
 

 
 
 

 כ"ג באדר, תש"פ 

 2020במרץ,  19

 לכבוד

 רשימת תפוצה

 

 שלום רב,

 הקורונה מתן הוראה בשל נסיבות עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף - רישיוןתיקון הנדון : 

 

 בדבר קיומה של מחלה 1940לפקודת בריאות העם,  (1)20בהמשך להכרזת שר הבריאות לפי סעיף  .1

מידבקת מסוכנת, ניתנות מעת לעת הוראות והנחיות מאת גופי ממשלה שונים הקובעות מגבלות 

 על פעילות הציבור והמשק. שונות

לקיום  בנוגעתקשורת מבעלי רישיונות  "(המשרד)" פניות שהתקבלו במשרד התקשורת עקבותב .2

 "(.תיקון הרישיון)" מצ"ב תיקון לרישיונות, זו הוראות רישיונם בתקופה

ובכלל זה רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים  רישיון כללי -" רישיונותן זה "ילעני

אחוד ובכלל זה רישיון כללי רישיון  ורישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית;

ייחודי, רישיון כללי ייחודי )תשתית(, רישיון כללי רט"ן ברשת אחרת, ורישיון כללי למתן שירותי 

 .רישיון מיוחד לאומיים )מב"ל(;-בזק בין

 

לחרוג מהוראה הורות לבעל רישיון רשאי ל"( השר)" התקשורת שרהתאם לתיקון הרישיון, ב .3

הוראה תינתן, ה ;"(ההוראה)" ברישיון, באופן מלא או חלקי, ובהתאם לתנאים שייקבעו בהוראה

שר כי קיים חשש ממשי כי בעל הרישיון הלתקופה מוגבלת של שלושה חודשים לכל היותר, אם מצא  

אינו יכול לעמוד בהוראה מהוראות רישיונו בשל נסיבות שנגרמו עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף 

 .דברבשים לב לעניינו של הציבור ולעניינם של בעלי הרישיון הנוגעים בזאת  ,הקורונה

טרם מתן ההוראה, וככל שהדבר נדרש נוכח מהותה של ההוראה, תינתן לבעל הרישיון הזדמנות ב

 להשמיע טענותיו, וזאת ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין.

תפורסם הוראה, הכל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, בטרם מתן כי כבתיקון הרישיון, ן נקבע כ

שעות  24האינטרנט של משרד התקשורת ויינתן פרק זמן של לפחות ההוראה, באתר של  הוטטי

 .לכל גורם המעוניין בכך להעביר התייחסותו למשרד

 

בלבד, ולא משרד התקשורת  וכל מידע רלוונטי אחר יפורסמו באתר האינטרנט שלכל הוראה  .4

 יועברו הודעות פרטניות לבעלי הרישיון.

 

ל בעלי הרישיונות, ויראו את המשרד כמי שיצא ידי החובה להתעדכן בדבר מתן ההוראות חלה ע .5

 חובתו לעניין פרסום ההוראות וכל מידע אחר, ככל שפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.
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 מדינת  ישראל

 משרד  התקשורת

 ישיון ל________ ר      

 למתן שירות _____________

 

 תיקון מספר ______

,  1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

___________________ אני מתקן בזה את הרישיון ____________  שהוענק ל 

 ביום_______, כדלקמן:

הוראה 

לחרוג 

מהוראות 

 הרישיון

בשל 

נסיבות 

עקב 

המחלה 

הנגרמת 

על ידי 

נגיף 

 הקורונה

1.  

 

 אחרי סעיף )הסעיף האחרון ברישיון( יבוא:

 סעיף ____

 

על אף האמור בכל הוראה אחרת ברישיון, ומבלי  (א)

פי דין, לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה למנהל על 

כי קיים חשש ממשי כי בעל הרישיון אינו שר מצא ה

נסיבות בשל  הוראה מהוראות רישיונועמוד ביכול ל

 novelעל ידי נגיף הקורונה ) חלה הנגרמתעקב המ

ncov-coronavirus 2019 )1 ,בשים לב , רשאי הוא

לעניינו של הציבור ולעניינם של בעלי הרישיון הנוגעים 

לחרוג  , בהוראה בכתב,הרישיוןלבעל אשר לבדבר, 

, באופן מלא או חלקי, מהוראות רישיונומהוראה 

 ו בהוראה האמורהובהתאם לתנאים שייקבע

 ."(ההוראה)"

 

וככל שהדבר בטרם מתן הוראה לפי סעיף קטן )א(,  (ב)

תינתן לבעל הרישיון נדרש נוכח מהותה של ההוראה, 

ניתן הזדמנות להשמיע טענותיו, וזאת ככל שהדבר 

, ןבמהות , בין היתר,ובהתחשב העניין, בנסיבות

של הנסיבות המחייבות את מתן  ןחומרתן והיקפ

 ההוראה כאמור. 

 

 
 3378י"פ תש"פ,  1
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לפי סעיף קטן )א( יהיה עד מועד  הוראהשל  התוקפ( ג)   

 לפי, תוקפו של תיקון זהעד יום פקיעת  או השייקבע ב

כי תם החשש הממשי טרם  שרה מצא; המוקדם

שנקבע בהוראה, רשאי הוא להורות על קיצור המועד 

  .ה של ההוראהתוקפ

 

ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, בטרם מתן הוראה  (ד)   

וטת ההוראה, באתר תפורסם טי, לפי סעיף קטן )א(

האינטרנט של משרד התקשורת ויינתן פרק זמן של 

שעות לכל גורם המעוניין בכך להעביר  24לפחות 

 התייחסותו למשרד.  

 

תחילה 

 ותוקף 

כ"ו  כנס לתוקף ביום חתימתו ויעמוד בתוקפו עד ליוםיתיקון זה י .2

 .(2020ביוני  18סיון תש"פ )
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