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 משרד התקשורת

 2019/015מכרז מס' 

התאית (רט"ן)  בשיטהשירותי רדיו טלפון נייד  למתןמשולב  רישיון

 :בישראל

  חדש מיוחדרישיון  הענקת או קיים רישיון הרחבת

 לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 קובץ הבהרות מס' 8 

12.05.2020 

 מבוא. א

 כללי .1

טלפון נייד בשיטה  רישיון משולב למתן שירותי רדיו 2019/015להלן הבהרות ותיקונים למכרז מס'  1.1

וזאת בהתאם  חדש (להלן: "המכרז"), התאית (רט"ן) בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון

 למכרז. 60לסעיף 

במסמכי המכרז, אלא  בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להםלביטויים בהם יעשה שימוש  1.2

  אם יקבע במפורש אחרת.

כל ההבהרות המתפרסמות בקובץ זה מתווספות להבהרות שפורסמו בקבצי הבהרות קודמים.  1.3

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלק

במקרה של חוסר התאמה, בין ההבהרות בקובץ זה להבהרות קודמות, ייעשה נסיון ליישב בין קבצי 

 ההבהרות, אך אם לא ניתן יהיה לעשות כן, האמור בקובץ הבהרות זה יגבר. 

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

פרסם קבצי עשויה ל המפורסם בקשר עם המכרז. ועדת המכרזים השמיני ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

  .ובקבצי ההבהרות מכרזמסמכי הב ות נוספים, ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטיםהבהר

עד המועד האחרון  הוראות מבוא זה יחולו גם על כל קבצי ההבהרות למכרז שתפרסם ועדת המכרזים .2.2

 להגשת ההצעות למכרז.
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  המכרזים ועדת של מטעמה תוכלליהבהרות . ב

 כללי –' חלעניין פרק  הבהרות .1

 למכרז יתוקן כדלקמן: 68.1.4סעיף  .1.1
בשל אחד או יותר מהטעמים כמפורט  לרבותהמכרזים פסלה את הצעתו במכרז  ועדת"

 ". 76  , או75, 74 פים בסעי

  למכרז יתוקן כדלקמן: 74.3סעיף  .1.2

מובהר כי ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה בסיסית של מציע גם לאחר  .74.3"

אירע אחד חל שינוי שבעקבותיו זאת לרבות אם , ההכרזה עליו כעל מציע כשיר

  -מאלה

 ;המציע אינו עומד בתנאי הסף) 1(

 ;השתנו תהעובדות שפורטו בהצעתו הבסיסי) 2(

לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים משום  של מציע יש שבהתנהגותו) 3(

 ".פרישה מהמכרז.

 

למפעיל רט"ן שרישיונו  5זכאות למענק לפרישת דור ומועדים ב מועד התשלום לעניין הבהרות .2

 במכרזהורחב בעקבות זכייתו 

 למכרז יתוקן כדלקמן: 47.2.סעיף  .2.1.1

 8.9.2022 – 4.9.2022בימים זוכה ישלם למשרד התקשורת את דמי הרישיון  .47.2"

בטיוטת תיקוני הרישיון  114בטיוטת רישיון המיוחד או בסעיף  48כמפורט בסעיף 

להקדים את תשלום דמי  זוכה רשאי לפנות למשרד התקשורתהכללי, לפי העניין. 

דמי הרישיון ם ושלהקדים את תזוכה לא יהיה רשאי לבכל מקרה מובהר, כי  הרישיון.

 ".2.1.2022לפני 

 למכרז יתוקן כדלקמן: 56.1.6סעיף  .2.1.2

 -"יום הזכאות הקובע"  .56.1.6"

היום האחרון  – 31.12.2021בתקופה שבין מועד הזכייה במכרז לבין יום  .56.1.6.1

ברבעון שבו מפעיל כשיר עמד בתנאי ההנדסי לזכאות, בהתאם להודעת 

 הכשירות למענק שנמסרה לו;

למען הסר ספק, במידה ששני מפעילים או יותר עמדו בתנאי ההנדסי לזכאות 

במהלך אותו רבעון בהתאם להודעות הכשירות למענק, יום הזכאות שלהם 

 חרון של הרבעון;יהיה באותו היום הא
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היום האחרון בחודש שבו  30.6.2022 ועד ליום  1.1.2022 בתקופה שבין יום  .56.1.6.2

מפעיל כשיר עמד בתנאי ההנדסי לזכאות, בהתאם להודעת כשירות למענק 

 שנמסרה לו;

ההנדסי לזכאות  למען הסר ספק, במידה ששני מפעילים או יותר עמדו בתנאי

ך אותו חודש, בהתאם להודעות הכשירות למענק, יום הזכאות שלהם במהל

 יהיה באותו היום האחרון של החודש.

