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א.ג.נ,
הנדון :דוח מיידי
מהות האירוע :תיקון רשיון החברה
בהמשך לדיווחים קודמים של החברה 1בעניין תיקון לרשיון החברה ל"מתן שירותי בזק וביצוע
פעולות בזק" ("התיקון") ולאחר דיונים שקיימה החברה עם משרד התקשורת ("המשרד") בעניין זה,
מבקשת החברה לעדכן ,כי קיבלה מאת המשרד את התיקון ,אשר תמציתו מובאת להלן.
יוזכר ,כי טיוטא של התיקון לרשיון התקבלה מהמשרד לאחר שהחברה החלה בתהליך בחינת הצעות
למיזוג או למכירת מניות החברה ומשא ומתן שניהלה עם גורם זר בקשר עם עסקה לרכישת מלוא
מניותיה .2נוכח תיקון הרשיון כעת והסרת אי הוודאות הרגולטורית שהייתה כרוכה בכך ,בכוונת
החברה לבחון חלופות בקשר עם חידוש תהליכי המכירה עליהם דיווחה כאמור בעבר.
להלן תמצית התיקון (בכל מקום בו נכתב "הרשיון" ,הכוונה לנוסח הרשיון בנוסחו לאחר התיקון):
 .1סוגי הפעולות והשירותים המותרים על-פי הרשיון
 .1.1בעל הרשיון (קרי ,החברה) אינו רשאי לספק שירותי בזק שלא אושרו במפורש ברשיון או בכל
רשיון בזק אחר שקיבל מכח חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,1895-וחקיקת משנה
מכוחו ("החוק").
בכפוף לחובתו של בעל הרשיון לפעול במסגרת השימוש ברשתות לוויין ישראליות לפי כללי
ה ,ITU -הרשיון אינו חל על שירותים ,אשר אינם כרוכים בביצוע פעולת בזק בארץ ,הניתנים
על ידו בחוץ לארץ למי שאינו לקוח .3השירותים נשוא הרשיון אינם בלעדיים לבעל הרשיון.
 1מתאריכים  41.2.5113ו( 9.0.5113 -מספרי אסמכתאות 5113-11-114123 :ו, 5113-11-118905 -בהתאמה) וכמפורט בדוח
תיאור עסקי התאגיד לשנת  5113של החברה שפורסם ב( 54.5.5111-מספר אסמכתא.)5111-11-133151 :
 2מתאריכים  50.1.5113 ,5.4.5113 ,41.15.5114 ,11.15.5114ו( 53.2.5113 -מספרי אסמכתאות5114- ,5114-11-183502 :
 5113-11-103150 ,5113-11-115194 ,11-111010ו ,5113-11-189443 -בהתאמה) וכמפורט בסעיף  1.3בדוח תיאור עסקי
התאגיד לשנת .5113
" 3לקוח"( :א) ממשלת ישראל; (ב) גוף בישראל הרשאי עפ"י דין או עפ"י רשיון או זכיון לפי החוק ,לבצע פעולות שידור
לציבור בישראל של חוזי ו/או שמע ו/או נתונים או פעולות של תמסורת חוזי ו/או שמע ו/או נתונים ואשר התקשר בהסכם
עם בעל הרשיון לקבלת שירותים מבעל הרשיון לצורך כך; (ג) גוף בישראל המבקש לקבל מבעל הרשיון שירות של מקטע
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 .1.5בעל הרשיון רשאי ,לפי הרשיון ובכפוף לתנאיו ולכל דין ,לספק ללקוח שירותים כמפורט
להלן:
 .1.5.1התקנה ,חיבור ,הפעלה ותחזוקה של המערכת באתרים מאושרים (המפורטים
בנספח לרשיון);
5
 .1.5.5העמדת יכולת שימוש בלוויין המממש רשת לוויינית ישראלית (ובכללם לווייני
"עמוס"  5,4,3ו 2 -ומחליפיהם) ,לצורך ביצוע פעולות שידור 6לציבור של חוזי ו/או
שמע ו/או נתונים ,או פעולות של תמסורת חוזי ו/או שמע ו/או נתונים בידי לקוח;
 .1.5.4שירות מקטע חלל  -העמדת האפשרות של שידור מהקרקע אל לוויין בחלל ומלוויין
בחלל כלפי הקרקע ע"י בעל הרשיון ,לצורך ביצוע פעולות שידור לציבור של חוזי ו/או
שמע ו/או נתונים ,או פעולות של תמסורת חוזי ו/או שמע ו/או נתונים בידי לקוח
באלומות השונות של לוויין המממש רשת לוויינית ישראלית המוצגות בנספח לרשיון
4

("האלומות").
בעל הרשיון רשאי לעשות שימוש במקטע חלל של לוויין אחר אשר אינו מפורט
בנספח לרשיון ,בכפוף לכך כי השירותים הניתנים באמצעות מקטע החלל כאמור,
עומדים בכללי ה.ITU -
 .1.5.3שירות מקטע קרקעי  -מתן אפשרות לשידור אל הלוויין או קליטה מהלוויין של
אותות חוזי שמע ונתונים באמצעות תחנת קרקע של בעל הרשיון או של אחר; לשם
מתן שירות מקטע קרקעי רשאי בעל הרשיון להקים או להפעיל תחנות קרקע בישראל
לפי צרכיו בכפוף לאישור פרטני של מנכ"ל משרד התקשורת ("המנהל").
 .1.5.1הקמה והפעלה של אמצעי שליטה בקרה וניטור הדרושים להבטחת פעולה תקינה של
מערכת;
 .1.5.2מתן שירותים לממשלת ישראל;
 .1.5.0בעל הרשיון רשאי לספק שירות מקטע חלל או שירות מקטע קרקעי גם מחוץ לשטח
מדינת ישראל ובלבד שיפעל בהתאם לאמנה של ה"( ITU -האמנה");
 .1.5.9ייצוג לקוחות ,לפי בקשתם ,כלפי בעל רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים
נייחים (מפ"א) לצורך הזמנה וקבלה של קווים הנדרשים לצורך מתן השירות ,הזמנת
שינויים ,תיאום ביצוע ,הודעה על תקלות ותשלום דמי התקנה ושימוש; למניעת
חלל לתקופות זמן קצובות על מנת לבצע בישראל פעולות שידור כדין של חוזי ו/או שמע ו/או נתונים או פעולות של
תמסורת חוזי ו/או שמע ו/או נתונים ואשר התקשר בהסכם עם בעל הרשיון לקבלת שירותים מבעל הרשיון לצורך כך.
