מסמ זה הוא מתו
הוצאת הלכות בע"מ

צו הבזק )קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק" ,החברה הישראלית
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לתקשורת בע"מ( ,התשנ"ז 1997

בתוק סמכותי לפי סעיפי 4ד ו  59לחוק הבזק ,התשמ"ב ) 1982להל החוק( ,לאחר שראיתי כי נתקיימו
העילות המפורטות בסעי 4ד)א())(1א( ו )ב( לחוק לקביעת השירותי המפורטי בסעי  2כשירותי
חיוניי  ,ולאחר שנתתי לחברה ולכל בעל עני בה הזדמנות להשמיע את טענותיה  ,ובאישור הממשלה ,אני
מצווה לאמור:

הגדרות
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
.1

בצו זה

"אחראי להגנה על מערכות ממוחשבות" – מי שהנהלת החברה ,באישור הקצי המוסמ  ,מינתה לאחראי
על ארגו וביצוע פעולות לאבטחת מערכת ממוחשבת חיונית;
"אמצעי שליטה"" ,בעל עני "" ,נושא משרה" ו"שליטה" כהגדרת בחוק;
"במישרי או בעקיפי " לרבות באמצעות תאגיד מוחזק או גור מחזיק ולרבות באמצעות שלוח ,נאמ ,
חברת נאמנות או חברת רישומי  ,ולרבות כל אחד מאלה ביחד ע אחרי או בדר אחרת;
"בעל מניות" – כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט ) 1999להל חוק החברות(;
"גור ישראלי" לגבי יחיד מי שהוא אזרח ישראל ותושב ישראל ,ולגבי תאגיד חברה שהתאגדה כדי
בישראל לפי חוק החברות ,אשר הניהול השוט שלה ומרכז עסקיה ה בישראל ,ושכל אמצעי השליטה בה
מוחזקי בלעדית בידי מי שהוא אזרח ישראל ותושב בה או בידי תאגיד אשר מתקיימי בו תנאי הגדרה
זו; ואול יכול שהשרי  ,יחד ע שר הביטחו  ,יתירו ,כחריג ,לראות כגור ישראלי ג תאגיד אשר
נתקיימו בו תנאי אחרי שיורו עליה  ,ובלבד שהשליטה בגור הישראלי תהיה בידי אזרח ישראל ותושב
בה;
"גור מחזיק" מי ששולט בתאגיד או מחזיק ב  20%או יותר מסוג מסויי של אמצעי שליטה בתאגיד או
מי שהשקיע בו סכו העולה על  20%מההו העצמי של התאגיד בי במניות ובי בדר אחרת ,למעט
הלוואה הניתנת בדר העסקי הרגילה;
"החברה" "בזק" ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;
"החזקה"" ,השפעה ניכרת"" ,מיזוג" ו"פיצול" כמשמעות בסעי 4ד לחוק;
"החזקות חורגות" החזקת שליטה ,אמצעי שליטה או השפעה ניכרת ,בלא אישור כנדרש לפי החוק או צו
זה;
"הקניית זכות" לרבות העברה ,הקניית זכות שימוש ,שכירות ,שעבוד ,או עיקול ,בי בעיסקה רצונית ובי
על פי די  ,בי במישרי ובי בעקיפי  ,בי בבת אחת ובי בחלקי  ,בי בעיסקה אחת ובי בסדרת עיסקאות;
"הרשיו הכללי"
במקומו;

הרשיו הכללי שהוענק לחברה ,כפי שיתוק מזמ לזמ  ,לרבות כל רישיו שיבוא

"השרי " ראש הממשלה ושר התקשורת לרבות מי שה הסמיכו במשות לעני צו זה;
"חברה בת" ו"חברה לרישומי " כהגדרת בחוק ניירות ער  ,התשכ"ח ) 1968להל

חוק ניירות ער (;