אלא אם כן המנהל הודיע  30.6.2022 יום  –"מועד אחרון לכשירות למענק"  .56.1.7

 על מועד מאוחר יותר;  

 למכרז יתוקן כדלקמן: 56.7סעיף  .2.1.3

ובכל מקרה לא  2022התשלום לזוכים הזכאים יעשה מתקציב המדינה לשנת  .56.7"

 ".1.10.2022ישולם לפני 

(רט"ן) למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית כללי רישיון בטיוטת  114סעיף  .2.1.4

 בנספח ה' למכרז יתוקן כדלקמן:
 5דמי רישיון דור . 114"

אך  4.9.2022_ אחרי יום XXXבסך _  5בעל רישיון ישלם את דמי רישיון דור 

ובמועד זה בלבד.  תשלום דמי הרישיון במועד הוא  8.9.2022 לא יאוחר מיום 

 "תנאי מהותי לרישיון זה.
 לשירותי רט"ן בנספח ו' למכרז יתוקן כדלקמן:רישיון מיוחד בטיוטת  48סעיף  .2.1.5

 הרישיון דמי .48"

אך  4.9.2022 _ אחרי יום XXXבסך _  5בעל רישיון ישלם את דמי רישיון דור 

ובמועד זה בלבד.  תשלום דמי הרישיון במועד הוא  8.9.2022 לא יאוחר מיום 

 "תנאי מהותי לרישיון זה.

 

 

 לעניין תנאי הסףהבהרות  .3

 :פו ההגדרותווסילמסמכי המכרז  3סעיף ל .3.1
תקנות התקשורת (בזק לא(ג) 21משקיע מוסדי כהגדרתו בסעיף בעל עניין שהוא  –"בעל עניין מוסדי" 

 ;2000-ארציים נייחים), תש"ס-ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים

 ;אינו מפעיל רט"ן בר"או שאינו מפעיל רט"ן מציע -"מציע חדש אחר" 

  יבוא: 29.2במקום סעיף  .3.2
 : כרז של מי שאינו מפעיל רט"ן הואתנאי מוקדם להשתתפות במ .29.2"

מתקיימים במציע כל התנאים שלהלן  מפעיל רט"ן בר"א או עםרט"ן ביחס לקשריו עם מפעיל  29.2.1

 בנוסח המצורף בנספח ב' למסמכי המכרז אלובדבר עמידתו בתנאים יצרף תצהיר  והמציע

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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בעל עניין בו או נושא משרה בבעל עניין בו אינם  נושא משרה בו, המציע, .29.2.1.1

בעלי עניין במפעיל רט"ן לרבות מפעיל רט"ן בר"א, ואינם משמשים כנושאי משרה במפעיל 

רט"ן לרבות מפעיל או כנושאי משרה בבעל עניין של מפעיל  רט"ן לרבות מפעיל רט"ן בר"א

  ;רט"ן בר"א

משרה או בעל עניין שהוא מפעיל רט"ן לרבות מפעיל אין במציע נושא  .29.2.1.2

רט"ן בר"א, ואין במציע בעל עניין שנושא משרה בו הוא מפעיל רט"ן לרבות מפעיל רט"ן 

 בר"א;

 אינו חל על המקרים הבאים: 29.2.1.1האמור בהוראות סעיף    29.2.1.3

וכן באמצעי  10%עד  אמצעי השליטה במציע בשיעור שלבהחזקה של בעל עניין מוסדי ) 1(

  .מציעבבלבד שבעל העניין המוסדי אינו בעל שליטה ו ,השליטה במפעיל רט"ן

ובלבד שאינו  10%עד  אמצעי השליטה במציע בשיעור שלבהחזקה של בעל עניין מוסדי ) 2(

וכן באמצעי השליטה במציע שהוא מפעיל רט"ן בר"א, או לחילופין על בעל שליטה במציע, 

במפעיל רט"ן וכן באמצעי השליטה אמצעי השליטה במציע בהחזקה של בעל עניין מוסדי 

 .אינו בעל שליטה בובלבד שו 10%בשיעור של עד בר"א 

יצהיר המציע כי למיטב ידיעתו ולאחר בירורים שערך הוא  חדש אחר ביחס לקשריו עם מציע 29.2.2

