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 לכבוד

 רשימת תפוצה

 

 שלום רב,

 עקב המחלה הנגרמת על ידישנגרמו מתן הוראה בשל נסיבות  -תיקון רישיונות טיוטת הנדון: 

 נגיף הקורונה

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

לפקודה האמורה לצורך מניעת התפשטות  20מידבקת מסוכנת ומצב החירום שהוכרז לפי סעיף 

קובעות מגבלות שונות נגיף הקורונה, ניתנות מעת לעת הוראות והנחיות מאת גופי ממשלה שונים ה

    . והמשק על פעילות הציבור

 בתקופה  םהוראות רישיונ  לקיום  הנוגעותמבעלי רישיונות    התקשורת  במשרד  התקבלושפניות    וכחנ

)ה( 4 סעיף לפי ולסמכות בהתאם התקשורת חברות רישיונות את תקןלהתקשורת  שרשוקל , זו

לאשר לבעל שר התקשורת אופן אשר יאפשר ל, ב1982-"בהתשמ(, ושידורים)בזק  התקשורת לחוק

בהוראה, והכל   והרישיון לחרוג מההוראה ברישיון, באופן מלא או חלקי, ובהתאם לתנאים שייקבע

  המצ"ב.טיוטת תיקון הרישיון סח בהתאם לתנאים המפורטים בנו

שר התקשורת צא  ימלתקופה מוגבלת של שלושה חודשים לכל היותר, אם  הוראה כאמור, תינתן,

בשל נסיבות  והוראות רישיונמממשי כי בעל הרישיון אינו יכול לעמוד בהוראה  שכי קיים חש

 לאחר ששקל שיקולים שבטובת הציבור זאת הנגרמת על ידי נגיף הקורונהעקב המחלה שנגרמו 

הדבר נדרש בנסיבות אם ולאחר שתינתן לבעל הרישיון זכות לבעל הרישיון להשמיע טענותיו, 

 . העניין

 .המשרדח הסעיף האמור באתר ונתנו מכיבכוונת המשרד לפרסם את ההוראות אשר י

הכלליים והמיוחדים  חול על כל בעלי הרישיונותי אשר בנוסח אחיד היאהמצ"ב  התיקון טיוטת

 . לפי חוק התקשורת

בשעה  2020במרץ  18לטיוטת התיקון עד מחר, עביר התייחסויות נוכח דחיפות העניין, ניתן לה
 .mancalmoc@moc.gov.il לכתובת הדוא"ל  בבוקר 10:00

אחר יפורסמו באתר האינטרנט  רלוונטי כל מידעו טיוטת התיקון המצ"ב,הוראות מכח יובהר כי  

 , ולא תשלחנה הודעות פרטניות לבעלי הרישיון.בלבדשל משרד התקשורת 
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כמי משרד התקשורת ; יראו את בעלי הרישיונותחלה על מתן ההוראות החובה להתעדכן בדבר 

של משרד   באתר האינטרנט  שפורסמו, ככל  ההוראות וכל מידע אחרלעניין פרסום    וידי חובת  שיצא

 התקשורת. 

  

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


	הנדון: טיוטת תיקון רישיונות - מתן הוראה בשל נסיבות שנגרמו עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה

