בעלרישיוןבזק"-מישבידורישיוןשניתןלפיסעיף4;";

ההגדרה"היתרכללי"-תימחק; )6(

ההגדרה"מישק"-תימחק; )7(

בהגדרה"מיתקןבזק",במקוםהסיפההחלבמילים"שנועדמעיקרו"יבוא"שהוא )8(
חלקמרשתבזק,ובכללזהתוכנהוכןמיתקןאוהתקןשאינופיזי";

אחריההגדרה"מיתקןבזק"יבוא: )9(

אותות להעברת ומשמש בחשמל המוזן בזק מיתקן - אקטיבי" בזק ""מיתקן
ברשתהבזק;

"המנהל"-המנהלהכללישלמשרדהתקשורת;

"מנוי"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןספקמורשה-מישהתקשרבהסכםעםספקמורשהלשם )1(
קבלתשירותיבזקממנו;

לענייןבעלרישיוןלשידורים-מישהתקשרבהסכםעםבעלרישיון )2(
לשידוריםלשםקליטתשידוריווקבלתשירותיםממנו;";

אחריההגדרה"מעבדהחיצונית"יבוא: )10(

""המרשם"-המרשםהמתנהללפיסעיף4א1;";

בהגדרה"נכסיהרישיון",במקום"בעלרישיוןבהתאםלרשיונו"יבוא"בעלרישיון )11(
בזקבהתאםלרישיונו",ובסופהיבוא"לרבותנכסיושלמישרשוםבמרשםהדרושים

להבטחתמתןשירותיבזקעלידולענייןסעיפים4דו־28ב)ג()6(";

במקוםההגדרה"נס"ר)נקודתסיוםרשת("יבוא: )12(

""נקודתסיוםרשת","נס"ר"-הנקודההפיזיתשבהרשתבזקמסתיימתוממנה
מתאפשרתלמשתמשברשתהבזקגישהאליה;

"סחר",בציודקצה-קנייה,מכירה,שיווק,השכרהאוייבואשלציודקצה;

"ספקמורשה"-בעלרישיוןבזקאומישרשוםבמרשם;";
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בהגדרה"ציודקצה",במקום"ציבוריתבאמצעותהמישקהמיועדלכך"יבוא )13(
"בנקודתסיוםרשת";

בהגדרה"פעולתבזק",במקוםהסיפההחלבמילה"התקנתו"יבוא"התקנתואו )14(
בנייתו";

ההגדרות"רישיוןכללי","רישיוןכלליייחודי","רישיוןמיוחד"ו"רישיוןרדיוטלפון )15(
ניידברשתאחרת"-יימחקו;

לפניההגדרה"רשתבזקציבורית"יבוא: )16(

""רשתבזק"-מערכתאלקטרוניתהמשמשתאוהמיועדתלשמשלהעברתאותות
באמצעותכבל,ציודאופטי,תדרירדיואוכלאמצעיאלקטרומגנטיאחר
ביןנקודתסיוםרשתאחתלאחרת,וכןהרכיביםהנלוויםלמערכתהאמורה
המאפשריםאתהעברתהאותות,לרבותציודמיתוג,ציודניתובותשתיות

פסיביות,ולמעטציודקצה;";

בהגדרה"רשתבזקציבורית",במקום"מערכתשלמיתקניבזק"יבוא"רשתבזק" )17(
והסיפההחלבמילים"הכוללתציודמיתוג"-תימחק;

ההגדרה"רשתגישה"-תימחק; )18(

במקוםההגדרה"שירותבזק"יבוא: )19(

""שירותבזק"-שירותשהואאחדמאלה,הניתןלציבורהרחבאולחלקממנו
באמצעותרשתבזק:

שירותטלפוניה; )1(

שירותגישהלאינטרנט; )2(

שירותהעברתנתונים; )3(

שירותאחרהמנויבתוספתהראשונה; )4(

"שירותגישהלאינטרנט"-שירותהניתןלמנוייםבתמורה,בכסףאובשווה
כסף,המאפשרלהםקישורלנקודותהקצהשלרשתהאינטרנטהנגישות

לציבורהרחב;

"שירותהעברתנתונים"-שירותהעברתאותותעלגבירשתבזקשלאבאמצעות
רשתהאינטרנט,בעבוראדםאחר,ובכללזההעברתאותותאלקטרומגנטיים
ביןמיתקניםשלספקיםמורשיםאושלבעלירישיונותלשידוריםאובין

יחידותציודקצה;

"שירותטלפוניה"-שירותהמאפשרהעברהאוקבלהשלמסרבזקעלבסיס
מספרבהתאםלתוכניתהמספורכהגדרתהבסעיף5א)ה(;";

אחריההגדרה"שליטה"יבוא: )20(

""תחוםהבזק"-התחוםשלהעברתאותותבאמצעותרשתבזק;";

אחריההגדרה"תיקון25"יבוא: )21(

""תקנותההיתרהכללי"-כמשמעותןבסעיף4א2)א(;

"תשתיותפסיביות"-רכיביםשמיועדיםלהכילמיתקניבזקאולשמשלהתקנת
מיתקניבזקבלישיהפכולמיתקןבזקאקטיבי,ובכללזהקנים,תת־קנים,

גובים,גומחותעיליות,קופסאותועמודיםפ"
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החלפתכותרת
פרקב'

במקוםכותרתפרקב'לחוקהעיקרייבוא:3פ

"פרק ב': אסדרת העיסוק בתחום הבזק".

החלפתסעיפים
2ו־3

במקוםסעיפים2ו־3לחוקהעיקרייבוא:4פ

"עיסוקבתחום
הבזק-חובת

רישוםבמרשםאו
חובתקבלתרישיון

לאיספקאדם,דרךעיסוק,שירותבזקאלאאםכןהוא2פ )א(
רשוםבמרשםפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיספקאדם,דרךעיסוק, )ב(
שירותבזקכמפורטלהלן,אלאאםכןישבידורישיוןלכך

שניתןלפיסעיף4ובהתאםלתנאיהרישיון:

שירותבזקהניתןבאמצעותמערכתרדיוטלפון )1(
בהתאם השירות, לנותן מוקצה נתינתו שלשם נייד
בתוספת המנוי התדרים בתחום רדיו לפקודה,תדר

השנייה;

שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשמספר )2(
הרשת סיום נקודות בה, המנויים המשתמשים,
אונקודותהקצהבהעולהעלהמספרשקבעהשר,
למעטשירותבזקהניתןבאמצעותשימושברשתבזק
כאמורעלידיספקמורשהאחר;לענייןזה,"שימוש"

-כהגדרתובסעיף5)א(;

שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשמתקיים )3(
בהאחדמאלה:

היאכוללתתחנתקרקעקבועהאוניידת )א(
בישראללתקשורתעםלוויין;

היאכוללתלווייןהנמצאבמיקוםהרשום )ב(
)ITU(עלשםישראלבאיגודהבזקהבין־לאומי
אולווייןהעושהשימושבמסלולהרשוםעלשם

ישראלכאמור;

שירותבזקשמספקתרשותמקומית,ביןשהוא )4(
טעוןרישוםבמרשםוביןשהואטעוןרישיון;בפסקה
זו,"רשותמקומית"-לרבותחברהעירוניתאוחברת
בתעירוניתכהגדרתןבסעיף21לחוקיסודותהתקציב,
חברה או מקומית שרשות מי או התשמ"ה-1985,

כאמורמחזיקהבואמצעישליטהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,ראההשרכיבנסיבות )ג(
הענייןאיןדיבאסדרהבאמצעותרישוםבמרשםכדילקיים
אחדאויותרמהשיקוליםשלשמירהעלביטחוןהמדינהאו
שלוםהציבור,ניצוליעילשלמשאבהנמצאבמחסורוקידום
הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור הוא, רשאי התחרות,

לקבוע-

שירותיבזקנוספיםשאספקתםדרךעיסוקתהיה )1(
טעונהרישיוןלפיסעיף4;
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נותנישירותיבזקנוספיםשהשירותיםשיספקו, )2(
כולםאומסוגשיקבע,יהיוטעוניםרישיוןלפיהסעיף

האמורפ

מהוראות לגרוע ובלי )א( קטן בסעיף האמור אף על )ד(
)ג(,השררשאילהורותבהחלטהמנומקתבכתב, סעיףקטן
בשלאחדאויותרמהשיקוליםהמנוייםבסעיףקטן)ג(,למי
שרשוםבמרשם,שהשירותיםשיספק,כולםאומסוגשיחליט,

יהיוטעוניםרישיוןלפיסעיף4פ

לאיבצעאדםפעולתבזקבמיתקןבזקקרקעיהמחברבין )ה(
נקודהבישראלוביןנקודהמחוץלישראל,למעטבאזוריהודה
והשומרוןכהגדרתובסעיף14א,אלאאםכןבידורישיוןלכך

לפיסעיף4ובהתאםלתנאיהרישיוןפ

המנהליפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת )ו(
רשימהשלשמותבעליהרישיונותהתקפיםויצייןבהאת
סוגהרישיוןומספרו;הרשימהתעודכןבכלעתשבוטלרישיון,

הותלהאוהוגבלאואםניתןרישיוןחדשפ

הוראותסעיף2לאיחולועלאספקתשירותבזקדרך3פסייגיםלתחולה )א(
עיסוקשהואאחדמאלה:

שאינו אחר עיקרי לשירות הנלווה בזק שירות )1(
שירותבזק,שהשירותהעיקריניתןבאמצעותו;

שירותהעברתנתוניםאושירותהמנויבתוספת )2(
איכות את קובע אינו השירות נותן אם הראשונה,
השירותלמנוייםואתמאפיינירשתהבזקשבאמצעותה
הואניתן,ובכללזהאתשרידותהרשתוקיבולתהרשתפ

הובאולפניהשרמקריםלשםבחינתתחולתסעיףקטן)א(, )ב(
יפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתמידעתמציתי

בדברעמדתהשרלענייןאותםמקריםפ

הוראותסעיף2לאיחולועלאספקתשירותבזקדרך )ג(
עיסוקשהמנהלאישרכימתקיימיםלגביושנייםאלה:

המנויה במדינה לאסדרה כפוף השירות מתן )1(
בתוספתהשלישית;

היא השירות ניתן שבאמצעותה הבזק רשת )2(
"מערכת זו, בפסקה עולמית; לוויינים מערכת
לווייניםעולמית"-רשתבזקהכוללתכמהלוויינים
שבאמצעותםניתניםשירותיבזקברחביהעולם,ובלבד

שאינהרשתשמתקייםבהאחדמאלה:

בעיקר בזק שירותי באמצעותה ניתנים )א(
בישראל;

היאכוללתתחנתקרקעקבועהאוניידת )ב(
בישראל;
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לווייניהנמצאיםבמיקומיםהרשומיםעל )ג(
שםישראלבאיגודהבזקהבין־לאומי)ITU(או
שם על הרשומים במסלולים שימוש עושים

ישראלכאמורפ

בקשה הגשת אופן על בנוהל להורות רשאי המנהל )ד(
)ג(,ובכללזהעלהמידעוהמסמכים לאישורלפיסעיףקטן
שישלצרףלבקשה,ואםהדברנדרשלשםמתןהחלטתו-
רשאיהואלדרושממגישהבקשהמידעומסמכיםנוספים;
נוהללפיסעיףקטןזה,רשימתשירותיהבזקשניתןלגביהם
)ג(ונותניהשירותיםכאמוריפורסמו אישורלפיסעיףקטן

באתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתפ

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע )ה(
פטורמתחולתהוראותסעיף2לענייןשירותיבזקנוספיםעל
האמורבסעיףזה,אםנוכחכיאסדרתהעיסוקבהםבהתאם
להוראותחוקזהאינהנדרשת,ורשאיהואלקבועתנאים

לתחולתהפטורפ"

בסעיף4לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף4

במקוםכותרתהשולייםיבוא"רישיוןבזק"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

השררשאילהעניקרישיוןלאספקתשירותיבזקאולביצועפעולתבזק, ")א(
הטעוניםרישיוןלפיסעיף2)בסעיףזה-שירותיםטעונירישיון(,וכןלקבוע
תנאיםברישיון,ובכללזהתנאיםלענייןפעולותבזקהנוגעותלמתןהשירותים,
ורשאיהואלהורות,בהחלטהמנומקתבכתב,כירישיוןיוענקבהליךתחרותי