" 4המערכת"  -מכלול של ציוד שידור וקליטה ,לוויינים גיאוסטאציונריים ותחנות קרקע לשליטה ובקרה בעלות ציוד
שידור וקליטה ,אנטנות וציוד נלווה ,הכל כפי שנדרש לצורך מתן השירות ,כמפורט בנספח לרשיון ,וקיים לגביו אישור סוג
לפי החוק או לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] התשל"ב ,1805-ככל שנדרש.
" 5רשת לוויינית ישראלית"  -רשת לוויינית אשר נרשמה ב  ITU -ע"י המינהל הישראלי או שהוקצתה למדינת ישראל ע"י
 ITUהנמצאות באחריות המינהל הישראלי.
" 6שידור" – פליטה ( )Emissionשל אותות אלקטרומגנטיים.
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ספיקות ,מובהר בזה ,כי לקוחות המעוניינים בכך יוכלו להזמין את הקווים הדרושים
לקבלת השירות כאמור ישירות מהמפ"א.
 .2פעולות רישום ותיאום תדרים של רשתות לווייניות ישראליות
 .5.1האחריות והסמכות בכל הקשור לרשת לוויינית ישראלית ,ובכלל כך ,בנושאי רישום ,תיאום
תדרים ,תפעול ,מימוש וכו' ,נמצאת בידי משרד התקשורת הישראלי ("המינהל הישראלי"),
בהתאם לקבוע באמנה.
 .5.5בעל הרשיון יבצע הגנה שוטפת ותיאום תדרים של הרשתות הלווייניות הישראליות ,בהתאם
לאמנה.
 .5.4רישום רשת לוויינית ישראלית חדשה ע"י בעל הרשיון מחייב הגשת בקשה למשרד שתכלול
את התכנון הראשוני של שירותי התקשורת הלוויינית המתוכננים וכן את אופק התאום
הכללי של הרשת החדשה ,ככל שקיימת באותה עת.
 .5.3דיווחים תקופתיים – על בעל הרשיון להעביר למשרד בסוף כל שנה ובמועד נוסף לפי דרישתו
עדכון בדבר כל רשת לוויינית ישראלית הרשומה בנספח לרשיון (לרבות סטטוס הרישום
ותיאום התדרים ותכנית תיאום לשנה הבאה) וכן להעביר עדכונים רבעוניים.
 .5.1בעל הרשיון לא יעניק זכויות מימוש ושימוש ברשת לוויינית ישראלית לרבות זכויות שימוש
בתחומי תדר ,קיטוב ונקודות שמיים ("זכויות מימוש ושימוש") ולא יעביר זכויות מימוש
ושימוש ,כולן או חלקן ,לצד שלישי ללא אישור המנהל .אין באמור כדי לגרוע מזכויות בעל
הרשיון לספק שירותי תקשורת לוויינית בהתאם לרשיון.
 .5.2תיאום תדרים מול מינהל זר
.5.2.1פגישת תיאום תדרים עם מינהל זר מחייבת אישור המנהל מראש ובכתב .בקשה כאמור
תוגש למנהל בטרם הפניה אל המינהל הזר .בעל הרשיון יעדכן מראש את המנהל על
מועד ומיקום הפגישות שנקבעו ,וכן יעביר למנהל סיכום של פגישות כאמור מיד לאחר
קיומן .כל סיכום בין בעל הרשיון לבין מינהל זר טעון אישור של המנהל.
 .5.2.5בעל הרשיון יעביר למנהל עותקים של התכתבויות בנושאי תיאום תדרים שבין בעל
הרשיון לבין מינהלים זרים אחרים במועד בו מתקיימת ההתכתבות בפועל .כל הסכמה
בין בעל הרשיון לבין מינהל זר ,בנוגע לתיאום תדרים ,טעונה אישור של המנהל.
 .5.0התקשרויות עם מפעילי לוויין זרים
.5.0.1על בעל הרשיון לעמוד בתנאי האמנה.
 .5.0.5בעל הרשיון נדרש לסכם כל פגישת תיאום תדרים עם מפעיל לווייני זר ולהעביר בסמוך
למועד הפגישה עותק מהסיכום האמור למנהל .הסיכום יכיל את הדברים והעמדות
שהוצגו בדיון ע"י הצדדים המעורבים.
 .5.0.4בעל הרשיון לא יתקשר בהסכם או יסכים להסדר עם מפעיל לווייני זר ,אשר עלול
לגרום לפגיעה בזכות שימוש ברשת לוויינית ישראלית ,או המאפשר שידור העלול לגרום
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להפרעה ו/או הגבלה לרשת הלוויינית הישראלית ברמה החורגת מהסף המוגדר
לתיאום ב Appendix 8, 30, 30A, 30B -בתקנות הרדיו של ה ,ITU-וכן לא יתקשר
בהסכם או יסכים להסדר עם מפעיל לווייני זר בנוגע לרישום הרשת הישראלית ,ללא
אישור המנהל ,מראש ובכתב.
.5.0.3בעל הרשיון ידווח למנהל על התקשרות שלו בנושא תיאום תדרים עם מפעיל זר לפחות
בשני מועדים :בתחילת המו"מ וקודם להגעה להסכמה .בעל הרשיון לא יתחיל את
המו"מ ולא יגיע להסכמה כאמור ,ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהמנהל.
התייחסות המנהל לבקשה להתחלת מו"מ ולהגעה להסכמה כאמור ,תינתן בתוך פרקי
זמן שנקבעו ברשיון לעניין זה.
.5.0.1בעל הרשיון לא יקנה למפעיל לווייני זר זכות שימוש ברשת לוויינית ישראלית ללא
הסכמה של המינהל הישראלי .אין באמור כדי לגרוע מזכויות בעל הרשיון לספק
שירותי תקשורת לוויינית בהתאם לרשיון.