"ידע אבטחתי" – מידע בדבר שיטות ,פעולות ואמצעי הנדרשי לאבטחת מידע מסווג ולאבטחת מערכות
ממוחשבות חיוניות ויישומ  ,וכל מידע כאמור בדבר סיווג בטחוני והתאמה ביטחונית של עובדי ונותני
שירותי לחברה;
"כוחות הביטחו " – כהגדרת בסעי  13לחוק;
"מדינה עוינת" מדינה שמדינת ישראל אינה מקיימת עמה יחסי דיפלומטיי  ,או מדינה אחרת שקבע
שר הביטחו והודעה על כ נמסרה לחברה;
"מידע חיוני" – מידע המשמש לתפעולה של מערכת ממוחשבת חיונית;
"מידע מסווג" ו"נושא מסווג" – מידע או נושא שסיווג הביטחוני הוא "שמור"" ,סודי" או "סודי ביותר";
"מינוי משות " הפעלה בידי שניי או יותר של הזכות למנות אותו מנהל כללי או דירקטור ,לבחור בו או
להעבירו מכהונתו;
"ממונה ביטחו בחברה" – ממונה ביטחו  ,כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחו בגופי ציבוריי ,
התשנ"ח  ,1988אשר מונה בחברה;
"מערכת ממוחשבת חיונית" – מערכת מידע ממוחשבת של החברה ששירות הביטחו הכללי סיווג כמערכת
חיונית;
"סיווג ביטחוני" ו"התאמה ביטחונית" – כמשמעות בחוק שירות הביטחו הכללי ,התשס"ב ;2002
"עניני ביטחו " – לרבות ידע אבטחתי ,מידע מסווג ,נושא מסווג ,שירות מסווג ,מידע חיוני ,סיווג ביטחוני
והתאמה בטחונית ,פעולות לאבטחת מידע ופעולות לאבטחת מערכת ממוחשבת חיונית;
"פעולות לאבטחת מידע" – פעולות הדרושות למניעת חשיפה או גילוי של מידע מסווג או מידע בנושא
מסווג שבידי החברה ,לשמירה עליו ולמניעת פגיעה בו;
"פעולות לאבטחת מערכת ממוחשבת חיונית" – פעולות הדרושות להגנה על מערכת ממוחשבת חיונית של
החברה ועל בסיסי המידע המשמשי את החברה במת שירותי  ,ומידע הנוגע לתפעול ולשליטה על
מערכת ממוחשבת חיונית ובסיסי המידע כאמור ,לרבות הגנה על זמינות המערכת כאמור ואמינות המידע
בה;
קישור גומלי " כהגדרתו בסעי  5לחוק;
"קצי מוסמ " – נציג שירות הביטחו הכללי;
"רכש" – לרבות שכירות של מיתק בזק ,מיתק בזק ניסיוני ,שדרוג של מיתק בזק ותחזוקה של חומרה
או של מיתק בזק;
"שירות מסווג" – שירות שנותנת החברה לכוחות הביטחו בנושאי מסווגי ;
"תאגיד אחות" כהגדרת חברה אחות בתקנות מפ"א;
"תאגיד מוחזק" תאגיד שאד שולט בו או מחזיק בו יותר מ  20%מסוג מסויי של אמצעי שליטה ,או
תאגיד שאד השקיע בו סכו העולה על  20%מההו העצמי של התאגיד ,בי במניות ובי בדר אחרת,
למעט הלוואה הניתנת בדר העסקי הרגילה;
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"תקנות מפ"א" תקנות הבזק )הליכי
נייחי ( ,התש"ס .2000

ותנאי

לקבלת רישיו כללי למת שירותי בזק פני ארציי

קביעת שירות חיוני
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
)א( שירותי הבזק שה שירותי חיוניי שהחברה מחויבת לתת לפי הרישיו הכללי ואינה
.2
רשאית להפסיק  ,לצמצ או לפגוע פגיעה אחרת בה  ,לרבות בסדירות אספקת  ,ה כמפורט להל :
) (1שירות טלפו בסיסי ,שירות תשתית ,שירות תמסורת ושירות תקשורת נתוני ,
כהגדרת בתקנה  1לתקנות מפ"א ,לרבות קישור גומלי )להל שירותי בסיסיי ( ובהגדרה
"שירותי תשתית" ש לרבות מת אפשרות שימוש בידי כוחות הביטחו ;
) (2שירותי
הרביעית;
)(3
)ב(

נלווי

לשירותי

הבסיסיי

ושירותי

אחרי  ,הכל כמפורט בתוספת

שירותי התקנה ותחזוקה של השירותי המנויי בפסקאות ) (1ו ).(2

אי בהוראות סעי זה כדי לגרוע מהוראות סעי  5לחוק.