אםמצאכיהדברנדרשבשלאחדאויותרמאלה:

שירותהבזקאופעולתהבזקנוגעיםלמשאבהנמצאבמחסוראובשל )1(
שיקוליםכלכלייםאוהנדסייםהכרוכיםבשימושבו;

קידוםהתחרותבתחוםהבזק; )2(

שיפוררמתהשירותיםלציבורפ"; )3(

סעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(-בטלים; )3(

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"לבצעאתפעולותהבזקולתתאתשירותיהבזק"יבוא )4(
"לתתאתהשירותיםטעוניהרישיון";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )5(

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועכיתנאילמתן ")ב1(
רישיוןיהיהגםהעדרהרשעהוהעדרכתבאישוםתלויועומדשלמבקשהרישיון
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההמבקשאינוראוילהיותבעל
רישיוןבזק,ואםהמבקשהואתאגיד-גםשלנושאמשרהבתאגידאובעל
השפעהניכרתבו;בתקנותכאמוררשאיהשרלקבועכיהתנאיהאמוריחול
לגביסוגרישיוןמסויםגםלענייןמישמחזיקאמצעישליטהבמבקשרישיון
שהואתאגידבשיעורהנמוךמ־25%,כפישיקבע;לענייןזה,"השפעהניכרת"-

כהגדרתהבסעיף14אפ";
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בסעיףקטן)ג(,במקום"פרטיפעולותבזקושירותיבזקהמוצעיםודרכיביצועם" )6(
יבוא"השירותיםטעוניהרישיוןשלגביהםמתבקשהרישיוןואופןנתינתם"ובסופויבוא

"וכןמסמכיםשיצורפואליה";

בסעיףקטן)ד(,הסיפההחלבמילים"לענייןרישיוןמיוחד"-תימחק; )7(

בסעיףקטן)ד1(,במקום"בבעלהרישיון"יבוא"בבעלרישיוןהבזק"; )8(

בסעיףקטן)ד2(- )9(

בפסקה)1(,אחרי"אובבעלרישיון"יבוא"בזק"; )א(

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"נתןהשררישיוןלמוקדשידור" )ב(
יבוא"בעלרישיוןבזקהמפעילמוקדשידוריקייםמערכתחשבונאיתנפרדת

כאמורבפסקהזו";

בפסקה)3(,אחרי"בעלרישיון"יבוא"בזק",ובמקום"מתןשירותיםלבעל )ג(
רישיון"יבוא"מתןשירותיםלספקמורשה";

בסעיףקטן)ד3(,במקום"בדרךשלמכרז"יבוא"בהליךתחרותי",במקום"בעל )10(
הרישיון"יבוא"בעלרישיוןהבזק"ובמקום"המתמודדיםבמכרז"יבוא"המשתתפים

בהליךהתחרותי";

אחריסעיףקטן)ד3(יבוא: )11(

בשינויים במרשםיחולו, שרשום מי על החלות הכללי תקנותההיתר ")ד4(
המחויבים,גםעלבעלרישיוןבזק,ויראואותןכתנאיםברישיוןאלאאםכןנקבע

אחרתברישיוןאובתקנותלפיחוקזהפ";

בסעיףקטן)ו(- )12(

בפסקה)1(,במקום"כללי"יבוא"בזק"; )א(

פסקה)2(-תימחקפ )ב(

בסעיף4אלחוקהעיקרי-6פתיקוןסעיף4א

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה)3(ולפניהיבוא: )1(

לאיעסוקאדםבסחרבציודקצהאלאאםכןניתןאישורסוגלגביאותו )1("
ציודפ

עלאףהאמורבפסקה)1(,הוראותסעיףזהוהוראותלפיסעיף53אלאיחולו )2(
עלעיסוקבסחרבציודקצהרט"ןשהוראותסעיף5לפקודהחלותעליופ";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהרישהעדהמילים"ציודקצהשטרםניתןלגביואישור )2(
סוג"יבוא"אדםהמבקשלעסוקבסחרבציודקצהשטרםניתןלגביואישורסוג";

בסעיףקטן)ד3(- )3(

הרישהעדהמילים"אינוטעוןאישורסוג"תסומןכפסקה)1(,ובה,הסיפה )א(
החלבמילים"השררשאילקבוע"-תימחק;

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

השררשאילקבועבצופטורמאישורסוגלסוגיציודקצהכפישיקבע )2("
שאינםמהסוגהאמורבפסקה)1(פ

השררשאילקבועהוראותלענייןחובתדיווחאושמירתמסמכים )3(
שתחולעלמישעוסקבסחרבציודקצהכאמורבפסקאות)1(ו–)2(פ";
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בסעיףקטן)ד4(,המילים"הכללישלמשרדהתקשורת"-יימחקופ )4(

החלפתסעיפים
4א1ו־4א2

במקוםסעיפים4א1ו־4א2לחוקהעיקרייבוא:7פ

החייבים4א1פ"המרשם בזק שירותי נותני של מרשם ינהל המנהל )א(
2)א(;המרשםיהיהפתוחלעיוןהציבור ברישוםלפיסעיף

ויפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתפ

לאיירשםאדםבמרשםאלאאםכןמתקיימיםבוכל )ב(
אלה:

הואאינוקטיןאופסולדין; )1(

הואאזרחישראליאותושבישראלאותאגיד )2(
שהתאגדונרשםבישראלאותאגידשהתאגדמחוץ
לחוק 346 סעיף לפי חוץ כחברת ונרשם לישראל

החברות;

או פירעון חדלות הליכי לגביו מתקיימים לא  )3(
ושיקום פירעון חדלות בחוק כהגדרתם רגל פשיטת
כלכלי,התשע"ח-22018,אולפיפקודתפשיטתהרגל

]נוסחחדש[,התש"ם-31980,בהתאמה;

היההמבקשתאגיד-הואלאהחליטעלפירוקו )4(
מרצוןוביתהמשפטלאמינהלוכונסנכסיםאוציווה

עלפירוקופ

השררשאילקבועהוראותלענייןאופןניהולהמרשם )ג(
ולענייןהגשתהבקשהלרישוםבמרשם,הפרטיםשייכללובה

והמסמכיםשיצורפואליהפ

הגישאדםבקשהלרישוםבמרשם,ירשוםאותוהמנהל )ד(
במרשםבתוךעשרהימיעבודהאםמצאשמתקיימיםבו
התנאיםשבפסקאות)1(עד)4(שבסעיףקטן)ב(,ורשאיהוא

לדרושמהמבקש,לשםהרישום,מידעומסמכיםנוספיםפ

)ד(,המנהלרשאילהביא נוסףעלהאמורבסעיףקטן )ה(
בחשבוןלענייןהרישוםבמרשםגםשיקוליםשבטובתהציבור,

אםהדברנדרשלדעתובנסיבותהענייןפ

מצאהמנהלכימתקיימותנסיבותשבשלהןאיןלרשום )ו(
אתהמבקשבמרשם,כאמורבסעיףקטן)ב(או)ה(,יודיעעל
כךלמבקשבתוךהתקופההאמורהבסעיףקטן)ד(,בהודעה
מנומקתבכתב,וייתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיובסמוך

לאחרמתןההודעהפ

הזכויותהמוקנותלמישרשוםבמרשםמכוחהרישום )ז(
אינןניתנותלהעברה,לשעבודאולעיקולפ

עלמישרשוםבמרשםיחולוהוראותסעיף4)ו(,בשינויים )ח(
המחויביםפ

ס"חהתשע"ח,עמ'310פ 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש34,עמ'639פ 3
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תקנותההיתר
הכלליוהוראת

מינהללמישרשום
במרשם

וחובות4א2פ הגבלות תנאים, בתקנות לקבוע רשאי השר )א(
שהשר בעניינים לרבות במרשם, שרשום מי על שיחולו
מוסמךלהתקיןלגביהםתקנותלפיהוראותחוקזה,ובכללזה
בענייניםהאמוריםבסעיף4)ד2(,ורשאיהואלקבועבתקנות
כאמורהוראותשיחולולגביכלהרשומיםבמרשםאולגבי
חלקמהםבהתאםלסוגיהשירותיםומאפייניהם;בקביעת
את השאר, בין בחשבון, השר יביא הכללי ההיתר תקנות

השיקוליםהמפורטיםבסעיף4)ב(,בשינוייםהמחויביםפ

השררשאילתתלמישרשוםבמרשםהוראתמינהל )ב(
בענייניםשבסמכותולקבועבתקנותההיתרהכללי,אםמצא
כיישטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםמתןהוראהפרטניתלאותו
אדם,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו;נתןהשר
הוראתמינהלכאמור,יפרסםאותהלציבורבאתרהאינטרנט
שלמשרדהתקשורתויצייןזאתבמרשם,ובלבדשלאיפרסם
פרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפי
סעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-41998,ורשאיהוא
שלאלפרסםפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינה

חייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ"

בסעיף4גלחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף4ג

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אגרותלרישיונותולרישוםבמרשם"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,אחרי"השר"יבוא"באישורועדתהכלכלהשלהכנסת"; )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

בקשה או במרשם לרישום או לרישיון בקשה הגשת בעד אגרה )1("
לחידושם;";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ג(

סכומיהן עדכון אופן לרבות האגרות, לתשלום ומועדים דרכים )3("
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים במדד לשינוי בהתאם
לסטטיסטיקה,וכןתשלוםשלהפרשיהצמדה,ריביתפיגוריםוהוצאות

גבייהעלאגרהשלאשולמהבמועדהפ"

בסעיף4ג1לחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"מבעלרישיון"יבוא"מהגורמים9פתיקוןסעיף4ג1
המפורטיםלהלןלמסורלוכלמידעהנחוץלשםהפעלתסמכויותהשרלפיחוקזה,או

כדילהקלאתביצוען,והכולבמועד,במתכונתובאופןשיורה:

ספקמורשהאומישפועלמטעמובמתןשירותיבזקאובביצועפעולותבזק; )1(

בעלרישיוןלשידוריםאומישפועלמטעמובביצועשידורים; )2(

מישעוסקבסחרבציודקצה; )3(

מישהשרשוקללקבועכישירותשהואנותןהואשירותאחרשישלהוסיפו )4(
לתוספתהראשונהלפיסעיף58אפ"

ס"חהתשנ"ח,עמ'226פ 4
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בסעיף4דלחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף4ד

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,ברישה,אחרי"שירותבזק"יבוא"אושירותהנלווהלו,שנותן )א(
ספקמורשה,כמפורטבצו";

בפסקה)2(,המילה"בזק"-תימחק; )ב(

בסעיףקטן)ה(,במקוםהסיפההחלבמילים"הוראותצומכוחו"יבוא"צומכוחו, )2(
יחולועלהספקהמורשהשנותןאתהשירותהחיוני,אלאאםכןנקבעאחרתבצו";

בסעיףקטן)ו(- )3(

במקוםההגדרה"פירוקמרצון"יבוא: )א(

""פירוקמרצון"-כמשמעותובחלקשמיניא'לחוקהחברות;";

בהגדרה"הסדר",בסופהיבוא"וכןהסדרחובכהגדרתובסעיף318לחוק )ב(
חדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2018"פ

בסעיף4הלחוקהעיקרי-11פתיקוןסעיף4ה

בסעיףקטן)א(,אחרי"לפיהרישיון,"יבוא"תקנותההיתרהכלליאוהוראתמינהל )1(
שניתנהלולפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ד(,במקום"אוהגבלתו"יבוא"התלייתואוהגבלתו,אובשלביטול )2(
אוהתליהשלהרישוםבמרשםאוהגבלתמישרשוםבמרשםבמתןהשירותים,לפי

העניין";

בסעיףקטן)ו(,אחרי"עלפירישיונו,"יבוא"תקנותההיתרהכלליאוהוראתמינהל )3(
שניתנהלולפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין,"פ

בסעיף4ולחוקהעיקרי-12פתיקוןסעיף4ו

בסעיףקטן)א(,במקום"רשימתשירותיבזקבסיסיים"יבוא"רשימהשלשירותי )1(
בזק,ושלשירותיםנלוויםלהםשהםשירותיםבסיסיים";