 : ח המצורף בנספח ב' למסמכי המכרזבנוסעומד בכל התנאים המפורטים להלן, ויצרף תצהיר 

המציע, נושא משרה בו,  בעל עניין בו או נושא משרה בבעל עניין בו אינם  .29.2.2.1

, ואינם אחר ציע חדשאינם משמשים כנושאי משרה במ, אחר מציע חדשבעלי עניין ב

 ;אחר ציע חדשכנושא משרה בבעל עניין במ משמשים

, ואין במציע אחר ציע חדשאו בעל עניין שהוא מאין במציע נושא משרה  .29.2.2.2

 ;אחר ציע חדשבעל עניין שנושא משרה בו הוא מ

החזקה של בעל עניין מוסדי  אינו חל על 29.2.2.1האמור בהוראות סעיף  .29.2.2.3

ובלבד  אחר ע חדשיצוכן באמצעי השליטה במ 10%עד  אמצעי השליטה במציע בשיעור שלב

אמצעי השליטה בהחזקה של בעל עניין מוסדי  על לחילופין או ,שאינו בעל שליטה במציע

בשיעור של עד וכן באמצעי השליטה במציע חדש אחר ובלבד שאינו בעל שליטה בו במציע 

10%.  

 אין במציע שני בעלי השפעה ניכרת (או יותר) שהם בעלי רישיון באותו מגזר פעילות. .29.2.3

 "א למסמכי המכרז.52.3להוראות סעיף תשומת לב המציעים בהקשר זה . 29.2.4

 

 (ב);7(א) וב'7(ב), ב'6(א), ב'6טפסים ב'יבוא  7וב' 6ב'טפסים במקום  למסמכי המכרז 30.3בסעיף  .3.3
יבוא  6ב' טופס במקום –) 87(עמוד   נספח ב' טופס ההצעה הבסיסיתבפרק ב' בחלק ג' של  4.2בסעיף 

 ;(ב)7ב'טופס יבוא  7ב'טופס (ב) ובמקום 6ב'טופס 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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יבוא  6ב' טופס במקום –) 87בפרק ב' בחלק ג' של נספח ב' טופס ההצעה הבסיסית  (עמוד  5.3בסעיף 

 ;(א)7ב' טופס יבוא 7ב' טופס (א) ובמקום6ב'טופס 
יבוא  6ב' טופס במקום –) 91(עמוד בפרק ב' בחלק ג' של נספח ב' טופס ההצעה הבסיסית  8.5בסעיף 

 ;(ב)6ב'וטופס  (א)6ב'טופס 
יבוא  7ב'טופס במקום  – ) 91בפרק ב' בחלק ג' של נספח ב' טופס ההצעה הבסיסית (עמוד  8.6בסעיף 

 .(ב)7ב'טופס (א) ו7ב'טופס 

 

 :יתוקן כדלקמן 52.2סעיף  .3.4
א 52.3ימים ממועד הגשת תצהיר כמפורט בסעיף  14 זכה במכרז מפעיל חדש, יגיש תוך  .52.2

בקשה לקבלת רישיון לפי הוראות תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(פרטי בקשה לרישיון  )9(טופס ב'

("התקנות");בבקשתו לפי התקנות יגיש זוכה שהוא מפעיל חדש למנהל  2004 –מיוחד), תשס"ד 

 כהגדרתו בתקנות, את התוכנית ההנדסית בהתאם לתוצאות זכייתו ובכפוף להוראות התקנות. 

ד זוכה שהוא מפעיל חדש בהוראות התקנות יוענק לו רישיון חדש בהתבסס על טיוטת הרישיון עמ

  המיוחד, נספח ו' למכרז.

 

  כדלקמן: יווסף סעיף 52.3לאחר סעיף  .3.5

לפי העניין, כל  52.3וסעיף  52.2בנוסף לאמור בסעיף  ,זכה במכרז מפעיל חדש, אזי יחולו לגביו .א52.3"

 התנאים הבאים:

ימים ממועד ההודעה על זכייה, יגיש המפעיל החדש לוועדת המכרזים תצהיר בנוסח  14תוך  .א52.3.1

לטיוטת הרישיון  18סעיף הקבועות ב למסמכי המכרז לפיו הוא עומד בהוראות 9המפורט בטופס ב'

; מצא המפעיל החדש כי אינו ביחס למפעילים החדשים האחרים המיוחד (נספח ו' למסמכי המכרז)

ימסור על כך הודעה לוועדת  – ביחס למפעילים חדשים אחרים לרישיון כאמור 18אות סעיף בהורעומד 

יחשב  כמפורט לעיל בתוך פרק הזמן האמור הודעהמובהר, כי אי מתן  המכרזים בתוך פרק הזמן האמור.