מגבלות שליטה והחזקה
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
)א( באישור לשליטה כאמור בסעי 4ד)א (1לחוק )להל אישור לשליטה( ,ייקבע שיעור ההחזקות
.3
המזערי של מי שקיבל אישור )להל – בעל שליטה( בכל אחד מסוגי אמצעי השליטה בחברה )להל שעור
מזערי(; השיעור המזערי לא יפחת מ  30%בכל אחד מסוגי אמצעי השליטה בחברה.
)א (1בעל השליטה לא יעביר שליטה או אמצעי שליטה לאחר באופ שהחזקותיו ירדו מתחת
לשיעור המזערי אלא באישור בכתב ומראש ,מאת השרי  ,לאחר שהתייעצו ע שר הביטחו .
)א (2הקצאת מניות החברה טעונה אישור השרי  ,מראש ובכתב ,ואול הקצאה שכתוצאה ממנה
יחזיק בעל השליטה בחברה ,בכל אחד מסוגי אמצעי השליטה בחברה ,בשיעור המזערי או בשיעור החזקות
גבוה יותר ,שנעשתה לציבור על פי תשקי בבורסה בישראל או למשקיעי מוסדיי ישראלי  ,אינה
טעונה אישור כאמור.
)א (3ירד שיעור החזקותיו של בעל השליטה בכל אחד מסוגי אמצעי השליטה בחברה כתוצאה
מהקצאה הטעונה אישור לפי סעי קט )א ,(2יהיה עליו לרכוש מניות החברה באופ שיישמר השיעור
המזערי ,זולת א נית אישור לירידה בהחזקות כאמור בסעי )א ,(1בשינויי המחויבי .
)ב( לא יחזיק אד השפעה ניכרת בחברה או אמצעי שליטה מסוג מסוי בחברה בשיעור של 5%
או יותר ולא יעשה מינוי משות  ,בלא אישור בכתב ומראש מאת השרי .
)ב (1בטל.
)ב (2מי שקיבל אישור להחזקת אמצעי שליטה או השפעה ניכרת לפי סעי קט )ב( ,לא יהיה רשאי
להגדיל את החזקתו מעבר לשיעור שנקבע באישור או להוסי לזכויותיו כקבוע באישור ,לרבות בדר של
הסכמי  ,ובכלל אלה הסכמי הצבעה ,אלא לאחר שקיבל אישור נוס לפי סעי קט )ב( ,ואול רשאי בעל
השליטה ,בכפו לאמור בסעי קט )ב ,(3להגדיל את החזקותיו באמצעי שליטה בחברה ,בלא אישור נוס .
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)ב (3לא ירכוש אד מניות בדר של הצעת רכש מלאה אלא באישור השרי  ,מראש ובכתב; לעני
זה" ,הצעת רכש מלאה" כמשמעה בסעי )336א( לחוק החברות.
השרי רשאי לסרב לית אישור לפי סעי זה וכ רשאי ה להתנות את האישור בתנאי
)ג(
שהפרת תהיה עילה לביטולו בידי השרי .
)ד(

)בטל(.

)ה( לא יעביר אד שליטה ,השפעה ניכרת או אמצעי שליטה בחברה לאחר ,ביודעו שהחזקותיו
של הנעבר בעקבות ההעברה טעונות אישור לפי החוק או לפי צו זה ,כל עוד אי בידי הנעבר אישור לשליטה
אישור לשליטה ,או אישור מאת השרי להשפעה ניכרת או להחזקת אמצעי שליטה; לעני זה" ,העברת
אמצעי שליטה" – לרבות הקצאת מניות בידי החברה ,בשינויי המחויבי .
)ו(

לעני סעי זה ,הזכות לבצע פעולה כוללת את הזכות להורות על ביצועה או למנעה.