בסעיףקטן)ב()1(,אחרי"עלפירישיונו,"יבוא"עלפיתקנותההיתרהכלליאועל )2(
פיהוראתמינהלשניתנהלולפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין,";

סעיףקטן)ד(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"לפירישיונו"יבוא"לפירישיונו,תקנותההיתרהכלליאו )4(
הוראתמינהלשניתנהלו,לפיהעניין,"פ

בסעיף4זלחוקהעיקרי,במקום"בעלרישיון,אובעלרישיוןלשידורים,"יבוא"ספק13פתיקוןסעיף4ז
מורשהאובעלרישיוןלשידורים"ובמקום"מבעלרישיוןאחר"יבוא"מספקמורשה

אחר"פ

בסעיף4חלחוקהעיקרי-14פתיקוןסעיף4ח

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )א(

""ספקמורשה"-לרבותבעלרישיוןלשידורילווייןכהגדרתובסעיף6מג;";

בהגדרה"תיולפנימי",במקום"הגישה"יבוא"הבזק"; )ב(
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בסעיףקטן)ב(,במקום"מבעלרישיון"יבוא"מספקמורשה"ובמקום"בעלרישיון" )2(
יבוא"ספקמורשה";

ובמקום אחר" מורשה "ספק יבוא אחר" רישיון "בעל במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
"שהרוכששילםלבעלהרישיון"יבוא"שהרוכששילםלספקהמורשה";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בעלרישיוןאחר"יבוא"ספקמורשהאחר",במקום"בעל )4(
הרישיוןהאחר"יבוא"הספקהמורשההאחר"ובמקום"לבעלהרישיון"יבוא"לספק

המורשה"פ

בסעיף4טלחוקהעיקרי-15פתיקוןסעיף4ט

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"ספקגישהלאינטרנט"יבוא: )1(

""ספקגישהלאינטרנט"-ספקמורשההמספקשירותגישהלאינטרנטפ";

)ג()1(,במקום"ישלחבדוארעלוןמודפסלמנוי"יבוא"ישלחמידע בסעיףקטן )2(
למנויבדרךשיקבעהשרברישיוןאובתקנותההיתרהכללי;מידעכאמוריישלח"פ

בסעיף5לחוקהעיקרי-16פתיקוןסעיף5

בסעיףקטן)א(- )1(

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )א(

במקוםההגדרה"בעלרישיוןאחר"יבוא: )ב(

""ספקמורשהאחר",לענייןסעיפיםקטנים)ו(ו־)ז(-לרבותבעלרישיון
לשידורילווייןכהגדרתובסעיף6מג;";

בהגדרה"קישור־גומלין",בכלמקום,המילה"ציבורית"-תימחק; )ג(

בהגדרה"שימוש",במקוםפסקה)1(יבוא: )ד(

מתןגישהאלרשתבזק,לרבותמיתקןבזק,שלספקמורשהאחר, )1("
ואפשרותהשימושבהם;";

בסעיףקטן)ב()1(,המילה"הציבורית"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(,המילה"הציבורית"-תימחק; )3(

יבוא זה" לעניין ברישיונו שנקבעו לתנאים "בהתאם במקום )ה(, קטן בסעיף )4(
"בהתאםלתנאיםשנקבעולענייןזהברישיונו,בתקנותההיתרהכלליאובהוראתמינהל

שניתנהלולפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ו(,המילים"ביצועפעולותבזקאו"-יימחקו; )5(

בסעיףקטן)ז(,במקום"בעלרישיוןאחר"יבוא"ספקמורשה"; )6(

ביצוע או בזק שירותי מתן בזק, פעולות ביצוע "היה במקום )ח(, קטן בסעיף )7(
שידוריםבידיבעלרישיון"יבוא"היהמתןשירותיבזקאוביצועשידוריםבידיספק

מורשה"ובמקום"בידיבעלירישיונותשונים"יבוא"בידיספקיםמורשיםשונים";

בסעיףקטן)ט(,בכלמקום,המילה"הציבורית"-תימחק; )8(

בסעיףקטן)י(- )9(

בפסקה)1(,במקום"מפעילפנים־ארציייתןלמפעילפנים־ארציאחר"יבוא )א(
"ספקמורשהייתןלספקמורשהאחר",במקום"שלהמפעילהפנים־ארציהאחר
אולהקיםבהמיתקניבזקשלהמפעילהפנים־ארציהאחר"יבוא"שלהספק
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המורשההאחראולהקיםבהמיתקניבזקשלהספקהמורשההאחר"ובמקום
"ביצועכלפעולתבזקומתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהמפעיל
הפנים־ארציהאחר"יבוא"מתןכלשירותבזקעלפיתנאירישיונושלהספק

המורשההאחר,תקנותההיתרהכלליאוהוראתמינהל,לפיהעניין,";

בפסקה)2(,במקוםהסיפהמהמילים"בידימפעילפנים־ארצישאינו"יבוא )ב(
"בידיספקמורשה";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )ג(

בפסקה)5(,במקום"שלמפעילפנים־ארצי"יבוא"שלספקמורשה"; )ד(

בפסקה)6(- )ה(

ברישה,במקום"שלמפעילפנים־ארצי"יבוא"שלספקמורשה"; )1(

"הספק יבוא הפנים־ארצי" "המפעיל במקום )ב(, משנה בפסקת )2(
המורשה";

בפסקה)7(,ההגדרות"בעלרישיוןמפ"אתשתית"ו"מפעילפנים־ארצי"- )ו(
יימחקופ

בסעיף5אלחוקהעיקרי-17פתיקוןסעיף5א

בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"ניידותמספרים"יבוא: )1(

""ספקמורשה"-ספקמורשההנותןשירותטלפוניה;";

בסעיףקטן)ד(,במקום"ברישיוןשניתןלפיחוקזה"יבוא"ברישיון,בתקנותההיתר )2(
הכלליאובהוראתמינהלשניתנהלפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין,";

סעיףקטן)ה(-בטלפ )3(

בסעיף5ב)ו(לחוקהעיקרי-18פתיקוןסעיף5ב

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )1(

בהגדרה"מסרון",המילה"ציבורית"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"מסרון"יבוא: )3(

בזק רשת באמצעות טלפוניה שירות המספק מורשה ספק - מורשה" ""ספק
המאפשרתלספקשירותמסרון;"פ

סעיף5גלחוקהעיקרי-בטלפ19פביטולסעיף5ג

בסעיף6לחוקהעיקרי-20פתיקוןסעיף6

במקוםכותרתהשולייםיבוא"ביטול,התליהאוהגבלהשלרישיוןאורישום )1(
במרשם";

האמורבויסומן")א("ובו- )2(

ברישה,המילים"בכלעת"-יימחקו,אחרי"להתלותו"יבוא"עדלקיום )א(
תנאיםשיורהעליהם,אולבטלרישוםבמרשםאולהתלותועדלקיוםתנאים
שיורהעליהםאולהגבילאתמישרשוםבמרשםבמתןשירותיבזק",והמילה

"סבירה"-תימחק;

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוהרישוםבמרשם"; )ב(
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במקוםפסקה)2(יבוא: )ג(

הרישיוןניתןאוהרישוםבמרשםנעשהעליסודמידעכוזב,מטעה, ")1א(
חלקיאושגוי;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןהרישיוןאולרישוםבמרשם; )1ב(

הספקהמורשה,ואםהואתאגיד-התאגיד,נושאמשרהבואובעל )1ג(
השפעהניכרתבו,הורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה
אישום כתב נגדו ועומד שתלוי או מורשה ספק להיות ראוי הוא אין
בעבירהכאמור,ואםהוחלהתנאיהאמורלפיסעיף4)ד(גםעלהמחזיק
אמצעישליטהבבעלרישיוןשהואתאגיד,בשיעורהנמוךמ־25%-גם
אםאותומחזיקהורשעאותלויועומדנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

לענייןזה,"השפעהניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א;

הספקהמורשההפרהוראהמהותיתמההוראותלפיחוקזהאותנאי )2(
מהותימתנאיהרישיון,תקנותההיתרהכלליאוהוראתמינהלשניתנה

לו,לפיהעניין;";

בפסקה)2א(,במקום"לפיסעיף11)ב(,13או13א"יבוא"לפיסעיפים11)ב(, )ד(
11א,13,13אאו13ב";

בפסקה)2ב(,במקום"הפרתנאימתנאיהרישיוןשאינותנאימהותי"יבוא )ה(
"הפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,ובכללזהמתקנותההיתרהכללי,שאינה
הוראהמהותית,תנאימתנאיהרישיוןאוהוראתמינהלשניתנהלו,שאינם

הוראהמהותיתאותנאימהותי,לפיהעניין,";

אחריפסקה)2ב(יבוא: )ו(

לאשילםאגרהשנתיתשנקבעהלפיסעיף4ג)א()2(;"; ")2ג(

פסקאות)3(עד)6(-יימחקו; )ז(

בפסקה)7(,בסופהיבוא"אוהרישוםבמרשם"; )ח(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

בבואולבטלרישוםבמרשםאולהתלותואולהגבילאתמישרשוםבמרשם ")ב(
במתןשירותיבזקלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלהביאבחשבוןאתהמאפיינים
הייחודייםלרישוםבמרשם,ובכללזהאתההקלותבהליךהרישוםובתנאים

המקדמייםלרישוםלעומתההליךוהתנאיםלמתןרישיוןפ

ביטלהשררישיוןלפיסעיףזה,לאייתןרישיוןלמישרישיונובוטל)ג( )1(
ולאירשוםאותובמרשם,אלאלאחרשחלפהשנהממועדהביטולפ

ביטלהשררישוםבמרשםלפיסעיףזה,לאייתןרישיוןלמישרישומו )2(
בוטלולאירשוםאותובמרשם,אלאלאחרשחלפהשנהממועדהביטולפ

)1(ו–)2(,השררשאי,בהחלטהמנומקת נוסףעלהאמורבפסקאות )3(
בכתב,שלאלתתרישיוןגםלתאגידבשליטתושלמישבוטלרישיונואו
רישומוכאמוראולאלרשוםתאגידכאמורבמרשם,תאגידהשולטבואו
תאגידהנשלטבידימיששולטבואלאלאחרשחלפההתקופההאמורה
באותןפסקאות,אםמצאהשרכייהיהבכךכדילעקוףאתההחלטהבדבר

הביטולפ
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השררשאילהורותלמישרישיונואורישומובמרשםבוטל,הותלהאו )ד(
הוגבללפיסעיףזהלפעוללהסדרתהסיוםשלאספקתשירותיהבזקלפיהרישיון
אומכוחהרישוםבמרשםאולצמצומה,והכוללפיהעניין,באופןאובמועד
שהורה;בהוראותלפיסעיףקטןזהרשאיהשר,ביןהשאר,לדרושממישרישיונו

אורישומובמרשםבוטל,הותלהאוהוגבלכאמור-

להעבירלואתרשימתמנוייוופרטיהם; )1(

להודיעלמנוייועלסיוםאוצמצוםשלאספקתשירותיהבזק; )2(

לפעולכדילאפשרלספקמורשהאחר,אחדאויותר,אולהקלעליו )3(
לספקשירותבזקלמנוייולאחרשהואיחדללספקלהםשירותיבזקפ"

בסעיף6אלחוקהעיקרי-21פתיקוןסעיף6א

בהגדרה"הפקהמקומיתעצמית",המילים"כמשמעותהבסעיף6יב1"-יימחקו; )1(

אחריההגדרה"זמןשידורבסיסי"יבוא: )2(

""חברותאחיות"-חברותאשרבעלהשפעהניכרתבאחתהואגםבעלהשפעה
ניכרתבאחרת;לענייןזה,"השפעהניכרת"-כהגדרתהבסעיף14א;";

ההגדרה"מנוי"-תימחקפ )3(

בסעיף6זלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלפ22פתיקוןסעיף6ז

בסעיף6ח)ז(לחוקהעיקרי,המילים"הכללישלמשרדהתקשורת"-יימחקופ23פתיקוןסעיף6ח

בסעיף6ט)א()9(לחוקהעיקרי,אחרי"בעלירישיונות"יבוא"לשידוריםוספקיםמורשים"פ24פתיקוןסעיף6ט