 .המכרז , ובכלל כך לעניין חילוט ערבות45כאילו משך המפעיל החדש הצעתו ויחולו עליו הוראות סעיף 

לטיוטת  18.א מפעיל חדש שמסר לוועדת המכרזים הודעה על כך שאינו עומד בהוראות סעיף 52.3.2

יום על מנת שיבצע את  90תנתן לו ארכה בת  ,ביחס למפעילים חדשים אחרים הרישיון כמפורט לעיל

יום הגשת נכון להימים יגיש לוועדת המכרזים תצהיר כי  90הפעולות הדרושות מבחינתו כך שבתוך 

; מובהר, )9בנוסח המפורט בטופס ב'( לטיוטת הרישיון כאמור  18סעיף  בהוראות הוא עומד  התצהיר

יחשב כאילו משך המפעיל החדש הצעתו ויחולו  כמפורט לעיל בתוך פרק הזמן האמורכי אי מתן תצהיר 

 .דת המכרזים אחרת, אלא אם תקבע וע, ובכלל כך לעניין חילוט ערבות המכרז45עליו הוראות סעיף 

 ) יתוקן כדלקמן:86בפרק ב' בחלק ג' לנספח ב' (עמ'  3.2סעיף  .3.6

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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ביחס לקשריו עם מפעיל  הבאות השאלות כל על להשיב נדרש"ן רט מפעיל שאינו מציע .3.2

 בטופס כמפורט בנוסח תצהיר הבסיסית להצעתו לצרף וכן,רט"ן או עם מפעיל רט"ן בר"א

שבעל  מציע[ ; "אבר"ן רט מפעיל לרבות"ן רט מפעיל -"מפעיל קיים" –; בסעיף זה 5'ב

 יפרטלמסמכי המכרז,  29.2.1.3 בסעיף כאמור, קיים במפעיל כןו בו מחזיקעניין מוסדי 

העניין המוסדי  בעל, את זהות חיובית שהתשובה במקרה, להלן מהשאלות אחת לכלביחס 

 ]:אחזקהה ושיעורבו,  המחזיק

 או קיים פעילבמ עניין בעל, קייםמפעיל ב משרה נושא המציע האם .3.2.1

 ? (כן /לא)קיים מפעיל כ של עניין בבעל משרה נושא

 עניין בעל, במפעיל קיים משרה נושא שהוא משרה נושא יש במציע האם .3.2.2

 ? (כן /לא)מפעיל כאמור של עניין בבעל משרה נושא או קייםבמפעיל 

 עניין בעל, במפעיל קיים משרה נושא שהוא עניין בעל יש למציע האם .3.2.3

  ? (כן /לא)מפעיל כאמור של עניין בבעל משרה נושא או במפעיל כאמור

במפעיל  משרה נושא הוא בו משרה שנושא עניין בעל יש למציע האם .3.2.4

מפעיל  של עניין בבעל משרה נושא אובמפעיל כאמור עניין בעל, קיים

 ? (כן /לא)כאמור

 במציע יש נושא משרה שהוא מפעיל קיים? (כן / לא)  האם .3.2.5

 למציע יש בעל עניין שהוא מפעיל קיים? (כן / לא)  האם .3.2.6

 משרה בו הוא מפעיל קיים? (כן / לא)אם למציע יש בעל עניין שנושא ה .3.2.7

 ברישיון המחזיקים), יותר(או  ניכרת השפעה בעלי שני במציע האם .3.2.8

 ? (כן /לא)]פעילות מגזר באותו

 כדלקמן: 3.3) יווסף סעיף 86בפרק ב' בחלק ג' לנספח ב' (עמ'  3.2לאחר סעיף  .3.7

ציע חדש עם מ ביחס לקשריו הבאות השאלות כל על להשיב נדרש"ן רט מפעיל שאינו מציע .3.3