)ז(

בסעי זה

"בורסה בישראל" כהגדרתה בחוק החברות;
"הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ער ;
"משקיעי מוסדיי ישראלי " כל אחד מאלה ,ובלבד שאינו חברת חו כהגדרתה בחוק החברות:
)(1

קופת גמל כהגדרתה בסעי )47א() (2לפקודת מס הכנסה;

) (2קר פנסיה כהגדרתה בחוק קרנות פנסיה )קרנות חדשות( )הוראת שעה(,
התשנ"ד ;1994
) (3קר להשקעות משותפות בנאמנות ,כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ"ד ;1994
) (4מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א  ,1981שהוא חברה
שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בישראל ומוחזקות בידי הציבור;
)(5

תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א .1981

ישראליות
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
.4

)א(

השליטה בחברה תהיה בכל עת בידי מי שמתקיימי בו כל אלה:
)(1

א הוא יחיד הוא גור ישראלי;

) (2א הוא תאגיד הוא חברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות ,אשר מרכז עסקיה
בישראל ,ואשר גור ישראלי מחזיק ,במישרי  ,ב  20%לפחות מכל אחד מסוגי אמצעי
השליטה בה;
)(3
)ב(

)נמחקה(.

אישור לשליטה יפקע א חדל להתקיי בבעל השליטה האמור בסעי קט )א(.
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מגבלות על בעל אישור
)תיקוני  :התשס"ב,התשס"ד(
4א) .א( בבעל השליטה בחברה יתקיימו ,בכל עת ,אלה :השליטה בו לא תהיה בידי מדינה כלשהי או
בידי תאגיד ממשלתי או בידי תאגיד אשר השליטה בו היא בידי תאגיד ממשלתי; אישור לשליטה יפקע א
חדל להתקיי בבעל השליטה האמור בסעי קט זה.
)ב(

בעל עני או בעל השפעה ניכרת בחברה לא יהיה אחד מאלה:
) (1מדינה עוינת ,אזרח או תושב מדינה עוינת ,תאגיד שנרש או התאגד במדינה עוינת או
תאגיד אשר השליטה בו היא בידי מי שהוא אזרח או תושב מדינה עוינת;
)(2

תאגיד ממשלתי ,אלא א כ אישרו זאת השרי  ,בהסכמתו של שר הביטחו .

אישור שנית לבעל עני או לבעל השפעה ניכרת לפי סעי )3ב( ,יפקע א חדל להתקיי בו
האמור בסעי קט זה.
)ג(

לעני סעי זה" ,תאגיד ממשלתי" תאגיד שהשליטה בו היא בידי מדינה כלשהי.

בקשה לקבלת אישור השרי
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
)א( המבקש לקבל אישור לשליטה או להחזיק השפעה ניכרת או אמצעי שליטה בחברה ,בשיעור
.5
הטעו אישור לפי צו זה ,או המבקש להתקשר בהסכ שיקנה לו את השליטה או ההחזקה כאמור או
המבקש לעשות מינוי משות  ,יגיש לשרי בקשה על כ  ,בכתב ומראש
)ב( החזיק אד השפעה ניכרת בחברה או אמצעי שליטה בחברה בשיעור הטעו אישור לפי צו זה,
לרבות עקב מימוש שעבוד של אמצעי שליטה או מימוש זכות אחרת שהוקנתה לו ,ידווח על כ  ,בכתב,
לחברה ויגיש בקשה לשרי לאישור החזקותיו בחברה ,הכל תו  48שעות.
בקשה לפי סעיפי קטני )א( ו )ב( תוגש בתצהיר ,ערו לפי השאלו שבתוספת הראשונה,
)ג(
והיא תכלול פרטי לגבי המבקש ,בהתייחס למצוי בישראל ומחוצה לה ,לפי העני  ,כמפורט להל :
)(1

ש המבקש;

