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 פרישת תשתית סיבים בבניינים משותפים 

 

לקידום פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות בישראל, והסרת  התקשורת  כחלק ממדיניות משרד  

הוראת מנהל לעניין    2020קבע  המשרד בחודש יולי  חסמים הקיימים לפרישה ועידוד התחרות בתחום,  

 .  שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים

 

אופטי סיב  בתשתית  משותף  שימוש  לעניין  הוראות  קובעת  המינהל  מגורים    הוראת  בבניני  הנפרשת 

קיימים ותאפשר לחברות התקשורת להימנע מפרישה כפולה, תפחית עלויות ותסיר חסמים הנדסיים  

בפרישת תשתית סיבים בבניני מגורים קיימים. בכך יתאפשר לייעל תהליכים על ידי מניעת השקעות  

כניסה לשחקנים שיוכלו  כפולות וצמצום המטרד הציבורי ובמקביל לעודד את התחרות ולהפחית חסמי  

 לספק שירותים איכותיים על גבי תשתית אינטרנט אולטרה מהירה. 

 

נושא פרישת תשתית תקשורת ובכלל כך פרישת תשתית סיבים במקרקעין פרטיים מוסדר, בין היתר,  

כי הנחת  . בסעיפים אלה נקבע  1982-ג לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב21  -ב ו21בסעיפים  

ואם המקרקעין הפרטיים הם בית  ,  ת בעל המקרקעיןהסכמם טעונה  יורת במקרקעין פרטירשת תקש

משותף טעונה הנחת הרשת ברכוש המשותף הסכמת רוב בעלי הדירות, אלא אם כן קבעו הוראות תקנון  

(  1ב )ב21הבית המשותף כי הנחת הרשת טעונה הסכמתם של פחות מרוב בעלי הדירות. כמו כן, בסעיף  

ה אפשרות פעולה לדייר בודד בבית המשותף שמעוניין בהנחת רשת בהיעדר הסכמה של רוב  נקבע לחוק 

הדיירים.  בין  מחלוקות  לפתרון  מנגנונים  נקבעו   כך  ובכלל  הדירות,   בעלי 

 

 ג לחוק התקשורת )ההדגשות לא במקור(:  21 -ב ו 21מצ"ב הוראות סעיפים  

בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה,  ב.)א( הנחת רשת במקרקעין פרטיים תיעשה  21"

, וטעונה הסכמת בעל המקרקעין. אם המחזיק במקרקעין הפרטיים הוא  1965-התשכ"ה

זה   בסעיף  )להלן  המקרקעין  בחוק  כמשמעותו  לדורות  מוגן    –חוכר  דייר  או  חוכר(, 

דייר(, יראו    – )להלן בסעיף זה    1972-כמשמעותו בחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, תשל"ב

 הסכמתו של החוכר או הדייר כהסכמתו של בעל המקרקעין. 

המשותף )ב(             ברכוש  הרשת  הנחת  טעונה  משותף,  בית  הפרטיים  המקרקעין  היו 

וזאת על אף כל הוראה אחרת, לרבות הוראה מיוחדת, שנקבעה    הסכמת רוב בעלי הדירות,

התקנון(; קבעו הוראות התקנון כי הנחת    – בתקנון שעל פיו מתנהל הבית המשותף )להלן  

 הרשת טעונה הסכמתם של פחות מרוב בעלי הדירות, יחולו הוראות התקנון; 

 רשת בבית המשותף. הוראה בתקנון האוסרת הנחת –בסעיף זה, "הוראה מיוחדת"          

)   (1)            )ב1(      ובכפוף להוראות פסקאות  ) 2על אף האמור בסעיף קטן )ב(,  (,  6( עד 

בבית   רשת  להניח  בבקשה  רישיון  לבעל  בכתב  לפנות  דירה  בעל  כל  רשאי 

המבקש(, אף בהעדר הסכמה של רוב בעלי הדירות    –המשותף )בסעיף זה  

(; הוראה זו לא תחול אם נקבעה בתקנון  בבית המשותף כאמור בסעיף קטן )ב

שידורים   העברת  לצורך  מתבקשת  הרשת  והנחת  זה  לענין  מיוחדת  הוראה 

 בלבד;
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,  רשת  להניח   בבקשה  רישיון  בעל   אל  המבקש   יפנה  בטרם  לפחות   ימים   30   (2)

הודעת    – )להלן    כן  לעשות  כוונתו  על  המשותף  הבית  לנציגות  המבקש  יודיע

 המבקש(;

 –   המבקש  הודעת  ממועדהימים    30הבית המשותף רשאית, בתוך   נציגות    (3)

שעניינם     )א( תנאים  לרבות  הרשת,  הנחת  לאופן  באשר  תנאים  לקבוע 

נוחות, חזות הבית או בטיחות, ובלבד שאין בתנאים שתקבע כדי למנוע  

 את עצם הנחת הרשת במועד ובעלות סבירים;

להנחת     )ב( באשר  והוראות  תנאים  שיקבע  בבקשה  המפקח  אל  לפנות 

 הרשת, או בבקשה למנוע את הנחתה;

בתוך     (4) למפקח,  לפנות  רשאים  המשותף  הבית  לנציגות  הימים    30בנוסף 

בענינים   המשותף,  בבית  דירה  בעל  וכל  המבקש  גם  המבקש,  הודעת  ממועד 

 ()ב(;3האמורים בפסקה ) 

  כניסתו  מועד  את  לתאם,  הודעתו  ממועד  הימים  30  וםבת,  רשאי  המבקש   (5)

 –  אלה כל בהתקיים)ג(,  קטן בסעיף כאמור,  למקרקעין רישיון בעל של

נציגות הבית המשותף לא קבעה תנאים להנחת רשת כאמור בפסקה     )א(

()א(, או שקבעה תנאים כאמור והמבקש ובעל הרישיון הסכימו לתנאים  3)

 האמורים; 

 (;  4()ב( או )3קשה למפקח בהתאם להוראות פסקאות )לא הוגשה ב  )ב(

התקופה    )א(   (6)                  את  להאריך  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  רשאי,  המפקח 

( בפסקאות  ו3האמורה  הרישיון  4) -(  שבעל  ובלבד  הבקשה,  להגשת   )

 טרם החל בביצוע הנחת הרשת;

לחוק     )ב( ו'  לפרק  ד'  סימן  בפני  הוראות  הדיון  על  יחולו  המקרקעין 

 המפקח לפי סעיף זה;

אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכויותיו של המפקח, לפי כל      )ג(

 דין, לדון בסכסוך בין בעלי דירות, לרבות אגב הנחת רשת.

בעל הרישיון יתאם את מועד כניסתו למקרקעין פרטיים עם בעל המקרקעין או     )ג(          

ל)א(; 6עם המורשה של בעלי הדירות כאמור בסעיף    –המחזיק בהם, ולענין רכוש משותף  

(, יתאם בעל הרישיון  1ואולם, בבקשה להנחת רשת שנתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן )ב 

את מועד כניסתו עם המבקש, אלא אם כן הורה המפקח אחרת בהתאם להוראות סעיף  

 זה.

הדירות כאמור בסעיף קטן )ב( או בקשה להנחת רשת שנתקיימו  הסכמת בעלי     )ד(          

)ב קטן  סעיף  הוראות  מתן  1לגביה  בשעת  דירה  בעל  שהיה  בין  דירה,  בעל  כל  תחייב   ,)

 ההסכמה או הבקשה ובין שהיה לבעל דירה לאחר מכן.

בה  )ה( אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על בעל דירה שאינו מעוניין להיות מנוי, חו          

ברכוש  רשת  בהנחת  הכרוכות  בהוצאות  להשתתף  או  כבלים  לרשת  חצריו  את  לחבר 

 המשותף שבבית ובאחזקתה. 
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יהיה בעל המקרקעין     )ו(           דייר לבעל המקרקעין,  חוכר או  הוחזרה החזקה מידי 

רשאי לדרוש מבעל הרישיון הסרת הרשת מהם והחזרתם, ככל האפשר, למצב שהיו בו  

שי נעשה  בעל  אלמלא  על  יחולו  הרשת  להסרת  ההוצאות  וכל  כאמור,  בהסכמה  מוש 

 הרישיון. 

 – על אף הוראות סעיף זה בעל רישיון רשאי   )ז(         

להשתמש בסמכות המוקנית לו בסעיף זה רק אם העניק לו השר, בהתאם    (1)

 )ו(, את הסמכות;4להוראות סעיף 

ים המקרקעין, בבקשה  לפנות לבית משפט שלום שבתחום סמכותו מצוי   (2)

בזק   שירותי  מתן  לשם  הדרושה  פרטיים,  במקרקעין  רשת  הנחת  לו  להתיר 

למקרקעין אחרים, אם בעל המקרקעין סירב ליתן הסכמתו לכך; בית המשפט  

שימצא   הוראה  כל  וליתן  שיקבע  בתנאים  כאמור  רשת  הנחת  להתיר  רשאי 

 לנכון, לרבות תשלום פיצויים.

כאמו           שנתקיימו  )ח( הסכמה  להנחת רשת  או בקשה  )ב(  או  )א(  בסעיפים קטנים  ר 

(, מהווים הרשאה לבעל  2(, או היתר שניתן לפי סעיף קטן )ז()1לגביה הוראות סעיף קטן )ב

הרשת,  של  ובניה  התקנה  לשם  למקרקעין  להיכנס  לכך,  הרשה  שהוא  ולאדם  רישיון 

עולה נלווית הדרושה לשם בדיקתה, אחזקתה, תיקונה, שינויה והחלפתה, ולעשיית כל פ

או רשת שהונחה    1כך; לענין זה רשת כבלים שהונחה בהתאם להוראות סימן ח' לפרק ב'

תיקון   של  ערב תחילתו  כנוסחן  ו',  פרק  להוראות  לגביה  25בהתאם  שיש  כרשת  יראוה   ,

 הרשאה לפי סעיף זה. 

ין הנוגע להנחת  )א( נציגות הבית המשותף תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענ  ג.21

הרשת ברכוש המשותף שבבית ולאחזקתה, ולשם כך זכאית היא, בשם כל בעלי הדירות,  

להיות צד בכל משא ומתן, הליך משפטי או הסכם עם בעל רישיון; באין נציגות לבית, יהיה  

 המורשה כאמור מי שרוב בעלי הדירות מינו לכך. 

(, יהיה הזכאי להיות  1כט)ב6הוראות סעיף  )ב( בבקשה להנחת רשת שנתקיימו לגביה            

צד בכל משא ומתן, הליך משפטי או הסכם עם בעל זכיון, בכל ענין כאמור בסעיף קטן )א( 

(, אלא אם כן הורה המפקח אחרת בהתאם להוראות  1ב)ב21המבקש כמשמעותו בסעיף    -

 " הסעיף האמור.
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