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 לכבוד
 רשימת תפוצה 

 שלום רב,

 -בידי גורם ישראלי  שיעור מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון כללישינוי הדרישה לאחזקת 
 שימוע

 רקע

חוק ", או "החוק)" 1982-בחקיקת משנה לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב      .1

"( וברישיונות הכלליים למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( התקשורת

ת כי אזרח ותושב ישראל יחזיק בשיעור מזערי מאמצעי קיימות הוראות שונות המחייבו

(. הוראות אלה נקבעו, "דרישת הישראליות"השליטה בבעלי רישיון לפי חוק התקשורת )

א( לחוק התקשורת ועל בסיס עמדת שירות 1)ב()4בין היתר, לפי השיקולים המנויים בסעיף  

שמירה על בטחון המדינה   "( בדבר הייעוד של הוראות אלה לשםהשירותהביטחון הכללי )"

 מפני איומי ריגול וטרור.

 

, ניתן כי נמצא, הישראליות דרישות בבסיס העומד המקצועי הצורך של לבחינה בהמשך. 2

 בעלי על יושתו אשר, הישראליות לדרישת חליפיות הוראות לקבוע, מתאימים במקרים

 .בו הקבוע ובהליך התקשורת לחוק 13 סעיף לפי הוראות באמצעות רישיון

 תקנות המפ"א

( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון 2)א()11בתקנה       .3

"( קבועה תקנות המפ"א)" 2000-ארציים נייחים(, התש"ס-כללי למתן שירותי בזק פנים

כיום דרישת ישראליות. לפי הוראה זו רשאי להגיש בקשה לרישיון כללי למתן שירותי בזק 

ארציים נייחים רק מבקש שעשרים אחוזים לפחות מכל אחד מאמצעי השליטה בו -פנים

מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או מוחזקים בידי תאגיד שאזרח ישראל 

)א( האמורה )מבקש 11ת, בנוסף לתנאים נוספים המנויים בתקנה ותושב בה שולט בו. זא

, או תאגיד 1999-תשנ"טההרישיון הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל לפי חוק החברות, 

אחר שהתאגד בישראל לפי כל דין, שהתאגדותם נועדה לצורך קבלת הרישיון; המנהל 

רים במבקש הם אזרחי ישראל הכללי, דירקטור שהוענקו לו סמכויות ביצוע, ורוב הדירקטו

  ותושבים בה(.



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהל הכללי                                       

 

____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

 

 

 תקנות רישיון אחוד

( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון 2)א()10בתקנה       .4

"( קבועה כיום דרישת ישראליות. לפי תקנות רישיון אחוד)" 2010-תש"עהכללי אחוד(, 

רק מבקש שעשרים אחוזים לפחות מכל  הוראה זו רשאי להגיש בקשה לרישיון כללי אחוד

אחד מאמצעי השליטה בו מוחזקים במישרין בידי אזרח ישראל ותושב בה, או מוחזקים 

בידי תאגיד שאזרח ישראל ותושב בה שולט בו. זאת, בנוסף לתנאים נוספים המנויים 

מבקש הרישיון הוא חברה שהתאגדה כדין בישראל ומרכז בהם: )א( האמורה )10בתקנה 

קיה בישראל; המנהל הכללי ורוב הדירקטורים במבקש הם אזרחי ישראל ותושבים עס

 בה(.

 צו התקשורת

לצו תקשורת )בזק ושידורים( )קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה  4בסעיף       .5

"( קבועה כיום דרישת צו התקשורת)" 1997-הישראלית לתקשורת בע"מ(, התשנ"ז

"(. לפי סעיף זה, בין בזקברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"ישראליות ביחס לבזק, הח

 היתר, השליטה בבזק תהיה בידי מי שקיבל אישור לשליטה ושמתקיימים בו כל אלה:

 הוא גורם ישראלי; –אם הוא יחיד         (1)

הוא חברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות אשר מרכז  –אם הוא תאגיד         (2)