בסעיף6יא1לחוקהעיקרי,במקום"לבעלרישיוןלענייןפעולותבזק"יבוא"לספקמורשה25פתיקוןסעיף6יא1
לענייןפעולותבזק"פ

ביטולסעיפים
6יב1עד6יב4

סעיפים6יב1עד6יב4לחוקהעיקרי-בטליםפ26פ

בסעיף6יב5לחוקהעיקרי,אחרי"זיכיונות"יבוא"כמשמעותםבפרקב'1,כנוסחוערב27פתיקוןסעיף6יב5
תחילתושלתיקון25"פ

ביטולסעיפים
6יב6עד6יב8

סעיפים6יב6עד6יב8לחוקהעיקרי-בטליםפ28פ

בסעיף6כ2)ג()5()ג()2(לחוקהעיקרי,במקום"בבעלרישיוןכללילפיחוקזה"יבוא"בספק29פתיקוןסעיף6כ2
מורשהלפיחוקזה"פ

בסעיף6לד1)ז()10(לחוקהעיקרי,אחרי"בעלרישיון"יבוא"לשידורים"פ30פתיקוןסעיף6לד1

בסעיף6לזלחוקהעיקרי-31פתיקוןסעיף6לז

סעיףקטן)ד(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ה(,במקום"ביצעאתאחתהפעולותהמנויותבסעיף6ז)א(או)ב(בלי )2(
שקיבלרישיוןמתאיםלכך"יבוא"שידרשידוריכבליםבלישקיבלרישיוןמתאיםלכך,

בניגודלהוראותסעיף6ז)א(";

)ז(,המילים"אוהמסייעלהתקנהאולהפעלהשלמוקדשידור"- בסעיףקטן )3(
יימחקו,ובמקוםהסיפההחלבמילים"שקליםחדשים"יבוא"שקליםחדשים)להלן

-שידוריםאסורים(";

בסעיףקטן)ח(- )4(

בפסקה)3(,המילים"אולמוקדשידוראסור"-יימחקו; )א(
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פסקה)5(-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"למוקדשידוראסור,להפעלתהולקיום"יבוא"לקיום"; )ג(

בפסקה)7(,המילים"הבעליםאוהמחזיקשלמוקדשידוראסור"-יימחקו; )ד(

פסקאות)8(עד)10(-יימחקו; )ה(

סעיףקטן)יא(-בטלפ )5(

בסעיף6מדלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ד(-בטלפ32פתיקוןסעיף6מד

6מח)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"בעלרישיוןלמתןשירותיבזק"יבוא"ספק33פתיקוןסעיף6מח בסעיף
מורשה"פ

בסעיף6מט)א()3(לחוקהעיקרי,אחרי"לרבותהתקשרויות"יבוא"עםספקיםמורשים,"פ34פתיקוןסעיף6מט

6סא)א()1(לחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמילים"לענייןסעיףזה"יבוא35פתיקוןסעיף6סא בסעיף
"במקום"ספקמורשה"יבוא"בעלרישיוןלשידורילוויין;לענייןסעיףזה"פ

תיקוןכותרת
פרקד'

בכותרתפרקד'לחוקהעיקרי,במקום"פעולותבזקומתן"יבוא"מתן"פ36פ

בסעיף11לחוקהעיקרי-37פתיקוןסעיף11

בסעיףקטן)א(,במקום"יבצעפעולותבזקויתן"יבוא"ייתן"ובמקום"הרישיון )1(
שהוענקלו"יבוא"הרישיוןשהוענקלו,תקנותההיתרהכלליאוהוראתמינהלשניתנה

לולפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין,";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעלרישיוןפועל"יבוא"ספקמורשהפועל",במקום"לבעל )2(
הרישיון"יבוא"לספקהמורשה"ובמקום"בסעיףקטןזה,"בעלרישיון""יבוא"בסעיף

קטןזה,"ספקמורשה""פ

בסעיף12לחוקהעיקרי-38פתיקוןסעיף12

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבעהוראותלענייןהגבלת ")א(
החובהלפיסעיףקטן)ב()1א(אוסעיף64א)ג(לבצעפעולתבזקולספקשירות
בזקלכללהציבורבכלהארץאולפחותבאזורשירות,ובכללזהנסיבותשבהן
תתאפשרדחייתהמועדלקיוםהחובהכאמור;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאי
השר,ביןהשאר,לקבועהוראותלענייןהגשתבקשהשלספקמורשהלהגבלת
החובהכאמורולענייןבחינתהבקשהוהחלטהבה,ולענייןמינויועדהמייעצת
לשםמתןהמלצהבנוגעלבקשהכאמורוהשיקוליםשעליהלשקולבבחינת

הבקשהפ";

בסעיףקטן)א1(- )2(

בפסקה)1(,במקום"שירותשיחות"יבוא"שימושבשירותטלפוניהלשם )א(
התקשרות";

בפסקה)3(- )ב(

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"ניתוקשירות"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-ספקמורשההמספקשירותטלפוניהבאמצעות
רשתבזקשאינהמערכתרדיוטלפוןנייד;";



949 ספרהחוקים2985,ה'בתמוזהתשפ"ב,2022פ7פ4

בסעיףקטן)ב(- )3(

ברישה,אחרי"בפרקה'"יבוא"ובלילגרועמהוראותסעיפים4,4א2ו־4ג1,", )א(
ובמקום"בתקנותבאישורועדתהכלכלה"יבוא"בתקנות,ברישיוןאובהוראת

מינהללפיסעיף4א2)ב(,לפיהעניין";

)1(,במקוםהרישהעדהמילה"ותנאים"יבוא"תנאים",ובמקום בפסקה )ב(
"למקומותישוב"יבוא"לאזורישירות,למקומותוליישובים";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

קביעתחובהלבצעפעולותבזקולספקשירותבזקלכללהציבורבכל ")1א(
הארץאולפחותבאזורשירות,אולחלקמהציבור;";

פסקאות)2(עד)4(-יימחקופ )ד(

בסעיף13לחוקהעיקרי-39פתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)א(- )1(

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )א(

אחריההגדרה"נציגכוחותהביטחון"יבוא: )ב(

""ספקמורשה"-לרבותבעלרישיוןלשידוריםומישקיבלרישיוןלפי
הפקודה;

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )2(

נציגכוחותהביטחוןרשאילדרושמספקמורשהלמסורלו,במועד,במתכונת ")ו(
ובאופןשיורה,כלמידעהנחוץלשםהפעלתהסמכויותלפיסעיףזה,למעטמידע
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-51981,אוידיעותעלאודות

ענייניוהפרטייםשלאדםגםאםאינםמידעכאמורפ"

בסעיף13א)א(לחוקהעיקרי-40פתיקוןסעיף13א

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )1(

בהגדרה"מערכתבזק",המילים"לביצועפעולותבזקאו"-יימחקו; )2(

אחריההגדרה"נציגמערכתהביטחון"יבוא: )3(

""ספקמורשה"-לרבותמישקיבלרישיוןלפיהפקודה;"פ

בסעיף13בלחוקהעיקרי-41פתיקוןסעיף13ב

בסעיףקטן)א(,המילה"בסיסיים"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ג(,ההגדרה"שירותיבזקבסיסיים"-תימחקפ )2(

סעיף14לחוקהעיקרי-בטלפ42פביטולסעיף14

בסעיף14אלחוקהעיקרי-43פתיקוןסעיף14א

אחריההגדרה"השפעהניכרת"יבוא: )1(

""ספקשירותיבזקנייחים"-ספקמורשהשבמועדהקובעהיהבעלרישיוןכללי
למתןשירותיבזקפנים־ארצייםנייחיםשלפיוחלהעליובאותומועד
החובהלבצעפעולתבזקולתתשירותבזקלכללהציבורבכלהארץאו

לפחותבאזורשירות,ושחלותעליוהוראותסעיף64א)ג(;";

ס"חהתשמ"א,עמ'128פ 5
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ההגדרה"רישיוןמפ"אכללי"-תימחק; )2(

בהגדרה"רשתגישהמתכתית",במקום"רשתכבליםמתכתיתשבעלרישיוןמפ"א )3(
כללי"יבוא"רשתבזקשהיארשתכבליםמתכתיתשספקשירותיבזקנייחים";

בהגדרה"רשתמתקדמת",במקום"רשתהמבוססת"יבוא"רשתבזקהמבוססת" )4(
ובמקום"רשתשוותערך"יבוא"רשתבזקשוותערך";

במקוםההגדרה"שירותבזיקהלתשתית"יבוא: )5(

בזקהניתן שאינושירות לתשתית"-שירותבזקוכןשירות בזיקה ""שירות
בהתאםלרישיוןכאמורבסעיף2)ב()2(,ולמעטאלה:

שירותבזקהניתןבעיקרובאמצעותלווייןהנמצאבמיקוםהרשום )1(
שימוש העושה לוויין באמצעות או )ITU( הבין־לאומי הבזק באיגוד

במסלולשרשוםכאמור,ולאניתןלתיתוללאשימושבלווייןכאמור;

שירותהניתןבאמצעותמיתקןבזקקרקעיכמשמעותובסעיף2)ה(על )2(
ידיבעלרישיוןבהתאםלהוראותאותוסעיף;

שירותהניתןבהתאםלהסכםשיתוףרשתגישה,שנערךביןבעלי )3(
רישיונותלפיסעיף2)ב()1(בהתאםלרישיונותיהם;";

במקוםההגדרה"שירותגישהלאינטרנט"יבוא: )6(

""שירותגישהלאינטרנט"-שירותגישהלאינטרנט,ביןשהואניתןבתמורהובין
שלאבתמורה;"פ

בסעיף14בלחוקהעיקרי-44פתיקוןסעיף14ב

בכותרתהשוליים,במקום"בעלרישיוןמפ"אכלליאחר"יבוא"ספקשירותיבזק )1(
נייחיםאחר";

בסעיףקטן)א(,אחרי"כנוסחובמועדהקובע"יבוא"ועלאףהוראותסעיף64א)ג("; )2(

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"בעלרישיוןמפ"אכללי"יבוא"ספקשירותיבזקנייחים", )3(
במקום"לפיסעיף4לקבועברישיוןשלבעלרישיוןכאמור"יבוא"לפיסעיפים4,4א2
או12לקבועברישיוןשלספקשירותיהבזקהנייחיםאובתקנותההיתרהכלליאו
בהוראתמינהל,לפיהעניין"ובמקום"בידיבעלהרישיון"יבוא"בידיספקשירותיהבזק

הנייחים";

בסעיףקטן)ה(,במקום"ברישיונושלבעלרישיוןמפ"אכלליאחר"יבוא"ברישיונו )4(
שלספקשירותיבזקנייחיםאחר",ובמקום"אואותובעלרישיון"יבוא"אואותוספק

שירותיבזקנייחים";

בסעיףקטן)ו(,המילים"שרישיוןמפ"אכלליייחשברישיוןשאינורישיוןכלליאו )5(
כדילהביאלכך"-יימחקו,ובמקום"בעלרישיוןכאמור"יבוא"ספקשירותיבזקנייחים"פ

בסעיף14גלחוקהעיקרי-45פתיקוןסעיף14ג

בסעיףקטן)ג(,המילים"הכללישלמשרדהתקשורת"-יימחקו,ובמקום"רשאי )1(
המנהלהכללי"יבוא"רשאיהמנהל";

בסעיףקטן)ט(,המילים"הכללישלמשרדהתקשורת"-יימחקופ )2(

בסעיף14דלחוקהעיקרי-46פתיקוןסעיף14ד

בסעיףקטן)ו(,אחרי"לפיסעיף4"יבוא"אונרשםבמרשם",אחרי"יקבעברישיונו" )1(
יבוא"אויורהלובהוראתמינהל,לפיהעניין,"ואחרי"שיקבעהשרברישיון"יבוא"או
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שיורהעליהםבהוראתמינהלכאמור",ובסופויבוא"השריורהעלאזוריהתמרוץ
שייכללובאזורהשירותברישיוןאובהוראתמינהל,לפיהעניין;הוראתמינהלכאמור

תפורסםבהתאםלהוראותסעיף4א2)ב(סיפהפ";