 .3מימוש ותפעול של רשת לוויינית ישראלית
 .4.1בעל הרשיון יגיש למינהל בקשה לאישור למימוש רשת לוויינית ישראלית ולא יממש רשת
לוויינית ישראלית טרם קבלת אישור המנהל בכתב.
 .4.5על בעל הרשיון לתפעל לוויין המממש תחומי תדר של רשת לוויינית ישראלית בהתאם
לאמנה ובהתאם להסכמי התאום שאושרו על ידי המינהל הישראלי עם מנהלים זרים
רלוונטיים.
 .4.4בעל הרשיון יעשה שימוש ברשתות לווייניות ישראליות באופן שיאפשר מתן שירות ללקוחות
בהתאם להסכמים עימם.
 .4.3רשת לוויינית ישראלית חדשה תתואם טרם מימושה מול כל הרשתות הלווייניות
הישראליות הקיימות שמומשו על ידי לוויינים .התיאום יובא לאישור המנהל ורק לאחר
אישור כאמור ,תמומש הרשת .למען הסר ספק ,תאום רשת לוויינית חדשה כאמור ,ייעשה הן
מול רשתות לווייניות ישראליות אשר מומשו על ידי בעל הרשיון והן מול רשתות לווייניות
ישראליות אשר מומשו על ידי בעל רשיון אחר או על ידי ממשלת ישראל.
 .4.1בעל הרשיון לא יבצע שימוש נוסף בתדרי רשת לוויינית ישראלית שמומשה בעבר ,אלא אם
ביצע תיאום תדרים ,וקיבל את אישור המנהל לתאום האמור.
 .4.2ברישיון נקבעו הוראות בקשר עם הפרעות ,במסגרתן ,בין היתר ,בעל הרשיון יוודא כי מימוש
רשת לוויינית ישראלית חדשה לא תגרום להפרעות ברשתות לווייניות ישראליות שכבר
מומשו ; ינקוט בצעדים הדרושים כך שלא יגרמו הפרעות ללוויינים סמוכים או רשתות
קרקעיות וידווח למנהל על הפרעות אשר נמשכות מעבר ל  39 -שעות.
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בנוסף ,בעל הרשיון ידווח למנהל מידית ובכתב על תקלה בלוויין הפוגעת באופן מהותי
בשירות הניתן ללקוח על פי הרשיון או במימושה של רשת לוויינית ישראלית על ידי אותו
לוויין .בעל הרשיון יעשה כל מאמץ אשר ביכולתו לתיקון תקלה בלווין .ככל שפעל בעל
הרשיון כאמור ,לא תהווה תקלה הפרה של הוראות הרשיון.
 .4הערות והבהרות
 .3.1בעל הרשיון( :א) לא יעשה שימוש בזכויות המדינה לרבות הצבת לוויין חדש; ו( -ב) לא יעשה
שימוש בתדרים של רשתות לווייניות ישראליות עבור לוויין אחר בנקודות שמיים הסמוכות
לנקודות  4W,65Eבמרחק המחייב תיאום תדרים ע"פ האמנה ,ללא אישור מראש ובכתב של
המנהל.
 .3.5תחומי התדרים של הרשתות הלווייניות הישראליות יחזרו לרשותו הבלעדית של המינהל
הישראלי עם פקיעת תוקף הרשיון או הפסקת פעולתו של בעל הרשיון.
 .3.4תחנות הקרקע המספקות שירות שליטה ובקרה על לוויין המממש רשת לוויינית ישראלית
והמספקות שירות לממשלת ישראל יהיו ממוקמות במדינת ישראל בלבד .בעל הרשיון יקים
בשטח מדינת ישראל ,באישור המנהל ,תחנות גיבוי לתחנות הקרקע המספקות שירות
שליטה ובקרה כאמור.
 .3.3בעל הרשיון אינו רשאי להזיז לוויין המממש רשת לוויינית ישראלית לנקודת שמיים אחרת
ללא אישור של המנהל.
 .3.1בעל הרשיון אינו רשאי להזיז אלומות המממשות רשת לוויינית ישראלית באופן שיחרגו
מתנאי התאום בין הרשתות הישראליות ו/או מתנאי התיאום הבינלאומיים של הITU -
ו/או מתנאי חוזה עם לקוח ,ללא קבלת אישור המנהל מראש.
 .5תחילתו ,חידושו ותוקפו של הרשיון
 .1.1תוקפו של הרשיון הוא לתקופה של עשר ( )11שנים שתחילתה במועד החתימה על התיקון
לרשיון.
 .1.5במהלך תקופת הרשיון יכול המנהל לשנות תנאיו או פרטיו של הרשיון ,להוסיף או לגרוע
מהם (להלן  -דרישות המנהל) ,לאחר ששמע את בעל הרשיון ולאחר שהביא בחשבון בין
השאר את השיקולים הקבועים בסעיף ( 3ב) ו( -ה) לחוק.
 .1.4בעל הרשיון יודיע למשרד בכתב ,לא יאוחר מ 81 -יום לפני תום תקופת הרשיון אם בכוונתו
לחדשו.
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 .6תנאים לרשיון
.2.1

.2.5

.2.4
.2.3

בעל הרשיון ימלא אחר דרישות אלה :כל נכסי בעל הרשיון שבאמצעותם ניתן שירות ללקוח
יהיו בבעלותו או בחכירתו של בעל הרשיון .עם זאת ,בעל הרשיון רשאי לתת את שירותיו
באמצעות תשתית של בעל רשיון אחר ,בכפוף לקיום כל התנאים הקבועים ברשיון.
תחנות שליטה ובקרה על לוויין המממש רשת לוויינית ישראלית אשר באמצעותן ניתן שירות
ללקוח (בסעיף זה" -תחנות קרקע") ,תופעל ,תותקן ותתוחזק ע"י גורם ישראלי בעל סיווג
בטחוני מתאים בהתאם לנספח לרשיון .בעל הרשיון לא ישנה את זהות מפעיל תחנות הקרקע
ומיקומן מבלי שקיבל אישור בכתב מאת המנהל .בקשה זו תוגש בכתב  15חודשים מראש.
הפעלת המערכת מותנית בקבלת אישור המנהל ,בהתחשב בתנאים הבאים( :א) ביצוע
קואורדינציה לוויינית; (ב) תיאום ספקטרלי.
תפעול לוויין המממש רשת לוויינית ישראלית יבוצע בהתאם להסכמי התיאום הפנימיים

שבין הרשתות הישראליות ,בהתאם לאמנה ובהתאם להסכמי התיאום שנחתמו בין המינהל
הישראלי לבין מינהלים זרים.
 .2.1בעל הרשיון יפעיל המערכת ובכלל כך את הלוויין לפי הוראות שיקבע המנהל ,ובהתאם
לעדכונים שעליהם יודיע המנהל מעת לעת.
 .2.2שליטה ברשתות לווייניות ,תדרים ונקודות שמיים
 .2.2.1הסמכות והאחריות בנוגע לרשת לוויינית ישראלית ,ובכלל כך תדרים ונקודות שמיים
הינה בידי המינהל הישראלי .זכויות בעל הרשיון לשימוש ברשת לוויינית ישראלית
כאמור ,נתונות לבעל הרשיון בלבד בהתאם לרשיון.
 .2.2.5בעל הרשיון אינו רשאי לעשות שינוי בהפעלת לוויין המממש רשת לוויינית ישראלית,
ובכלל כך הצבת לוויין חדש ,שינוי נקודת שמיים ,שימוש בתדרים לטובת לוויין אחר,
ללא אישור בכתב ומראש של המנהל.
 .2.2.4טרם הזזת אלומה בעל הרשיון יוודא שההזזה אינה פוגעת בלקוחותיו או סותרות את
הסכמי התיאום הפנימיים בין הרשתות הישראלית.
 .7הגבלות וחובות בענייני ספקטרום
 .0.1הרשיון מהווה אישור להפעלת המערכת לפי הנתונים הכלולים בנספח לרשיון .נספח זה
יעודכן על ידי בעל הרשיון בהתאם לשינויים שיאושרו על ידי המנהל.
 .0.5אישור לפעילות תחנה בספקטרום האלקטרומגנטי הלווייני יהיה על בסיס משני במדינת
ישראל.
 .0.4בעל הרשיון יוודא שהמערכת תפעל בהתאם לאילוצים ספקטרליים שהמינהל הישראלי
התחייב כלפי מינהלים אחרים .טרם התחייבות המינהל הישראלי כאמור ,תינתן לבעל
הרשיון הזדמנות להשמיע את עמדתו בנושא .בעל הרשיון ישיב למנהל תוך  51ימי עבודה.
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 .0.3היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום  -בעל הרשיון ימנה בעל תפקיד (כולל שני
סגנים) שיהיה אחראי בחירום לקשר עם המשרד.
 .8דרכי מתן השירות
 .9.1בעל הרשיון ייתן את שירותיו באמצעות המערכת והתחנות אשר מפורטות בנספח לרשיון.
בעל הרשיון רשאי לתת את שירותיו באמצעות תשתית של בעל רשיון אחר ,בכפוף לקיום כל
התנאים הקבועים ברשיון.
 .9.5בעל הרשיון יקיים את השירות ברציפות ,בהתאם להסכם ההתקשרות עם הלקוח ,בכפוף
לכל דין ולהוראות הרשיון.
 .9.4שיווק השירות  -בעל הרשיון יספק את שירותיו לכל המבקש להיות לקוח בכפוף לזמינות
קיבולת ולהתקשרות בהסכם; בעל הרשיון יספק את שירותיו באזור יהודה ושומרון בכפוף
לקבלת רשיון מהמינהל האזרחי ,אשר יוענק בהתאם לדין ולתקנות הביטחון .בעל הרשיון
אינו רשאי להפעיל מערכת לוויינית מתחום הרשות הפלשתינאית לצורכי תקשורת
בינלאומית.
 .9תקשורת ואיכות שירות
 .8.1מיקום השירות  -לשם מתן השירות לפי הרשיון ,יפעיל בעל הרשיון מוקד הפעלה ,בקרה
ותחזוקה ("המוקד") שיכלול ציוד מדידה ומערכת קליטה ושידור לצרכי ניטור הפרעות
וטיפול בתקלות; המוקד ומוקד הגיבוי ימוקמו בשטח מדינת ישראל.
 .8.5דוחות הפעלת המערכת  -בעל הרשיון ימסור למנהל דיווח על ביצוע כל שלב בתכנית המימוש
של המערכת.
 .8.4במתן השירות לפי הרשיון ,יבטיח בעל הרשיון לפחות את אלה :אספקת שירותי בקרה
ותחזוקה ברציפות ,בהתאם להסכם ההתקשרות עם הלקוח ובכפוף לכל דין .בעל הרשיון
יפעל ככל הניתן למניעת תקלות והפרעות במערכת ,בהתאם לאמנה.
 .8.3בעל הרשיון ימנה אחראי לטיפול בתלונות הלקוחות ,ויערוך רישום של התלונות ואופן
הטיפול בהן  -הכל כפי שיורה המנהל.
 .11דו"ח פעילויות ותוכניות של בעל הרשיון -בעל הרשיון מחוייב בהגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים.
 .11תחרות הוגנת – בעל הרשיון מתחייב שלא להפלות בין לקוחות או להיות צד להסדר שמגביל את
התחרות.
 .12שונות
 .15.1אגרות  -בעל הרשיון ישלם בעד הרשיון ,אגרות בשיעורים ובמועדים כפי שיקבע המשרד -
הכל לפי החוק והפקודה.