בישראל, ואשר גורם ישראלי מחזיק, במישרין, באמצעי השליטה שבה כמפורט עסקיה 

 החברה בעלת השליטה(: –בפסקת משנה )א( או )ב( )להלן 

 לפחות, בכל עת, מכל אחד מסוגי אמצעי השליטה בחברה בעלת השליטה; 19%        )א(

 שני אלה:        )ב(

ע באסיפה הכללית ומהזכויות למנות לפחות, בכל עת, מהזכויות להצבי  19%         (1)

 דירקטורים בחברה בעלת השליטה;

הזכות למנות, בכל עת, חמישית לפחות ממספר הדירקטורים בחברה         (2)

ובחברות הבת של החברה, ולא פחות מדירקטור אחד, בכל אחת מהן, 

 חזקותיו בחברה, בין במישרין ובין בעקיפין,השימונו על ידו, ובלבד ששיעור  

 –ין זה ימכל סוג של אמצעי שליטה בחברה; לענ 3%-לא יפחת בכל עת מ

החזקה בעקיפין תחושב כמכפלת שיעור החזקת הגורם הישראלי בכל אחד 

מאמצעי השליטה בחברה בעלת השליטה, לפי השיעור הנמוך מביניהם, 

 בשיעור החזקת החברה בעלת השליטה בכל אחד מאמצעי השליטה בחברה.
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 רישיונות הרט"ן

 ברוב הרישיונות הכלליים למתן שירותי רט"ן קיימות כיום דרישות ישראליות של      .6

 . 5% ה מזערית בידי אזרח ותושב ישראל בשיעור שלקהחז

 דרישות חליפיות לדרישות הישראליות 

ן ראש הממשלה יית  ניתן לקבוע חלופה לפיה,  גורמי הביטחוןכאמור, בהמשך לעמדת         .7

לחוק התקשורת,  13לכל בעלי הרישיון הכלליים )מפ"א, אחוד ורט"ן( הוראות לפי סעיף 

 אשר יחילו על בעלי הרישיון האמורים דרישות חליפיות לדרישת הישראליות.

( לתקנות 2)א()10( לתקנות המפ"א, תקנה  2)א()11לאור האמור, מוצע לתקן את תקנה         .8

ורת כך שתינתן האפשרות להמיר את דרישת הישראליות לצו התקש 4רישיון אחוד וסעיף 

לחוק אשר תחיל על בעל הרישיון הרלוונטי  13שבדברי חקיקה אלה בהוראה לפי סעיף 

 הוראות חליפיות לדרישת הישראליות.

ביחס לרישיונות הכלליים למתן שירותי רט"ן, עמדת השירות היא כי ניתן לבטל את       .9

להסכמת בעלי הרישיון לדרישות חליפיות אשר יושתו עליהם  דרישת הישראליות בכפוף

 .תיקוני רישיון טעוןלחוק התקשורת. הליך זה  13באמצעות הוראות לפי סעיף 

 מצורפים בזה המסמכים הבאים:  .10

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד( טיוטת   .א

 ;2020-התש"פ)תיקון(, 

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן טיוטת   .ב

 ;2020-ארציים נייחים( )תיקון(, התש"פ-שירותי בזק פנים

צו התקשורת )בזק ושידורים( )קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה טיוטת  .ג

 ;2020-התש"פהישראלית לתקשורת בע"מ( )תיקון(, 

למתן שירותי רדיו טלפון נייד  אקספון בע"מ 018למרתון  רישיון כלליטיוטת תיקון  .ד

 . בשיטה התאית )רט"ן(

.  12)ג( לעיל מפורסמים גם באתר קשרי ממשל -)א(10. טיוטת תיקוני החקיקה שבסעיף 11

רד )ד( לעיל היא דוגמה לתיקון שבכוונת מש10טיוטת תיקון רישיון הרט"ן שבסעיף 

 התקשורת לערוך בכל רישיונות הרט"ן, בשינויים המחויבים.

.  התיקונים המוצעים מהווים הקלה רגולטורית ועולים בקנה אחד עם החלטת הממשלה 13

 שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי. 2014באוקטובר  22מיום 
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.  ניתן להעביר התייחסות לשימוע זה בכתב לידי עו"ד חני ניסני בדוא"ל 14

Nisanih@moc.gov.il  2020במרץ   29ליום עד. 
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