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )2(

איןבקביעתחובהלפרוסרשתמתקדמתבאזורשירותברישיוןאובהוראת ")ז(
המתקדמת הרשת את שיראו כדי כשלעצמה, )ו(, קטן בסעיף כאמור מינהל
שיפרוסהספקהמורשהכרשתבזקציבורית;לענייןספקשירותיבזקנייחיםשאינו

החברהיחולוהוראותסעיףקטן)ו(עלאףהאמורבסעיף14ב)ד()2(פ"

בסעיף14הלחוקהעיקרי-47פתיקוןסעיף14ה

בסעיףקטן)ד(,אחרי"ברישיוןהזוכה"יבוא"אובהוראתמינהל"; )1(

בסעיףקטן)ה(,בכלמקום,במקום"למנוי"יבוא"ללקוח"ובהגדרה"מנויעסקי", )2(
במקום"מנוי"יבוא"לקוח"פ

בסעיף14ולחוקהעיקרי-48פתיקוןסעיף14ו

)ב(,במקום"ברישיונושלבעלרישיון"יבוא"ברישיוןאובהוראת בסעיףקטן )1(
מינהל",אחרי"בהתאםלרישיון"יבוא"אולהוראתהמינהל,"ובמקום"ברישיונושל

בעלרישיון"יבוא"ברישיוןאובהוראתהמינהל,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ברישיונותיהםשל"יבוא"ברישיונותאובהוראותהמינהל )2(
החלותעל"פ

בסעיף14ח)1(לחוקהעיקרי,אחרי"ברישיונו,"יבוא"בתקנותההיתרהכלליאובהוראת49פתיקוןסעיף14ח
מינהלשניתנהלו,לפיהעניין,"פ

בסעיף14טלחוקהעיקרי-50פתיקוןסעיף14ט

בסעיףקטן)א(,אחרי"לשנה,"יבוא"עדליום1במרסשלאותהשנה",ואחרי )1(
"בשנה"יבוא"הקלנדרית";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עדיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023("יבוא"עדיום )2(
ח'באדרהתשפ"ג)1במרס2023("פ

בסעיף17)ה(לחוקהעיקרי,במקוםההגדרה"בעלרישיון"יבוא:51פתיקוןסעיף17

""ספקמורשה"-לרבותבעלרישיוןלשידוריםהמתכווןלדרושתשלוםבעדמקבץ
שירותיםהכוללשידוריםושירותבזק;"פ

בסעיף17אלחוקהעיקרי-52פתיקוןסעיף17א

אחריההגדרה"מקרקעיןפרטיים"יבוא: )1(

""ספקמורשה"-בעלרישיוןבזקשהוענקולוסמכויותעלפיסעיף4)ו(אומי
שרשוםבמרשםשהוענקולוסמכויותעלפיהסעיףהאמורכפישהוחל

בסעיף4א1)ח(;";

בהגדרה"רשת",המילה"ציבורית"-תימחקפ )2(

בסעיף18)א(לחוקהעיקרי-53פתיקוןסעיף18

ברישה,במקום"בעלרישיוןשהוענקולוסמכויותעלפיסעיף4)ו()להלןבפרק )1(
זה-בעלרישיון("יבוא"ספקמורשה";

בפסקה)5(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"פ )2(
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בסעיף21ב)ז()1(לחוקהעיקרי,אחרי"סעיף4)ו("יבוא"או4א1)ח("פ54פתיקוןסעיף21ב

בסעיף25)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"שבאזורתחולתרישיונו"יבוא"שרשתהבזק55פתיקוןסעיף25
שבאמצעותההואנותןשירותבזקפרוסהבאזורשבו"פ

בסעיף26)א(לחוקהעיקרי,במקום"במסגרתרישיונו"יבוא"במסגרתרישיונו,בהתאם56פתיקוןסעיף26
לתקנותההיתרהכלליאובהתאםלהוראתמינהלשניתנהלולפיסעיף4א2)ב(,לפי

העניין"פ

בסעיף27א)א(לחוקהעיקרי,אחריההגדרה"מיתקןעגינה"יבוא:57פתיקוןסעיף27א

""רשתגישה"-מיתקניבזקהמשמשיםלקישורביןמרכזתוביןנקודתסיוםרשת,
באמצעותתשתיתקווית,תשתיתאלחוטיתאושילובשלשתיהןפ"

בסעיף28לחוקהעיקרי-58פתיקוןסעיף28

במקוםכותרתהשולייםיבוא"פעולהבלארישיוןאובלארישוםבמרשם"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"העוברעלהוראותסעיף2)ב("יבוא"המספקשירותבזק )2(
אומבצעפעולתבזקבלארישיוןאומבלישהוארשוםבמרשם,בניגודלהוראות

סעיף2";

בסעיףקטן)ב(,במקום"נתן"יבוא"סיפק"ובמקום"סעיף2)ב("יבוא"סעיף2"פ )3(

28א)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"הנוגעתליבוא,להחזקה,להפצה,למכירה,59פתיקוןסעיף28א בסעיף
לתחזוקהאולחיבורלרשתבזקציבורית,שלציודקצה"יבוא"הנוגעתלסחרבציוד

קצה,לטיפולבואולתחזוקהשלו"פ

בסעיף30לחוקהעיקרי,אחרי"במיתקןבזק"יבוא"אובציודקצה"פ60פתיקוןסעיף30

בסעיף30אלחוקהעיקרי-61פתיקוןסעיף30א

בכותרתהשוליים,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בהגדרה"הודעתמסרקצר",המילה"ציבורית"-תימחק; )א(

בהגדרה"מערכתחיוגאוטומטי",אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )ב(

בהגדרה"מפרסם",במקוםהסיפההחלבמילים"רישיוןכללי"יבוא"רישיון )ג(
אותקנותההיתרהכללי,לפיהעניין";

בסעיףקטן)יב(,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"פ )3(

בסעיף31לחוקהעיקרי-62פתיקוןסעיף31

בסעיףקטן)א()1(,בהגדרה"מיתקןבזק",אחרי"לרבות"יבוא"ציודקצהובכלל )1(
זה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לבעלרישיון,למישפועלמכוחהיתרכללי"יבוא"לספק )2(
מורשה"פ

בסעיף32לחוקהעיקרי,במקום"מישפועלמכוחהיתרכלליאומימטעמם"יבוא"או63פתיקוןסעיף32
מימטעמושלספקמורשה,"פ

בסעיף33לחוקהעיקרי,במקום"למישפועלמכוחהיתרכללי,אולשלוחיהם"יבוא64פתיקוןסעיף33
"אולשלוחיו"פ
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בסעיף35לחוקהעיקרי-65פתיקוןסעיף35

בכותרתהשוליים,אחרי"מיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"; )1(

אחרי"הרסמיתקןבזק"יבוא"אוציודקצה"ואחרי"פעולתמיתקןבזק"יבוא"או )2(
ציודהקצה,לפיהעניין"פ

בסעיף36א)א(לחוקהעיקרי,במקוםהרישהעדהמילים"העוברעלהוראתסעיףקטןזה"66פתיקוןסעיף36א
יבוא"העוסקבסחרבציודקצהשלאניתןלגביואישורסוג,בניגודלהוראותסעיף4א"פ

תיקוןכותרת
סימןא'לפרקז'1

בכותרתסימןא'לפרקז'1לחוקהעיקרי,במקום"עלבעלרישיון"יבוא"בתחוםהבזק67פ
ועלמישפועלבלירישוםבמרשם,רישיוןאואישור"פ

בסעיף37אלחוקהעיקרי,ההגדרות"בעלהרישיון"ו"המנהל"-יימחקופ68פתיקוןסעיף37א

בסעיף37א2לחוקהעיקרי-69פתיקוןסעיף37א2

אחרי מקום, ובכל "הרביעית" יבוא "בתוספת" אחרי ברישה, )א(, קטן בסעיף )1(
"התוספת"יבוא"הרביעית";

סעיףקטן)ב(-בטלפ )2(

במקוםסעיף37א3לחוקהעיקרייבוא:70פהחלפתסעיף37א3

"עיצוםכספיעל
מישסוחרבציוד

קצה

הפרעוסקבסחרבציודקצההוראותכמפורטלהלן,רשאי37א3פ
המנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותסימןזהבסכום
שלעד101,810שקליםחדשים,ובלבדשסכוםזהלאיעלה

עלהסכוםהאמורבסעיף37א5:

לענייןציודקצהשנקבעלגביופטור-הוראהלעניין )1(
חובתדיווחאושמירתמסמכיםשנקבעהלפיסעיף4א)ד3()3(;

לענייןציודקצהשניתןלגביואישורסוגאושלאנקבע )2(
לגביופטור-הוראהלענייןחובתמסירתמידע,מסמךאו

ציודשנקבעהלפיסעיף53א)א()4(פ"

בסעיף37א4לחוקהעיקרי-71פתיקוןסעיף37א4

בכותרתהשוליים,במקום"רישיון,היתר"יבוא"רישוםבמרשם,רישיון"; )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

סיפקשירותבזקאוביצעפעולתבזקבלישהוארשוםבמרשםאובלי )1("
רישיון,בניגודלהוראותסעיף2;";

במקוםפסקה)3(יבוא: )3(

להוראות בניגוד סוג, אישור לגביו ניתן שלא קצה בציוד בסחר עסק )3("
סעיף4א,למעטציודקצהשהשרקבעלגביופטורמאישורסוגלפיסעיף4אפ"

הוספתסעיף
37א4ג

אחריסעיף37א4בלחוקהעיקרייבוא:72פ

"עיצוםכספיעל
הפרתהוראות

לענייןשירותחיוני
בידימישאינוספק

מורשה

היהלמנהליסודסבירלהניחכיאדםשאינוספקמורשההפר37א4גפ
4דכמפורטלהלן,רשאיהוא הוראהמההוראותלפיסעיף
שקלים 234,140 עד של בסכום כספי עיצום עליו להטיל
חדשים,ובלבדשהסכוםהאמורלאיעלהעלהסכוםהאמור

בסעיף37א5:
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הפראתהוראתסעיף4ד)א1(אוהוראתצושניתנהלפי )1(
סעיף4ד,לענייןהעברה,רכישהאוהחזקהשלאמצעישליטה,
שליטהאוהשפעהניכרתבנותןשירותחיוני,אופעלבניגוד
לתנאישנקבעבאישורלהעברה,לרכישהאולהחזקהכאמור

שניתןלפיסעיף4ד)א1(או)ג()1(;

לענייןבעלאישורכאמורבפסקה)1(-הפרהוראתצו )2(
שניתנהלפיסעיף4דבענייןאחרמהאמורבאותהפסקהפ"

בסעיף37א5לחוקהעיקרי,אחרי"37א4א"יבוא"ו־37א4ג"ובכלמקום,במקום"20%"73פתיקוןסעיף37א5
יבוא"5%"פ

בסעיף37א6)א(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"פ74פתיקוןסעיף37א6

בסעיף37א7)א(לחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"פ75פתיקוןסעיף37א7

בסעיף37א9)א()1(לחוקהעיקרי,אחרי"התוספת"יבוא"הרביעית"פ76פתיקוןסעיף37א9

בסעיף37א10)ב(לחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"פ77פתיקוןסעיף37א10

בסעיף37א13)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"בעלרישיון"יבוא"בזק"ובמקום"סעיפים4)ד(או78פתיקוןסעיף37א13
4א1"יבוא"סעיף4)ד("פ

בסעיף37א14לחוקהעיקרי,במקום"37א4א"יבוא"37א4ג"פ79פתיקוןסעיף37א14

בסעיף37א17)א(לחוקהעיקרי,במקום"37א4ב"יבוא"37א4ג"פ80פתיקוןסעיף37א17

בסעיף37א18לחוקהעיקרי-81פתיקוןסעיף37א18

אחרי"התוספת"יבוא"הרביעית"; )1(

במקום"37א3ו־37א4ב"יבוא"37א3עד37א4ג"פ )2(

בסעיף37ילחוקהעיקרי-82פתיקוןסעיף37י

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"מפקח"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-לרבותבעלרישיוןלשידורים;"פ