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 .15.5ערבות
בעל הרשיון ימציא למנהל ערבות בנקאית ("ערבות") בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל,
להבטחת מילוי תנאי הרשיון בסך של  1מיליון שקלים חדשים .ערבות כאמור הומצאה ע"י
החברה .הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הרשיון בידי בעל הרשיון ,להבטחת תשלום
עיצומים כספיים וכן לפיצוי ולשיפוי המדינה על כל נזק ,תשלום ,אובדן הפסד או הוצאה
שייגרמו לה – במישרין או בעקיפין – עקב אי מילוי תנאי הרשיון ,כולם או מקצתם ,במועדם
ובמלואם ,או כתוצאה מביטול הרשיון הגבלתו או התלייתו .יובהר כי הערבות לא תשמש
לפיצוי ולשיפוי המדינה על כל נזק ,תשלום ,אובדן ,הפסד או הוצאה שנגרמו לממשלת
ישראל בשל היותה לקוח של בעל הרשיון.
הרשיון מונה את המקרים בהם המנהל רשאי לחלט את הערבות .המנהל רשאי לחלט את
הערבות ,כולה או מקצתה ,לפי הרשיון ,אף בשל הפרה צפויה של תנאי הרשיון המצדיקה,
לפי שיקול דעתו ,חילוט מוקדם של הערבות.
הערבות תהיה בתוקף במהלך כל תקופת תוקפו של הרשיון וכן למשך  15חודשים שלאחר
תום תוקפו של הרשיון.
 .13ביטול הרשיון
השר רשאי לבטל את הרשיון לפני תום תקופתו אם נתקיימה אחת או יותר מהעילות המפורטות
בסעיף  2לחוק.
נוכח השר כי עילת הבטלות ,בנסיבות העניין ,אינה מחייבת ביטול הרשיון ,ייתן השר לבעל הרשיון
הזדמנות נאותה לתקן את המעשה או המחדל המהווים עילה לביטול.
השר יודיע לבעל הרשיון מראש על כוונתו לבטל את הרשיון ,יציין בהודעתו את העילה לכך ויאפשר
לו ,תוך תקופה שיקבע בהודעה ,להשמיע את טענותיו בהתייחס לעילת הביטול ,בין בכתב ובין בעל
פה ,לפי נסיבות העניין.
 .14הגבלות בהעברת נכסי הרשיון
 .13.1בעל הרשיון אינו רשאי למכור או להשכיר נכס מנכסי הרשיון ,אלא אם כן ניתנה לכך
הסכמתו בכתב ומראש של השר בהתאם לתנאים שקבע .על אף האמור ,השכרה או החכרה
(ובלבד שאין בהחכרה זכות עודפת על השכרה) של רוחב סרט לווייני ומשיבים לא טעונה
אישור השר כאמור.
 .13.5בעל הרשיון אינו רשאי למשכן נכס מנכסי הרשיון ,אלא אם הסכם המשכון כולל תנאי לפיו
לא ניתן לממש את המשכון ללא הסכמת השר מראש ובכתב וכל אישור אחר הנדרש לפי
הדין הישראלי.
לעניין סעיף זה" ,נכסי הרשיון"  -כהגדרתם בסעיף  1לחוק ובכלל כך הלוויינים עמוס 5,4,3
ו 2 -ומחליפיהם.
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 .15ישראליות -בבעל הרשיון יתקיימו בכל עת כל התנאים הבאים:
 .11.1הוא חברה המאוגדת ורשומה בישראל לפי חוק החברות ,התשנ"ט.1888-
 .11.5הניהול השוטף של בעל הרשיון ומרכז עסקיו בישראל.
 .11.4מקום מושב הנהלת בעל הרשיון ומשרדו הראשי יהיו בישראל.
 .16העברת אמצעי שליטה
 .12.1העברה לאדם (בעצמו או יחד עם קרובו או עם אחר הפועלים עמו דרך קבע) או רכישה בידי
אדם כאמור( ,במישרין או בעקיפין) של אמצעי שליטה 7כלשהו בבעל הרשיון ,בשיעור של
 11%או יותר ,בין בבת אחת ובין בחלקים ,מחייבת את אישור השר בכתב ומראש.
 .12.5העברה של אמצעי שליטה כלשהו (או חלקו) שתוצאתה העברת שליטה בבעל הרשיון מאדם
אחד לאדם אחר – מחייבת את אישור השר בכתב ומראש.
 .12.4רכישת שליטה בבעל הרשיון (ישירה או עקיפה) – מחייבת את אישור השר בכתב ומראש.
 .12.3על אף האמור בסעיף  ,12.1העברה או רכישה ,של אמצעי שליטה ,בחברה המחזיקה בעקיפין
בבעל הרשיון (בסעיף זה" :החברה המחזיקה") בשיעור של פחות מ 51% -מאמצעי השליטה
בחברה המחזיקה ,אינה טעונה אישור השר ולא תהווה הפרה של הרשיון ובלבד שמתקיימים
כל התנאים האמורים:
( )1החברה המחזיקה לא התאגדה בישראל;
( )5מניות החברה המחזיקה רשומות למסחר בבורסה לנירות ערך בחו"ל;
( )4כתוצאה מן ההעברה או הרכישה של אמצעי השליטה לא הועברה השליטה בחברה
המחזיקה;
( )3לגורם אליו הועברו אמצעי השליטה או שרכש את אמצעי השליטה בחברה המחזיקה
(בסעיף זה " -הגורם הרוכש") אין יכולת להשפיע על פעילות בעל הרשיון ,ובכלל כך ,הגורם
הרוכש לא יהיה רשאי להצביע ,בעצמו או באמצעות אחר מטעמו ,באסיפה הכללית של
החברה המחזיקה ,בכל החלטה או הצבעה המתייחסת לבעל הרשיון ובכלל כך בנוגע למינוי
דירקטור בבעל הרשיון ,וכן הגורם הרוכש לא יהיה בעל זכות למנות נושא משרה בבעל
הרשיון;
( )1גורם המתמנה בידי הגורם הרוכש בדירקטוריון החברה המחזיקה ,ככל שמתמנה ,לא
יהיה רשאי להצביע בכל עניין הנוגע לבעל הרשיון ובכלל כך בנוגע למינוי דירקטור בבעל
הרשיון;
( )2החברה המחזיקה תביא לידיעת רוכשי מניותיה את הוראות ס"ק ( )3ו.)1( -
( )0החברה המחזיקה תדווח בכתב לבעל הרשיון על כל גורם שרכש בה אמצעי שליטה
בשיעור של עשרה ( )11%או יותר בבעל הרשיון ,מייד לאחר שנודע לה על כך .בעל הרשיון
" 7אמצעי שליטה" ו" -שליטה" – כהגדרתם בסעיף  1לחוק הבזק.