) (2לגבי יחיד אזרחותו ,מקו מושבו הקבוע והמדינות שבה הוא פועל ,ולגבי תאגיד
המדינה שבה הואגד ,מקו מרכז עסקיו ,והמדינות שבה הוא פועל;
) (3שיעור החזקותיו בחברה בעת הגשת הבקשה ,והשיעור שיוחזק ,א תתקבל בקשתו
לרבות מכוח הסכמות או הסכמי הצבעה בינו לבי אחרי או פרטי המינוי המשות ובכלל כ
פרטי בדבר נושאי המשרה שהוא רשאי למנות;
) (4פירוט כל גור מחזיק ,במישרי או בעקיפי  ,במבקש או בעל השפעה ניכרת במבקש,
מנהליו וכל בעלי העני בו וכ שיעור החזקותיה בו או המשרות שבה ה מכהני ; פירוט
התאגידי שה גורמי מוחזקי על ידו ושיעור החזקותיו בה  ,פירוט כל תאגיד אחות של
המבקש ,פירוט ההחזקות של כל אחד מאלה בחברה ,וכ יפורט לגבי כל אחד מה ג האמור
בפסקה );(2
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)4א( פירוט החזקותיו בתאגידי שהתאגדו או נרשמו במדינה עוינת או שהשליטה בה היא
בידי מדינה עוינת או בידי תאגיד שהתאגד או נרש במדינה עוינת או בידי אזרח או תושב
מדינה עוינת;
) (5פרטי מהותיי אודות ההסכ  ,האירוע או האופ שהקנו או שאמורי להקנות
למבקש שליטה ,השפעה ניכרת או אמצעי שליטה בחברה או אודות המינוי המשות לרבות
פרטי אודות דרכי המימו של האמור לעיל והגורמי שהשתתפו בו ,במישרי או בעקיפי ,
וכ נוסח הסכמי ומסמכי נלווי ; נית למבקש מימו על ידי תאגיד בנקאי )להל מימו
בנקאי( ,יצור לבקשה נוסח הסכ המימו של המבקש ע התאגיד הבנקאי ומסמכי
נלווי ; הועמדו ביטחונות או מקורות כספיי לצור המימו הבנקאי ,במישרי או בעקיפי ,
בירי גור או גורמי נוספי מלבד המבקש ,תכלול הבקשה פרטי מלאי על העסקה
לענינ ויצורפו ההסכמי והמסמכי הנלווי הקשורי לכ ;
) (6פרטי בדבר פעילותו של המבקש וכ ככל הידוע לו בדבר פעילות של כל המנויי
בפסקה ) ,(4בתחומי הבזק וענפי תקשורת אחרי ;
) (7הצהרת המבקש וכל בעל שליטה ונושא משרה בו ,על חקירה ,על הרשעה או כתב
אישו שהוגש כנגד מי מה  ,א היו כאלה מחו לישראל ,בעבירות פליליות ,למעט עבירות
תעבורה;
) (8הסכמת המבקש וכל בעל שליטה ונושא משרה בו כי השרי יקבלו מידע על פרטי
רישו כאמור בסעי  2לחוק המירש הפלילי ותקנת השבי  ,התשמ"א  1981הנוגעי לה
ועל אישומי בעבירות פליליות שהוגשו נגד  ,למעט עבירות תנועה ,וכ הסכמת לקבל מידע
כאמור ממדינות שונות ומרשויות שונות בה .
)ג (1על א האמור בסעי קט )ג( ,תאגיד בנקאי שהוא "מחזיק" בשל היותו בעל שעבוד בלבד ,לא
יידרש למסור את הפרטי לפי פסקאות )4) ,(4א( (7) ,(6) ,ו ) (8בתקנת משנה )ג( ,אלא א כ הורו לו
השרי לעשות כ ; אי בהוראה זו כדי לפטור תאגיד בנקאי ממסירת כלל הפרטי האמורי  ,במסגרת
בקשה לקבלת אישור למימוש שעבוד.
)ג (2לעני סעיפי קטני )ג( ו )ג" ,(1תאגיד בנקאי" תאגיד שקיבל רישיו לפי חוק הבנקאות
)רישוי( ,התשמ"א  ,1981וכ תאגיד בנקאי שקיבל רישיו באחת ממדינות ה ""OECD
)ד( לבקשה לפי סעיפי קטני )א( ו )ב( יצור ג ייפוי כוח ,בנוסח שבתוספת השניה ,המסמי
את דירקטוריו החברה למכור את החזקותיו החורגות של המבקש ,כאמור בסעי )6ב(.
)ה( השרי רשאי לדרוש פרטי ומסמכי נוספי על אלה שפורטו בבקשה ועל אלה המנויי
בסעי קט )ג(.
השרי יודיעו את החלטת למבקש ולחברה תו  60ימי מהיו שבו קיבלו את הבקשה או
)ו(
את הפרטי והמסמכי הנוספי לפי המאוחר.