בסעיף37יבלחוקהעיקרי-83פתיקוןסעיף37יב

בפסקה)3(,במקום"לחצריושלבעלרישיון"יבוא"לחצריושלבעלרישיון,לחצריו )1(
שלעוסקבסחרבציודתקשורתכהגדרתובסעיף51ג";

בפסקה)4(,במקום"ציודבזק"יבוא"ציודתקשורת",ובמקום"בפסקה)3("יבוא )2(
"בפסקה)3(,בחצריושלעוסקבסחרבציודתקשורת"פ

בסעיף37יגלחוקהעיקרי,המילים"הכללישלמשרדהתקשורת"-יימחקופ84פתיקוןסעיף37יג

בסעיף38)ב(לחוקהעיקרי,בכלמקום,המילים"אושלמישפועלמכוחהיתרכללי"85פתיקוןסעיף38
והמילים"אולמישפועלמכוחההיתרהכללי"-יימחקופ

בסעיף40לחוקהעיקרי,ברישה,אחרי"סעיף4)ו("יבוא"אוסעיף4א1)ח("פ86פתיקוןסעיף40

פרקי'לחוקהעיקרי-בטלפ87פביטולפרקי'

בסעיף51אלחוקהעיקרי-88פתיקוןסעיף51א

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )א(
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""מפעילרט"ן"-ספקמורשההמספקשירותרדיוטלפוןנייד;

"שירותרדיוטלפוןנייד"-שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיא
מערכתרדיוטלפוןנייד,ביןשרשתהבזקהיאשלנותןהשירותובין

שהיאשלספקמורשהאחר;";

בהגדרה"תשלום",במקום"בעלהרישיון"יבוא"מפעילרט"ן"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,בכלמקום,במקום"בעלרישיון"יבוא"מפעילרט"ן"ובמקום"בעל )2(
הרישיון"יבוא"מפעילהרט"ן"פ

בסעיף51בלחוקהעיקרי-89פתיקוןסעיף51ב

בכותרתהשוליים,במקום"מבעלרישיוןרדיוטלפוןנייד"יבוא"ממפעילרט"ן"; )1(

בכלמקום,במקום"בעלרישיון"יבוא"מפעילרט"ן",במקום"מבעלהרישיון"יבוא )2(
"ממפעילהרט"ן"ובמקום"בעלהרישיון"יבוא"מפעילהרט"ן"פ

בסעיף51ג)א(לחוקהעיקרי-90פתיקוןסעיף51ג

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )1(

אחריההגדרה"סחר"יבוא: )2(

""ספקמורשה"-לרבותבעלרישיוןלשידורים;"פ

בסעיף51דלחוקהעיקרי-91פתיקוןסעיף51ד

בכותרתהשוליים,במקום"בעלרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ההגדרות"בעלרישיון"ו"בעלרישיוןרדיוטלפוןנייד"-יימחקו; )א(

ספק "עם יבוא רישיון" בעל "עם במקום התקשרות", "הסכם בהגדרה )ב(
מורשה";

"בעל במקום מקום, בכל רישיון", בעל עם התקשרות "הסכם בהגדרה )ג(
רישיון"יבוא"ספקמורשה"ובמקום"בעלירישיון"יבוא"ספקיםמורשים";

במקוםההגדרה"הסכםהתקשרותמשולב"יבוא: )ד(

""הסכםהתקשרותמשולב"-הסכםעםספקמורשהאומפעילרט"ן,
לרכישתשירותיםשלספקמורשה,אחדאויותר,ושירותיםשל

מפעילרט"ן;";

במקוםההגדרה"ממוצעהחשבונותהחודשיים"יבוא: )ה(

של -ממוצעהחשבונותהחודשיים ""ממוצעהחשבונותהחודשיים"
המנויבעבורשירותיספקמורשההניתניםמכוחהסכםהתקשרות
רט"ן מפעיל ושירותי מורשה ספק שירותי או מורשה ספק עם
הניתניםמכוחהסכםהתקשרותמשולב,שצרךהמנויבמהלךתקופת
ההסכםעדלמועדביטולו,והכוללמעטשירותיהשכרהאוהשאלה

שלציודקצה;";

בהגדרה"מנוי",בפסקה)1(,במקום"עםבעלרישיון"יבוא"עםספקמורשה"; )ו(

אחריההגדרה"מנוי"יבוא: )ז(

""מפעילרט"ן"-כהגדרתובסעיף51א)א(;
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"ספקמורשה"-לרבותבעלרישיוןלשידוריםולמעטמפעילרט"ן;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לאיגבהממנובעלרישיוןאובעלרישיוןרדיוטלפוןנייד" )3(
יבוא"לאיגבהממנוספקמורשהאומפעילרט"ן"ובמקום"בעלרישיוןכאמוררשאי"

יבוא"ספקמורשהאומפעילרט"ןכאמוררשאי"פ

בסעיף51הלחוקהעיקרי,במקום"מבעלרישיוןאומבעלרישיוןרדיוטלפוןנייד"יבוא92פתיקוןסעיף51ה
"מספקמורשהאוממפעילרט"ן",במקום"לאיהיהרשאיבעלהרישיוןאובעלרישיון
רדיוטלפוןנייד"יבוא"לאיהיהרשאיהספקהמורשהאומפעילהרט"ן"ובמקום
"לענייןזה,"בעלרישיון","בעלרישיוןרדיוטלפוןנייד""יבוא"לענייןזה,"ספקמורשה",

"מפעילרט"ן""פ

ביטולסעיפים
52ו־52א

סעיפים52ו־52אלחוקהעיקרי-בטליםפ93פ

בסעיף53לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלפ94פתיקוןסעיף53

בסעיף53א-95פתיקוןסעיף53א

בסעיףקטן)א(,ברישה,אחרי"השר"יבוא"באישורועדתהכלכלהשלהכנסת, )1(
למעטלענייןפסקאות)1(ו–)4(,";

בסעיףקטן)ג(,המילים"הכללישלמשרדהתקשורת"-יימחקופ )2(

סעיף55אלחוקהעיקרי-בטלפ96פתיקוןסעיף55א

בסעיף55בלחוקהעיקרי,המילה"ציבורית"-תימחקפ97פתיקוןסעיף55ב

אחריסעיף58לחוקהעיקרייבוא:98פהוספתסעיף58א

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילשנות58אפ"שינויהתוספות )א(
בצואתהתוספתהראשונה,ובלבדשלאיוסיףשירותלתוספת
הראשונהאלאאםכןמצאכיישהצדקהלכלולאותובתחום
הצורך התחרות, קידום של משיקולים היתר בין הבזק,
באספקהרציפהותקינהשלהשירותוהגנהעלצרכניאותו
שירותוצרכנישירותיבזק,ונוסףעלכך,רשאיהואלהביא

בחשבוןשיקוליםשבטובתהציבורפ

השררשאילשנותבצואתהתוספתהשנייהאםמצאכי )ב(
בשלהקצאתםהמוגבלתשלהתדריםהמנוייםבהוהשימוש
בהםלהקמתמערכתרדיוטלפוןנייד,ישהצדקהכישירותי
באמצעות יוסדרו תדרים אותם באמצעות הניתנים הבזק

רישיוןכאמורבסעיף2)ב(פ

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילשנות )ג(
בצואתהתוספתהשלישית,ובלבדשלאיוסיףמדינהלתוספת
השלישיתאלאאםכןשוכנעכיבאותהמדינהישאסדרהשל
מתןשירותיבזקשמאפייניהדומיםלהוראותהדיןהקבועות

בישראללענייןתחרותבתחוםהבזקורמתהשירותיםבופ

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה )ד(
שלהכנסת,רשאילשנותבצואתהתוספתהרביעיתפ"

סעיף59אלחוקהעיקרי-בטלפ99פביטולסעיף59א

סעיף64לחוקהעיקרי-בטלפ100פביטולסעיף64
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הוספתסעיפים
64אעד64ג

לפניסעיף65לחוקהעיקרייבוא:101פ

"הוראותמעבר
לענייןשינוי

מתכונתהאסדרה
בתחוםהבזק

בסעיףזהובסעיפים64בו־64ג-64אפ )א(

"הדיןהחדש"-חוקזהכנוסחובתיקון76;

"הדיןהישן"-חוקזהכנוסחוערבתיקון76;

"היתרכלליישן"-היתרכללישניתןלפיסעיף4א1כנוסחו
בדיןהישן;

)בזק התקשורת חוק של תחילתו יום - הקובע" "המועד
ושידורים()תיקוןמס'76(,התשפ"ב-62022;

"רישיוןישן"-רישיוןשניתןלפיסעיף4כנוסחובדיןהישן;

"תיקון76"-חוקהתקשורת)בזקושידורים()תיקוןמס'76(,
התשפ"ב-2022פ

מישהיהבידו,ערבהמועדהקובע,רישיוןישןאומי )ב(
שסיפק,ערבהמועדהקובע,שירותבזקמכוחהיתרכלליישן,
ואספקתשירותהבזקשלגביוניתןהרישיוןהישןאוההיתר
הכלליהישן,לפיהעניין,טעונהרישוםבמרשםאורישיוןלפי

סעיף2כנוסחובדיןהחדש,יחולולגביוההוראותהאלה:

הייתהאספקתהשירותטעונהרישוםבמרשם, )1(
תקנות יראואותוכמישנרשםבמרשםויחולועליו
ערב לו שניתנו מינהל הוראות וכן הכללי ההיתר

המועדהקובע;

הייתהאספקתהשירותטעונהרישיוןלפיסעיף2 )2(
לדיןהחדש-

יראואותוכמישבידורישיוןלפיסעיף4 )א(
לדיןהחדשעדתוםתקופתתוקפושלהרישיון
הישן,אועדתוםתקופתהרישוםלפיההיתר

הכלליהישן;

יראואתתנאיהרישיוןהישןאואתתנאי )ב(
ההיתרהכלליהישן,לפיהעניין,כתנאיהרישיון
כןהרישיון לדיןהחדש,אלאאם 4 לפיסעיף
בוטל,הותלהאוהוגבל,אוששונותנאיהרישיון
לפיהוראותחוקזה,לפניתוםתקופתתוקפושל
הרישיוןאולפניתוםתקופתהרישוםלפיהדין

הישןפ

בעלרישיוןישןשמתקיימותבוהוראותסעיףקטן)ב()1( )ג(
פעולת לבצע הישן הרישיון לפי חובה עליו וחלה ,)2( או
בזקולספקשירותבזקלכללהציבורבכלהארץאולפחות
שנקבעה הוראה לפי לרבות זה, חוק לפי שירות באזור
ברישיון,ימשיךלבצעפעולותבזקולספקשירותבזקכאמור

ס"חהתשפ"ב,עמ'934פ 6
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גםמהמועדהקובעואילך,וכלעודהואספקמורשה;המנהל
יפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורתאת
זה קטן סעיף שהוראות הישנים הרישיונות בעלי רשימת

חלותעליהםפ

איןבהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(כדילגרועמהוראות )ד(
סעיפים4)ה(,4א4,1א2ו־6לדיןהחדשפ

מישערבהמועדהקובעסיפקשירותבזקשאספקתו )ה(
ולפי ישן, כללי היתר או ישן רישיון טעונה הייתה לא
סעיף2לדיןהחדשאספקתוטעונהרישיוןאורישוםבמרשם,
רשאילהמשיךולספקאתשירותהבזקעדתוםשנהמהמועד
הקובעאףשאיןבידורישיוןואינורשוםבמרשםלפיאותו

סעיףפ

מתקדמת רשת לפרוס חובה ישן ברישיון השר קבע )ו(
כהגדרתהבסעיף14אבהתאםלהוראותפרקד'1לדיןהישן,
לדין ד'1 פרק לפי מינהל בהוראת או חדש ברישיון יקבע
אין הישן; בדין שנקבעה פריסה חובת אותה את החדש
בהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמתוקפםשלתנאיהרישיון

הישןוהוראותמינהלשניתנולפניהמועדהקובעפ

הוראתמעבר
לענייןשירותיבזק

לכוחותהביטחון

מישהיהבידו,ערבהמועדהקובע,רישיוןישןואינו64בפ )א(
ספקמורשהלפיהדיןהחדשוניתנולוהוראותמכוחסעיף
13ערבהמועדהקובע,ימשיכולחולעליוהוראותכאמור
והוראותסעיפים28,13גו־28ד,ויראואותו,לענייןהסעיפים
האמורים,כספקמורשה,לתקופהשלשלוששניםמהמועד