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ידווח בכתב לשר על העברת אמצעי שליטה כאמור ,תוך  1ימי עבודה מהיום שקיבל את
ההודעה כאמור.
 .12.1הרשיון כולל איסור על אחזקת אמצעי שליטה בשיעור שהעברתו או רכישתו טעונה אישור
השר כאמור לעיל בידי מדינה עוינת ,8אזרח/תושב מדינה עוינת ,תאגיד שנרשם או התאגד
במדינה עוינת ,תאגיד שמרכז עסקיו במדינה עוינת או תאגיד שנשלט בידי מדינה עוינת או
תושב/אזרח של מדינה כאמור.
בעל עניין או בעל שליטה במישרין בחברה או בתאגיד שהתאגד בישראל השולט בחברה ,לא
יהיה אחד מהגורמים המפורטים לעיל.
 .12.2ככל שבעל הרשיון יחדל להיות חברה נסחרת בבורסה לנירות ערך בארץ ,רישום מחדש
למסחר של מניותיו בבורסה לנירות ערך בארץ או בחו"ל טעון אישור השר מראש ובכתב.
 .12.0הפעולות הבאות טעונות אישור השר מראש בכתב:
( )1פירוק מרצון של בעל הרשיון;
( )5פשרה או הסדר בין בעל הרשיון לבין נושיו או חבריו ,וזאת ככל שתוצאתם היא העברת
שליטה או אמצעי שליטה בבעל הרשיון הטעונים אישור לפי נספח ג' לרשיון;
( )4שינוי או ארגון מחדש של מבנה בעל הרשיון ,וזאת ככל שתוצאתם היא העברת שליטה או
אמצעי שליטה בבעל הרשיון הטעונים אישור לפי נספח ג' לרשיון;
( )3מיזוגו של בעל הרשיון עם חברה אחרת;
( )1פיצולו של בעל הרשיון.
"הסדר"" ,מיזוג"" ,פיצול" ו" -פירוק מרצון"  -כהגדרתם בסעיף 3ד(ו) לחוק.
 .12.9הועברו או נרכשו אמצעי שליטה בשיעור הטעון אישור השר ללא שנתבקש אישורו ,או
בניגוד לאמור בסעיף  ,12.1ידווח על כך בעל הרשיון לשר ,בכתב ,ויגיש בקשה לשר לאישור
העברת אמצעי השליטה בבעל הרשיון או רכישתם כאמור ,והכל תוך  2ימים מהיום שנודע
על כך לבעל הרשיון.
" .12.8החזקות חורגות"  -החזקת אמצעי שליטה ללא הסכמת השר כנדרש על פי סעיפים  12.1עד
 12.3או בניגוד לסעיף .12.1
( )1החזקות חורגות יירשמו בפנקס החברים (מרשם בעלי המניות) בבעל הרשיון בציון דבר
היותן חורגות ,מיד עם היוודע הדבר לבעל הרשיון ,והודעה על הרישום תימסר על ידי בעל
הרשיון לבעל ההחזקות החורגות ולשר.
( )5החזקות חורגות ,שיירשמו כאמור בס"ק ( ,)1לא יקנו למחזיק זכויות כלשהן ,ויהוו
"מניות רדומות" כמשמעותן בסעיף  419לחוק החברות ,התשנ"ט ,1888-זולת לעניין קבלת
דיבידנד או חלוקה אחרת לבעלי מניות (ובכלל זה זכות להשתתף בהנפקת זכויות המחושבת
 8מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל או מדינה ששר הביטחון קבע ,בהודעה לבעל הרשיון ,כי היא
מדינה עוינת ,או גורם אחר ,שאינו מדינה ,ששר הביטחון קבע ,בהודעה לבעל הרשיון ,כי הוא גורם עוין.
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על בסיס החזקות באמצעי שליטה בבעל הרשיון ,אלא שגם ההחזקות שיתווספו כאמור,
ייחשבו החזקות חורגות) ,ולפיכך לא יהיה תוקף לכל פעולה או טענה של הפעלת זכות מכוח
החזקות חורגות ,למעט לעניין קבלת דיבידנד או חלוקה אחרת כאמור.
( ) 4בעל מניות ידרש להצהיר לפני הצבעה באסיפה כללית אם אחזקותיו טעונות אישור השר
או אסורות ,אם לאו ,אחרת לא יצביע וקולו לא יימנה.
( )3לא ימונה דירקטור בבעל הרשיון ,לא ייבחר ולא יועבר מכהונתו מכח החזקות חורגות;
מונה ,נבחר או הועבר מכהונתו דירקטור כאמור ,לא יהיה תוקף למינוי ,לבחירה ,לכהונה או
להעברה ,לפי העניין.
( )1החזקות חורגות לא יקנו זכות הצבעה באסיפה הכללית.
( )2הוראות סעיף  12.8זה יכללו בתקנון בעל הרשיון .כל עוד יקבע תקנון בעל הרשיון כאמור
בסעיף  12.8זה ובעל הרשיון ינהג בהתאם לאמור בסעיפים  12.9ו 12.8 -לא יהוו החזקות
חורגות כשלעצמן עילה לביטול הרשיון.
 .12.11שיעור אחזקות בעקיפין לעניין הוראות הרשיון ,יחושב לפי המפורט להלן:
( )1לבעל שליטה בחברה תיוחס במלואה החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי
החברה;
( )5למחזיק שאינו בעל שליטה בחברה ,תיוחס החזקת אמצעי השליטה המוחזקים בידי
החברה ,באופן יחסי לשיעור אחזקותיו של המחזיק בחברה.