מכירת החזקות
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
.6

)א(

מחזיק החזקות חורגות
) (1שלא ביקש אישור מאת השרי לפי סעי 5
החורגות;

6

ימכור תו שבעה ימי את החזקותיו

)1א( שבוטל או פקע אישור שנית לו מאת השרי ולא הגיש בקשה חדשה לפי סעי 5
ימכור את החזקותיו החורגות בתו  14ימי ממועד הביטול או הפקיעה ,לפי העני ;
) (2שביקש אישור מאת השרי לרבות מי שאישור שנית לו מאת השרי בוטל או פקע
והגיש בקשה חדשה לפי סעי  5ונדחתה בקשתו ימכור את החזקותיו החורגות תו  60ימי
מיו שהשרי הודיעו לו על דחיית בקשתו;
)2א( לעני פסקאות )1),(1א( ו )" ,(2החזקות חורגות" – למעט בהשפעה ניכרת בלא אישור,
אשר אינה נובעת מהחזקה באמצעי שליטה.
)(3

לא יקנה כל זכות לאחר בהחזקות החורגות ,אלא בהתא לאמור בחוק ובצו זה.

)ב( לא מכר מחזיק את החזקותיו החורגות כאמור בסעי קט )א( והחברה מחזיקה ייפוי כוח
שמסר לה כאמור בסעי )5ד( ,תמכור החברה ,באמצעות הדירקטוריו  ,תו  60ימי מתו התקופות
הנקובות בסעי קט )א( ,את ההחזקות החורגות באמצעות בורסה לניירות ער  ,בישראל או מחוצה לה,
או בעיסקה מחו לבורסה בכפו להוראות צו זה; הדירקטוריו יעביר למחזיק את תמורת המכירה בניכוי
הוצאות הכרוכות במכירה.
כל העברה או מכירה של אמצעי שליטה שנעשתה על פי החלטה שקיבל דירקטוריו החברה
)ג(
למכירת אמצעי שליטה לפי סעי קט )ב( תהיה בת תוק  ,ולא תהא למי שהחזיק באמצעי השליטה
שנמכרו או למי שרכש אות טענה כלשהי כלפי החברה ,לרבות כלפי הדירקטוריו  ,או נושא משרה בחברה,
לעני זכויותיו במניות ,הלי מכירת או התמורה שנתקבלה ,אלא א כ נעשתה הפעולה בזדו או מתו
כוונה להפיק רווח אישי.
)ד( בנוס לאמור בכל די  ,רשאי השרי או החברה לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה לאותו
אד למכור את החזקותיו החורגות שימנה כונס נכסי למכירת ההחזקות החורגות ,או שית כל סעד
אחר.

רישו ודיווח
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
)א( נוס על הוראות כל די ותקנו החברה ,תנהל החברה פנקס בעלי עני ובו יירשמו הפרטי
.7
שמסרו לה בעלי העני ובעל השפעה ניכרת ,לפי כל די והודעת השרי לפי סעי )5ו(.
)ב(

החזקות חורגות יירשמו בפנקס בעלי העני בציו דבר היות חורגות ,מיד ע היוודע הדבר.