הקובע)בסעיףזה-התקופההקובעת(פ

הוראותסעיפים28,13גו־28דיחולובתקופההקובעת )ב(
עלמישאינוספקמורשהומספקשירותבזקשהשראישר,
בתקופההקובעת,כיהואשירותבזקשהיהחייבברישיוןלפי
הדיןהישן,ובלבדשהוראותשניתנולפיסעיף13יחולועלמי
שמספקשירותלתקופהשלאתעלהעלשלוששניםמיוםמתן
ההוראות;בתקופההקובעתוכלעודההוראותשניתנולפי
סעיף13עומדותבתוקפן,יראולענייןסעיפים28,13גו־28ד

אתמישמספקשירותבזקכאמורכספקמורשהפ

הוראתמעבר
לענייןניסויים

במערכתאלחוט
בטכנולוגייתדור5

בתקופהשלתשעהחודשיםמיוםפרסומושלתיקון64,76גפ )א(
ובלילגרועמהוראותסעיף3)3(לדיןהישן,נותןשירותבזק
המספקשירותבאמצעותמערכתאלחוטהטעונהרישיוןלפי
הפקודה,הפועלתבתחוםהתדרים25פ24עד5פ27גיגה־הרץ
)בסעיףזה-המערכת(,יהיהפטורמחובתקבלתרישיוןלפי
הדיןהישןאומחובתרישוםבמרשםלפיהוראתסעיף2)א(

לדיןהחדש,לפיהעניין,אםמתקיימיםכלאלה:

בתוקף ניסוי ברישיון מחזיק השירות נותן )1(
כמשמעותובהוראותלפיהפקודה,להפעלתמערכת

בטכנולוגייתדור5)בסעיףזה-רישיוןניסוי(;
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השירותניתןבמתכונתובהתאםלתנאיםוהגבלות )2(
שייקבעוברישיוןהניסוי,ובכללזהלענייןסוגמסוים
שלמנויים,תחוםגאוגרפימסויםשבותופעלהמערכת,
והכולבהתאםלתנאיהניסויבתחוםהתדריםהאמור
שיפרסםהמנהלבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת;

השירותניתןל־500מנוייםלכלהיותר; )3(

במקרהשלשירותהניתןבתשלום,נותןהשירות )4(
יצייןבאופןבולטומודגשבהסכםההתקשרותעםהמנוי
כימדוברבניסויויפרטבהסכםאתתנאיהניסוי,את
תקופתווהבהרהבדברהאפשרותשהניסוייופסקאו
יוגבלבהוראהשלהמנהלכהגדרתובפקודה,בהתאם
זוכדי להוראותרישיוןהניסוי;איןבהוראותפסקה
לגרועמחובותנותןהשירותלפיכלדין,ובכללזהלפי

חוקהגנתהצרכן,התשמ"א-71981פ

לענייןהוראותהפקודה,יראואתהוראותפסקאות)3( )ב(
ו–)4(שבסעיףקטן)א(כתנאיםברישיוןהניסויפ

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילהאריך )ג(
בצואתהתקופההאמורהבסעיףקטן)א(בתקופהאחתשלא

תעלהעלשישהחודשיםפ"

הוספתהתוספת
הראשונה,

התוספתהשנייה
והתוספת
השלישית

אחריסעיף65לחוקהעיקרייבוא:102פ

"תוספת ראשונה

)פסקה)4(להגדרה"שירותבזק"שבסעיף1וסעיף58א(

תוספת שנייה
)סעיפים2)ב()1(ו־58א(

כינויהתחום
]מגההרץ[

שידור
]מגההרץ[

700 733-703ו־1788-758פ

800 821-791ו־2862-832פ

850 849-824ו־3894-869פ

900 915-880ו־4960-925פ

1,800 1,785-1,710ו־51,880-1,805פ

2,100 1,980-1,920ו־62,170-2,110פ

2,500 2,570-2,500ו־72,690-2,620פ

3,500או3,600 83,800-3,500פ

תוספת שלישית
)סעיפים3)ג()1(ו־58א(

מדינההחברהבאיחודהאירופי; )1(

ארצותהבריתשלאמריקהפ" )2(

ס"חהתשמ"א,עמ'248פ 7
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בתוספת-103פתיקוןהתוספת

בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"רביעית"ובמקום")סעיף37א2("יבוא")סעיפים )1(
37א2ו־58א(";

במקום"בתוספתזו-"וההגדרותשלפניחלקא'יבוא: )2(

"בתוספתזו,"הוראתרישיון,תקנותההיתרהכלליאוהוראותמינהל"-תנאיאו
הוראהשנקבעולפיחוקזהברישיוןשניתןלפיסעיף4,בתקנותההיתרהכללי

אובהוראתמינהלשניתנהלפיסעיף4א2פ";

בחלקיםא'עדה',בכלמקום,למעטפרט)5א(בחלקב',פרטים)1א(ו־)11(בחלק )3(
ג'ופרטים)1(ו–)11(בחלקד'-

במקום"הוראתרישיון"יבוא"הוראתרישיון,תקנהמתקנותההיתרהכללי )א(
אוהוראתמינהל";

במקום"להוראתרישיון"יבוא"להוראתרישיון,לתקנהמתקנותההיתר )ב(
הכלליאולהוראתמינהל";

במקום"להוראותהרישיון"יבוא"להוראותרישיון,לתקנותההיתרהכללי )ג(
אולהוראתמינהל";

במקום"הוראותרישיון"יבוא"הוראותרישיון,תקנותההיתרהכלליאו )ד(
הוראתמינהל";

במקום"והוראתרישיון"יבוא"והוראתרישיון,תקנהמתקנותההיתרהכללי )ה(
אוהוראתמינהל";

בחלקב'- )4(

בפרט)1ב(,המילים"בניגודלהוראותלפיסעיף12)א(או"-יימחקו; )א(

בפרט)2(,במקום"שירותשיחות"יבוא"שירותטלפוניהלשםהתקשרות"; )ב(

בחלקג'- )5(

בפרט)3(,אחרי"שנקבעה"יבוא"בתקנות",במקום"12)ב()1(עד)4("יבוא )א(
"12)ב()1("ובמקום"ביצועפעולותבזקומתן"יבוא"תנאיםמיוחדיםלמתןשירותי

בזק";

בפרט)6(,במקום"למערכות"יבוא"לרשתות"; )ב(

בפרט)8(,במקום"מכוחו"יבוא"מכוחם"והמילה"ציבורית"-תימחק; )ג(

בחלקד'- )6(

במקוםפרט)4(יבוא: )א(

הפראתהוראותסעיף4ד)א1(אוהוראתצושניתנהלפיסעיף4ד, )4("
לענייןהעברה,רכישהאוהחזקהשלאמצעישליטה,שליטהאוהשפעה
ניכרתבנותןשירותחיוני,פעלבניגודלתנאישנקבעבאישורלהעברה,
)ג()1(,אוהפר 4ד)א1(או לרכישהאולהחזקהכאמורשניתןלפיסעיף

הוראתצושניתןלפיסעיף4דבענייןאחר;";

פרט)6(-יימחק; )ב(

4,בתקנותההיתרהכלליאו )8א(,בסופויבוא"שניתןלפיסעיף בפרט )ג(
בהוראתמינהל,לפיהעניין";
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בפרט)9(,במקוםהרישהעדהמילה"ובלבד"יבוא"הפראתהוראותסעיף )ד(
12אוהחלטתשרשניתנהלפיהסעיף 64א)ג(,אוהוראהשנקבעהלפיסעיף
האמור,שעניינההחובהלבצעפעולתבזקאולספקשירותבזקלכללהציבור
בכלהארץאולפחותבאזורשירות,אולחלקמהציבור,אוהפרהוראתרישיון

אותקנהמתקנותההיתרהכלליאוהוראתמינהלבענייןהאמור,ובלבד";

)11(,במקום"עםבעלרישיוןאחר"יבוא"עםספקמורשהאחר" בפרט )ה(
ובמקום"עםבעלרישיוןתשתיתרדיוסלולרית"יבוא"עםספקמורשהשמספק

תשתיתרדיוסלולרית"פ

תיקוןפקודת
הטלגרףהאלחוטי

-מס'9

בפקודתהטלגרףהאלחוטי]נוסחחדש[,התשל"ב-81972,בסעיף4ג,אחריסעיףקטן104פ
)ב(יבוא:

השררשאילהורותכירישיוןיינתןבהליךתחרותיאםמצאכיהדברנדרשבשל ")ב1(
קיומושלמשאבהנמצאבמחסור,אולשםקידוםהתחרותאושיפוררמתהשירותים
לציבור,אואםאיןהיתכנותכלכליתאוהנדסיתלמתןמספררבשלרישיונות;הורה
השרכאמור,רשאיהואלהורותכימתןהרישיוןיתבסס,ביןהשאר,עלגובההסכום

שיציעוהמתמודדיםבהליךהתחרותיפ"

תיקוןחוקהדואר
-מס'14

בחוקהדואר,התשמ"ו-91986,בסעיף1א)ב(,המילים"אולפיחוקהתקשורת,"-יימחקופ105פ

תיקוןחוק
ההוצאהלפועל-

מס'71

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-106-101967פ

בתוספתהשנייה,בחלקא',במקוםפרט14יבוא: )1(

טורא'
הגורם

טורב'
סוגהמידע

)בזק התקשורת בחוק כהגדרתו מורשה ספק "14פ
ושידורים(,התשמ"ב-111982)להלן-חוקהתקשורת(,
המספקלפיהחוקהאמוראחדאויותרמהשירותים

שלהלן:

שירותטלפוניהאושירותגישהלאינטרנט )1(
מערכת שאינה בזק רשת באמצעות הניתן
רדיוטלפוןנייד,ביןשרשתהבזקהיאשלנותן

השירותוביןשהיאשלספקמורשהאחר;

מידעעלסךהוצאותהחייב
במהלךהשנהשקדמהלמועד

מתןהצופ";

בזק רשת באמצעות הניתן בזק שירות )2(
שהיאמערכתרדיוטלפוןנייד,ביןשרשתהבזק
היאשלנותןהשירותוביןשהיאשלספקמורשה

אחר

בתוספתהשלישית,במקוםפרט7יבוא: )2(

ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספקלפיהחוקהאמורשירות "7פ
טלפוניהאושירותגישהלאינטרנטבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיוטלפון

ניידפ"

דינימדינתישראל,נוסחחדש25,עמ'505;ס"חהתשפ"ב,עמ'404פ 8

ס"חהתשמ"ו,עמ'79;התשפ"ב,עמ'816פ 9

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשפ"ב,עמ'888פ 10

ס"חהתשמ"ב,עמ'218פ 11
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תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות-
מס'24

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-107-121995פ

בסעיף6)ב2(- )1(

בפסקה)1(,במקוםהקטעהחלבמילים"מבעלרישיוןכללילמתןשירותי )א(
בזק"עדהמילים")בסעיףזה-בעלרישיון("יבוא"מספקמורשהכהגדרתובחוק
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982)להלן-ספקמורשה(,המספקשירות
טלפוניהכהגדרתובחוקהאמור",במקום"מטעםבעלהרישיון"יבוא"מטעם

הספקהמורשה"ובמקום"מבעלהרישיון"יבוא"מהספקהמורשה";

בפסקה)3(,במקום"מבעלרישיון"יבוא"מספקמורשה"; )ב(

בתוספתהראשונה- )2(

בפרט)3(,בסופויבוא")בתוספתזו-חוקהתקשורת("; )א(

במקוםפרט)4(יבוא: )ב(

ספקמורשההמספקלפיחוקהתקשורתשירותטלפוניהאושירות )4("
גישהלאינטרנטבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיוטלפוןניידפ"

תיקוןחוקחדלות
פירעוןושיקום
כלכלי-מס'6

בחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-132018,בתוספתהראשונה,בחלקא',108פ
במקוםפרט14יבוא:

טורא'
הגורם

טורב'
סוגהמידע

)בזק התקשורת בחוק כהגדרתו מורשה ספק "14פ
ושידורים(,התשמ"ב-1982,המספקלפיהחוקהאמור

אחדאויותרמהשירותיםשלהלן:

שירותטלפוניהאושירותגישהלאינטרנט )1(
מערכת שאינה בזק רשת באמצעות הניתן
רדיוטלפוןנייד,ביןשרשתהבזקהיאשלנותן

השירותוביןשהיאשלספקמורשהאחר;

מידעעלסךהוצאותהחייב
במהלךהשנהשקדמהלמועד

מתןצופתיחתהליכיםפ"

בזק רשת באמצעות הניתן בזק שירות )2(
שהיאמערכתרדיוטלפוןנייד,ביןשרשתהבזק
היאשלנותןהשירותוביןשהיאשלספקמורשה

אחר

תיקוןחוקיישוב
סכסוכיעבודה-

מס'8

37א,בהגדרה"שירותציבורי",109פ בחוקיישובסכסוכיעבודה,התשי"ז-141957,בסעיף
במקוםפסקה)12(יבוא:

שירותבזקאופעולתבזקהניתניםבידיבעלרישיוןבזק,כמפורטבסעיף2)ב(")12( )א(
ו–)ה(לחוקהתקשורת;

שירותבזקשנקבעלפיסעיף2)ג(לחוקהתקשורת,ושרהתקשורת,באישור )ב(
ועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,קבעלענייןחוקזה;

בפסקהזו- )ג(

"שירותבזק"-כהגדרתובחוקהתקשורת;

"חוקהתקשורת"-חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-151982;

ס"חהתשנ"ה,עמ'170;התשפ"ב,עמ'888פ 12

ס"חהתשע"ח,עמ'310;התשפ"א,עמ'374פ 13

ס"חהתשי"ז,עמ'58;התשע"ד,עמ'603פ 14

ס"חהתשמ"ב,עמ'218פ 15
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שידוריםכהגדרתםבחוקהרשותהשנייהלטלויזיהורדיו,התש"ן-161990פ" )13(

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה-מס'138

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-110-171965פ

בסעיף202ב)א(,במקוםההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )1(

""בעלרישיון"-בעלרישיוןבזקלאספקתשירותיבזקבאמצעותמערכתרדיו
טלפוןניידבהתאםלסעיף2)ב()1(לחוקהתקשורת;";

בסעיף261)ד()1()ט(,במקוםהסיפההחלבמילים"בעלרישיוןכללי"יבוא"ספק )2(
מורשהכהגדרתובסעיף17אלחוקהאמור";

בסעיף266ג- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעלרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )א(

)ב(,במקום""בעלרישיון"-כהגדרתובסעיף1"יבוא""ספק בסעיףקטן )ב(
מורשה"-כהגדרתובסעיף17א"פ

תיקוןחוקחסימת
מספרטלפוןלשם

מניעתביצוע
עבירות-מס'2

בחוקחסימתמספרטלפוןלשםמניעתביצועעבירות,התשע"ח-182018,בסעיף1,במקום111פ
ההגדרה"מפעילסלולרי"יבוא:

""מפעילסלולרי"-ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת,המספקלפיהחוקהאמור
שירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטלפוןנייד,ביןשרשת

הבזקהיאשלנותןהשירותוביןשהיאשלספקמורשהאחר;"פ

תיקוןחוקמוקדי
חירום-מס'2

בחוקמוקדיחירום,התשע"ו-112-192016פ

בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"מפעילסלולרי"יבוא: )א(

""מפעילסלולרי"-ספקמורשה,המספקלפיחוקהתקשורתשירותבזקהניתן
באמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטלפוןנייד,ביןשרשתהבזקהיא

שלנותןהשירותוביןשהיאשלספקמורשהאחר;";

ההגדרה"מפעילשירותיתקשורת"-תימחק; )ב(

אחריההגדרה"נתונימיקוםשלמתקשר"יבוא: )ג(

""ספקמורשה"-כהגדרתובחוקהתקשורת;";

בסעיף1א,בכלמקום,במקום"מפעילשירותיתקשורת"יבוא"ספקמורשה"; )2(

בסעיף1ו,במקום"מפעילשירותתקשורת"יבוא"ספקמורשה"פ )3(

תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום
הריכוזיות-מס'7

בחוקלקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-202013,בתוספת-113פ

בטורא',בפרט1,הסיפההחלבמילים"פנים־ארציים"-תימחק; )1(

בטורב'- )2(

בפרט1פ1,במקוםהסיפהמהמילים"כללילמתן"יבוא"לפיסעיף4לחוק )א(
התקשורת,למתןשירותבזקבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיוטלפוןנייד,

שמספרהמשתמשיםבהעולהעלהקבועלפיסעיף2)ב()2(לחוקהאמור";

ס"חהתש"ן,עמ'59פ 16

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשפ"ב,עמ'692פ 17

ס"חהתשע"ח,עמ'444ועמ'698פ 18

ס"חהתשע"ו,עמ'878;התשע"ח,עמ'948פ 19

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשפ"א,עמ'176פ 20
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בפרט2פ1,במקוםהסיפהמהמילים"כללימשולב"יבוא"לפיסעיף4לחוק )ב(
התקשורת,למתןשירותבזקהניתןבאמצעותרשתבזקשהיאמערכתרדיוטלפון

נייד";

פרט3פ3-יימחקפ )ג(

תיקוןחוקהגנת
הצרכן-מס'63

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-114-211981פ

בתוספתהשנייה- )א(

במקוםפרט1יבוא: )1(

ספקמורשהכהגדרתובחוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982 "1פ
יותר או אחד האמור החוק לפי המספק התקשורת(, חוק - זה )בחוק

מהשירותיםהאלה:

שירותטלפוניההניתןבאמצעותרשתבזקשאינהמערכתרדיו )1(
טלפוןנייד;

רדיו מערכת שהיא בזק רשת באמצעות הניתן בזק שירות )2(
טלפוןנייד,ביןשרשתהבזקהיאשלנותןהשירותוביןשהיאשל

ספקמורשהאחר;

שירותגישהלאינטרנטפ"; )3(

פרטים2ו־8-יימחקו; )2(

בתוספתהשלישית,במקוםפרט1יבוא: )ב(

שירותטלפוניהכהגדרתובחוקהתקשורתפ" "1פ

תיקוןחוקהקרינה
הבלתימייננת-

מס'3

בחוקהקרינההבלתימייננת,התשס"ו-222006,בסעיף7)א()3(,המילים"אולפיחוק115פ
התקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982"-יימחקו,ובסופויבוא"אוהציגהוראה

בדיןולפיהמקורהקרינהפטורמרישיוןאואישורלפיפקודתהטלגרף"פ

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-מס'21

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-116-231998פ

בסעיף19א,במקוםההגדרות""בעלרישיון","מיתקןבזק"ו"שירותבזק""יבוא: )1(

""מיתקןבזק","ספקמורשה"ו"שירותבזק"-כהגדרתםבחוקהתקשורת)בזק
ושידורים(,התשמ"ב-1982;";

בסעיף19יב- )2(

בסעיףקטן)ד()1(,במקום"בעלרישיון"יבוא"ספקמורשה"; )א(

בסעיףקטן)ז(,במקום"בעלירישיונות"יבוא"ספקיםמורשים"פ )ב(

תיקוןחוקשירות
הביטחוןהכללי-

מס'4

בחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-242002,בסעיף117-11פ

בסעיףקטן)א(- )1(

ההגדרה"בעלרישיון"-תימחק; )א(

אחריההגדרה"מידע"יבוא: )ב(

13לחוקהתקשורת)בזקושידורים(, ""ספקמורשה"-כהגדרתובסעיף
התשמ"ב-1982)בסעיףזה-חוקהתקשורת(,וכןכלגוףשהוחלעליו

סעיף13לחוקהאמורמכוחסעיף64בלאותוהחוקפ";

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשפ"א,עמ'175פ 21

ס"חהתשס"ו,עמ'158;התשע"א,עמ'749פ 22

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשפ"ב,עמ'120פ 23

ס"חהתשס"ב,עמ'179;התש"ף,עמ'42פ 24
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בסעיףקטן)ב(,במקום"בעלרישיון"יבוא"ספקמורשה"ובמקום"בעלהרישיון" )2(
יבוא"הספקהמורשה";

בסעיףקטן)ה(,במקום"בעלרישיון"יבוא"ספקמורשה"פ )3(

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה
-נתוניתקשורת(

-מס'2

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-נתוניתקשורת(,התשס"ח-118-252007פ

בסעיף1- )1(

ההגדרה"בעלרישיוןבזק"-תימחק; )א(

אחריההגדרה"נתוניתקשורת"יבוא: )ב(

""ספקמורשה"-כהגדרתובחוקהתקשורת;";

בסעיף3- )2(

בכותרתהשוליים,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"; )ב(

בסעיףקטן)ט(,במקום"לבעלרישיוןבזק"יבוא"לספקמורשה"; )ג(

בסעיף4- )3(

בסעיףקטן)א(,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"מבעלרישיוןבזק"יבוא"מספקמורשה",ובמקום )ב(
"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה";

בסעיףקטן)ו(,במקום"לבעלרישיוןבזק"יבוא"לספקמורשה"; )ג(

בסעיף5,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"; )4(

בסעיף6- )5(

בכותרתהשוליים,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,במקום"מבעלרישיוןבזקלמתןשירותיבזקפנים־ארציים )1(
נייחיםאושירותירדיוטלפוןנייד"יבוא"מספקמורשההמספקלפיחוק
התקשורתשירותטלפוניהאושירותגישהלאינטרנטהניתןבאמצעותרשת
בזקשאינהמערכתרדיוטלפוןנייד,אושירותבזקהניתןבאמצעותרשת
בזקשהיאמערכתרדיוטלפוןנייד,והכולביןשרשתהבזקהיאשלנותן
השירותוביןשהיאשלספקמורשהאחר"ובמקום"בעלהרישיון"יבוא

"הספקהמורשה";

בפסקה)2(,במקום"בעלהרישיון"יבוא"הספקהמורשה"; )2(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"; )ג(

בסעיף9- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"מבעלרישיוןבזק"יבוא"מספקמורשה"; )א(

במקום"מבעלרישיוןבזק"יבוא"מספקמורשה"; )ב(

בסעיף10,במקום"בעלרישיוןבזק"יבוא"ספקמורשה"פ )7(

ס"חהתשס"ח,עמ'72;התשע"ט,עמ'253פ 25
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תיקוןחוק
התוכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות
הכלכליתלשנות

התקציב2017
ו־2018(-מס'7

בחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב119פ
2017ו־2018(,התשע"ז-262016,בסעיף38,במקוםההגדרה"בעלתשתיתתקשורת"יבוא:

""בעלתשתיתתקשורת"-בעלרישיוןבזקשהוענקולוסמכויותעלפיסעיף4)ו(לחוק
אומישרשוםבמרשםכהגדרתו )בזקושידורים(,התשמ"ב-1982, התקשורת
באותוחוקשהוענקולוסמכויותעלפיהסעיףהאמורכפישהוחלבסעיף4א1)ח(

לחוקהאמור;"פ

תחילתושלחוקזהביוםז'בתשריהתשפ"ג)2באוקטובר2022()בסעיףזה-יום120פתחילה )א(
התחילה(;ואולם,תחילתםשלסעיפים37א4ג,37א37,5א6)א(,37א7)א(,37א10)ב(,37א14
ו־37א17)א(לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזהוכןשלסעיף37א18לחוקהעיקריכנוסחו
בפסקה)2(לסעיף81לחוקזה-ביוםפרסומושלחוקזה,ולענייןאותםסעיפים-מאותו

מועדועדיוםהתחילהיבואבעלרישיוןבמקוםספקמורשהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי, )ב(
בצו,לדחותאתיוםהתחילהבתקופהאחתנוספתשלאתעלהעלשישהחודשים,בין
היתרבשלכךשלאהותקנותקנותההיתרהכלליאולאהושלמהההיערכותלהפעלת

המרשם,לפיסעיפים4א1ו־4א2לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהפ

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ל ד נ ה  ז ע ו י
שרהתקשורת

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ז,עמ'49;התשפ"ב,עמ'742פ 26
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