 .17השפעה של ממש
לא תוקנה לאדם יכולת להשפיע השפעה של ממש על פעילותו של בעל הרשיון אף שאינה בגדר
שליטה ,ובכלל כך לא תוקנה לאדם זכות למנות נושא משרה בבעל הרשיון ,הן מכח החזקה של
אמצעי שליטה בבעל הרשיון והן שלא מכח החזקה באמצעי שליטה בבעל הרשיון ובכלל כך ,מכח
זכות המוקנית לאדם בתקנון בעל הרשיון או בהסכם בכתב או בעל פה עם בעל השליטה בבעל
הרשיון ,אלא אם קיבל את אישור השר ,ולמעט אם הזכות האמורה הוקנתה לתאגיד בנקאי
ישראלי ,לנאמן ישראלי של אגרות חוב שהונפקו בישראל או לתאגיד בנקאי שאינו ישראלי שקיבל
את אישור השר.
חזקה על אדם שהוא בעל השפעה של ממש בבעל הרשיון אם הוא מחזיק  51%או יותר מאמצעי
שליטה כלשהו בבעל הרשיון.
 .18מסירת מידע למנהל
בעל הרשיון ידווח מידית וביוזמתו למנהל על כל אירוע ,על פי הידוע לו ,שעלול לגרום לשיבוש
מהותי ,שינוי מהותי או הפחתה מהותית בנושאים הבאים:
( )1הבטחת המשך מתן שירותי בעל הרשיון ללקוחותיו;
( )5שמירת אופייו של בעל הרשיון כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל;
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( )4היווצרות עמדת השפעה על בעל הרשיון של מדינות עוינות או גורמים במדינות עוינות העלולים
לפגוע בביטחון המדינה או בענייני החוץ שלה;
()3חשיפה או גילוי של מידע בענייני ביטחון.
לעניין פיסקה זאת" ,שיבוש מהותי"" ,שינוי מהותי" או "הפחתה מהותית"  -בין אם כתוצאה
מאירוע שאינו בשליטת בעל הרשיון ובין אם כתוצאה מפעולותיו או מחדליו של בעל הרשיון.
 .19אישור וסיווג נושאי משרה ונותני שירותים
 .18.1הרכב הדירקטוריון
( 1/4לפי מס' החברים מעוגל כלפי מעלה) ולא פחות מ 5-מחברי הדירקטוריון של בעל הרשיון
יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי התאמה ביטחונית מתאימה לרמת הסיווג הבטחוני
שתקבע על ידי הגורם הממשלתי המוסמך ("דירקטורים מסווגים");
דירקטורים שאינם דירקטורים מסווגים  -לא יקבלו מידע בענייני ביטחון ולא ייחשפו אליו
וכן לא ישתתפו בדיוני דירקטוריון בעל הרשיון בנושאים מסווגים.
לא יהיה תוקף למינוי דירקטור אם כתוצאה מכך פחת שיעור הדירקטורים המסווגים
מהשיעור הנדרש.
פקעה או הסתיימה כהונתם של דירקטורים מסווגים ,באופן שמספרם הכולל של
הדירקטורים המסווגים פחת מהשיעור הנדרש ,יהיו רשאים הדירקטורים שאינם מסווגים
להשתתף בישיבות הדירקטוריון של בעל הרשיון שאינן עוסקות בענייני ביטחון רק אם
לפחות  1/4מהדירקטורים בישיבה הינם דירקטורים מסווגים.
לא ישמש דירקטור כחליף לדירקטור מסווג ,אלא מי שהוא דירקטור מסווג.
 .18.5דיון בנושאים בטחוניים בדירקטוריון:
ענייני ביטחון שהדירקטוריון חייב לדון בהם לפי הוראות כל דין ,יידונו ,ככל שיש לדון בהם
בדירקטוריון או בוועדת הביקורת ,בהשתתפות דירקטורים מסווגים בלבד .המניין החוקי
בכל ישיבה כאמור לעיל ,יכלול דירקטורים מסווגים בלבד .במידת הצורך ,יפוצל הדיון
בענייני ביטחון מהדיון המסחרי ,ובדיון שאינו נוגע לענייני ביטחון יהיו רשאים לדון גם יתר
האורגנים של בעל הרשיון ,לרבות דירקטורים שאינם מסווגים.
בעל הרשיון יקבע בתקנונו כי נושא משרה ,אשר מתוקף תפקידו ומכח הוראות הדין או
התקנון היה עליו לקבל מידע או להשתתף בישיבות בענייני ביטחון והדבר נמנע ממנו בשל
הוראות סעיף זה ,יהיה פטור מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפי בעל הרשיון ,אם
חובת הזהירות הופרה בשל אי השתתפות בישיבה או אי קבלת מידע.
 .18.4נושאי משרה מסווגים
הרשיון מונה בעלי תפקידים ונותני שירותים אשר עליהם להיות אזרחי ישראל ותושבי
ישראל ,ובעלי התאמה ביטחונית מתאימה בהתאם לרמת הסיווג הביטחוני שתקבע הרשות
הבטחונית המוסמכת.
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לא יהיה תוקף למינוי/העסקה בניגוד לאמור בסעיף זה.
 .18.3האסיפה הכללית לא תהיה רשאית ליטול ,להאציל ,להעביר או להפעיל סמכויות הניתנות
לאורגן אחר בבעל הרשיון המתייחסות לענייני ביטחון או שלשם הפעלתן נדרש להיחשף
לעניינים כאמור.
 .18.1ועדת דירקטוריון לענייני בטחון
דירקטוריון בעל הרשיון ימנה מבין חבריו שהם דירקטורים מסווגים ועדה שתיקרא "ועדה
לענייני ביטחון" .בוועדה לענייני ביטחון יכהנו לפחות  5דירקטורים מסווגים .נושאים
הנוגעים לענייני ביטחון ,ידונו ,בכפוף לאמור בסעיף  ,18.5במסגרת הוועדה לענייני בטחון
בלבד .החלטה שנקבלה או פעולה שנעשתה על ידי הוועדה לענייני ביטחון ,כמוה כהחלטה
שנתקבל או פעולה שנעשתה על-ידי דירקטוריון בעל הרשיון והיא תידון בדירקטוריון רק אם
הדבר מתחייב לפי סעיף  18.5ובכפוף לאמור בסעיף הנ"ל.