שבעל עניין  מציע[ ;5'ב בטופס כמפורט בנוסח תצהיר הבסיסית להצעתו לצרף וכן אחר,

 יפרטלמסמכי המכרז,  29.2.2.3 בסעיף כאמור, ציע חדש אחרבמ כןו בו מחזיקמוסדי 

העניין המוסדי  בעל, את זהות חיובית שהתשובה במקרה, להלן מהשאלות אחת לכלביחס 

 ]:אחזקהה ושיעורבו,  המחזיק

 עניין בעל, מציע חדש אחרב משרה נושא המציע, למיטב ידיעתו, האם .3.3.1

? (כן מציע חדש אחר של עניין בבעל משרה נושא או במציע חדש אחר

 לא)/

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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במציע  משרה נושא שהוא משרה נושא יש במציע האם, למיטב ידיעתו, .3.3.2

 של עניין בבעל משרה נושא או במציע חדש אחר עניין בעל, חדש אחר

 ? (כן /לא)מציע חדש אחר

במציע  משרה נושא שהוא עניין בעל יש למציע האם, למיטב ידיעתו, .3.3.3

 של עניין בבעל משרה נושא אובמציע חדש אחר  עניין בעל, חדש אחר

  ? (כן /לא)מציע חדש אחר

 נושא הוא בו משרה שנושא עניין בעל יש למציע האם, למיטב ידיעתו, .3.3.4

 משרה נושא אובמציע חדש אחר  עניין בעל, במציע חדש אחר משרה

 ? (כן /לא)מציע חדש אחר של עניין בבעל

במציע יש נושא משרה שהוא מציע חדש אחר?  האם, למיטב ידיעתו, .3.3.5

 (כן / לא) 

למציע יש בעל עניין שהוא מציע חדש אחר? (כן /  האם, למיטב ידיעתו, .3.3.6

 לא) 

אם למציע יש בעל עניין שנושא משרה בו הוא מציע חדש אחר? (כן / ה .3.3.7

 לא)

 
 .9ב'-ו )(ב7(א) וב'7(ב), ב'6(א), ב'6ב' ,5ב' טפסיםזה מצורפים נוסחים מעודכנים של  הבהרות לקובץ

 

 טיוטת הרישיון המיוחד שיוענק למפעיל חדש -למסמכי המכרז לנספח ו' הבהרות  3.8
 :תווספנה ההגדרותבפרק ב'  1לסעיף 

  ; לחוק התקשורת 1כהגדרתו בסעיף  -" עניין בעל"

תחום של שירותים ובהם שירות תמסורת, שירות תקשורת נתונים, שירות טלפוניה,  -" מגזר פעילות"

ערוציים למנויים -גישה לאינטרנט, שירות שידורים רב ותשירלאומי, -שירות רט"ן, שירות בזק בין

 ;וכיוצא באלה, הניתנים בכל הארץ או בחלק ממנה, לרבות חלק מובחן מתחום של שירותים

 

 : יבוא 18סעיף  במקום

 ה, לא יהיונושא משרה בבעל עניין בבו, או  בעל עניין ,בעל הרישיון, נושא משרה בו(א)   18.1

כנושא משרה בבעל  מפעיל רט"ן אחר אונושא משרה בכישמש לא , בעל עניין במפעיל רט"ן אחר

  ;אחרעניין במפעיל רט"ן 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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 לא יהיהו ,אחרמפעיל רט"ן  בבעל הרישיון נושא משרה או בעל עניין שהוא לא יהיה(ב)  

 .בעל עניין שנושא משרה בו הוא מפעיל רט"ן בבעל הרישיון

בעל הרישיון אמצעי השליטה בבהחזקה של בעל עניין מוסדי על  לא יחול, 18.1האמור בסעיף  .18.2

 בלבד שאינו בעל שליטה בבעל הרישיון, וכן באמצעי השליטה במפעיל רט"ן אחר 10%עד  בשיעור של

ובלבד שאינו בעל  בעל הרישיוןאמצעי השליטה בבהחזקה של בעל עניין מוסדי  על לחילופין או

 .10%עד  בשיעור שלוכן באמצעי השליטה במפעיל רט"ן אחר  שליטה בו

 בסעיף זה: 

תקנות א(ג) ל21משקיע מוסדי כהגדרתו בסעיף בעל עניין שהוא  –"בעל עניין מוסדי" 

-התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים

 2000-ארציים נייחים), תש"ס

רישיון באותו מגזר שהם בעלי א יהיו שני בעלי השפעה ניכרת או יותר בבעל הרישיון ל 18.3

  פעילות. 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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