 .21מינוי משקיף
 .51.1המנהל ימנה משקיף בישיבות דירקטוריון בעל הרשיון ובוועדותיו ,בעל סיווג בטחוני
והתאמה ביטחונית ,כפי שתקבע הרשות הביטחונית המוסמכת .בעל הרשיון לא יהיה חייב
לחשוף בפני המשקיף מידע הנוגע ישירות ליחסי בעל הרשיון ללקוחותיו ולספקיו לרבות את
המחיר שמשלם לקוח עבור קבלת שירותי בעל הרשיון.
 .51.5המשקיף יהיה עובד מדינה או עובד של חברה ממשלתית בעל כשירות כשל דירקטור לפי
פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה .1801 -
 .51.4בנוסף ,ומבלי לגרוע מכל חובה המוטלת עליו לפי כל דין ,המשקיף יהיה חייב בשמירת
סודיות כלפי בעל הרשיון ולא יעביר למדינה ולצד שלישי מידע שאינו מידע בטחוני .המשקיף
לא ישמש כמשקיף ולא בכל תפקיד אחר אצל כל גורם המתחרה ישירות בבעל הרשיון,
ויימנע מכל ניגוד עניינים בין תפקידו כמשקיף לבין תפקידיו האחרים .המשקיף יתחייב
כלפי בעל הרשיון שלא לכהן כמשקיף או כנושא משרה ,ושלא למלא תפקיד או להיות
מועסק ,במישרין או בעקיפין ,אצל כל גורם המתחרה ישירות בבעל הרשיון או מצוי בניגוד
עניינים אליו ,במשך כל תקופת כהונתו כמשקיף אצל בעל הרשיון ובשמונה עשר חודשים
( )19שלאחר סיום כהונתו זו.
 .51.3בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר הימצאותו של המשקיף בניגוד עניינים ,תכריע בסוגיה זו
היועצת המשפטית של המשרד.
 .51.1הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו ,לרבות הועדה לענייני בטחון ,תימסר גם למשקיף
והוא רשאי להשתתף כמשקיף בכל ישיבה כאמור.
 .51.2זכותו של המשקיף לקבל מידע מבעל הרשיון ,בכפוף לסעיף  ,51.1תהא כשל דירקטור
מסווג .סבר בעל הרשיון ,כי מידע מסוים שהוא מידע עסקי רגיש ,אינו דרוש למשקיף לצורך
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מילוי תפקידו ,רשאי יהיה בעל הרשיון לעכב את מסירת אותו מידע למשקיף ויודיעו על כך.
סבר המשקיף כי עליו לקבל את המידע האמור ,יובא העניין להכרעת המנהל.
 .51.0ראה המשקיף ,כי בעל הרשיון קיבל או עומד לקבל החלטה בענייני ביטחון בניגוד להוראה
מהוראות הרשיון ,בניגוד לסעיף  14לחוק או בניגוד להוראות סעיף  11לחוק שירות הביטחון
הכללי ,התשס"ב ,5115 -יודיע על כך ללא דיחוי בכתב לבעל הרשיון ולמנהל .הודעה כאמור
תימסר גם ליו"ר הוועדה לענייני ביטחון וייקצב בה זמן ראוי בנסיבות המקרה לתיקון
ההפרה או שינוי ההחלטה ,אם הדבר ניתן.
 .51.9הוראות סעיף זה יכללו בתקנון בעל הרשיון.
 .21מניעת חשיפה של מידע מסווג ,נושא מסווג או ידע אבטחתי ואבטחתם
ברשיון קבועות הוראות לעניין זה ,לרבות ביצוע ההנחיות המקצועיות לעניין פעולות לאבטחת
המידע ופעולות אבטחה פיזית כפי שתיתן הרשות הביטחונית המוסמכת לבעל הרשיון ,הוראות
לעניין דיווח או פרסום הנוגעים למידע מסווג או נושא מסווג ואיסור העברת מידע בענייני ביטחון
לדירקטור שאינו מסווג.
 .22מתן שירותים לכוחות ביטחון במדינה עוינת
בעל הרשיון לא יעניק שירותים מכל סוג לכוחות ביטחון במדינה עוינת ,אלא לאחר קבלת אישור
המנהל.
 .23שמירת סודיות ואבטחת מידע
בלי לגרוע מתחולת הוראות כל דין ,הרשות הבטחונית המוסמכת או נציגה רשאית להורות
לבעל הרשיון ,לצורך שמירת סודיות ואבטחה של מידע מסווג או ידע אבטחתי ,למלא אחר
הוראות לביצוע פעולות לאבטחת מידע ,פעולות אבטחה פיזית וכן לאבטחה של מערכות
ממוחשבות ,לרבות הוראות לפי החלטת הממשלה או לפי כל דין או הסכם.
 .24שעבוד אמצעי שליטה
אין לשעבד אמצעי שליטה בבעל הרשיון ,בשיעור שהעברתו או רכישתו טעונים את אישור השר
לפי הוראות הרשיון אלא אם כן כלל הסכם השעבוד סייג ,לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא
הסכמה בכתב מראש מאת השר.
התייחסות החברה באופן עקרוני ותמציתי לתיקון:
הוראות התיקון מרחיבות את הפיקוח הרגולטורי על החברה ,מוסיפות דרישות לקבלת אישורים
לפעולות שונות של החברה וביחס לשינויים באחזקות בחברה ,מטילות עליה חובות לקבל אישורים
ולמסור דיווחים ,בין היתר לעניין תיאום ורישום תדרים לווייניים ,שצפויות להאריך את לוחות
הזמנים לביצוע פעילויות החברה בתחומים אלה ,מטילות עליה דרישות "ישראליות" ודרישות בטחון
שונות המציבות מגבלות על שינויים בשליטה בחברה .למותר לציין ,כי אין באמור כדי למצות את
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מלוא ההשלכות האפשריות של התיקון על פעילות החברה ועל עסקיה ,שכן אין ביכולת החברה
להעריכן מראש.
בכבוד רב,
חלל-תקשורת בע"מ
באמצעות :עו"ד גיל לוטן ,היועץ המשפטי
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