בנוס לאמור בכל די  ,בעל שליטה ,בעל השפעה ניכרת או בעל עני ידווח לחברה על הקניית
)ג(
זכות כלשהי לגבי החזקותיו; הדיווח יבוצע מיד ולא יאוחר מיו העסקי העוקב למועד הקניית הזכות;
דיווח כאמור בסעי קט זה יירש בפנקס בעלי העני .
)ד( בלי לגרוע מהוראות אחרות בצו זה ,נודע למזכיר החברה כי אד מחזיק החזקות חורגות,
ידרוש ממנו מזכיר החברה לפעול בהתא לנדרש בצו זה ,וידווח על כ מיד לשרי .
)ה( בעל עני בחברה ידווח לחברה ולשרי על אחזקותיו בתאגיד שהתאגד או נרש במדינה
עוינת או שהשליטה בו היא בידי מדינה עוינת או בידי תאגיד שהתאגד או נרש במדינה עוינת או בידי
אזרח או תושב מדינה עוינת.
מי שקיבל את אישור השרי לפי סעי )5א( או )ב( ,ידווח לשרי על כל שינוי בפרטי שמסר
)ו(
לפי סעי )5ג( ,מיד ע היוודע לו דבר השינוי.
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הוחזקו למעלה משלושה רבעי מההו המונפק בחברה בידי הציבור ומניותיו רשומות
)ז(
למסחר בבורסה ,ידווח כל המחזיק בשניי וחצי אחוזי או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה,
לחברה ולשרי  ,על החזקותיו כאמור ,על השולטי בו ועל מי שמחזיק למעלה מ  10%מסוג כלשהו של
אמצעי שליטה בו וכ על חברי הדירקטוריו בו; החברת תנהל רישו של מי שדיווח לה כאמור; לא דיווח
אד כאמור ,יראו אותו כמחזיק החזקות חורגות ויחולו הוראות צו זה ,בשינויי המחויבי  ,למעט
הוראות סעי .6

החזקה ללא אישור
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
)א( לא יהא תוק להפעלת זכות מכוח החזקות חורגות שהוגשה בקשה לשרי
.8
שנדחתה ובי שטר אושרה ,לרבות לעני קבלת דיבידנד ,ובלי לגרוע מכלליות האמור:

לאישור  ,בי

) (1לא ימונה דירקטור או מנהל כללי בחברה ,לא ייבחר ולא יועבר מכהונתו ,מכוח
החזקות חורגות; מונה ,נבחר או הועבר מכהונתו דירקטור או מנהל כללי כאמור ,לא יהיה
תוק למינוי ,לבחירה ,לכהונה או להעברה מכהונה לפי העני ;
) (2הצבעה באסיפה הכללית של החברה מכוח החזקות חורגות לא תבוא במני קולות
המצביעי באסיפה.
)ב( מחזיק בהחזקות חורגות שלא ביקש אישור השרי לפי סעי  5או שלא מכר את החזקותיו
החורגות בהתא להוראות סעי  ,6יחולו עליו הוראות סעי קט )א( לגבי כלל החזקותיו.
)ג(

לא יהא תוק למינוי משות שלא אושר בידי השרי .

)ד( החזיק אד בהחזקות חורגות ,וכתוצאה מכ עלה השיעור היחסי של החזקותיו של מחזיק
אחר באמצעי שליטה בחברה לשיעור הטעו אישור לפי צו זה )להל החזקותיו היחסיות( ,לא יראו את
החזקותיו היחסיות של האחר כטעונות אישור השרי לפי סעי )3ב( ,אלא א כ כתוצאה מ האמור הפ
האחר להיות שולט בחברה או שחלפה שנה מיו שעלו החזקותיו היחסיות ,כאמור; חלפה שנה מיו שעלו
החזקותיו היחסיות ולא קיבל את אישור השרי לפי צו זה ,לא יהיה תוק להפעלת זכות מכוח החלק
בהחזקותיו היחסיות שלגביו לא נית לו אישור ,זולת הזכות להשתת ברווחי התאגיד ובמניות הטבה.
)ה(
בידיעתה.

החברה תעשה כמיטב יכולתה למנוע מאד

לפעול מכוח החזקות חורגות ,ככל שהללו

דיווח על מחזיקי באמצעי שליטה
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
)א( החברה תדווח לשרי  ,לפי מיטב ידיעתה ,על כל שינוי בפרטי החייבי רישו בפנקס בעלי
.9
עני בחברה; דיווח כאמור ייעשה בסמו  ,ככל האפשר ,לאחר שנודע לה השינוי ולא יאוחר מ  7ימי
לאחריו.
)ב( ב  31בדצמבר של כל שנה תמסור החברה לשרי די וחשבו על ההחזקות באמצעי השליטה
או על השפעה ניכרת ,בחברה ועל הפרטי הטעוני רישו בפנקס בעלי העני ושינויי בה שאירעו במש
השנה שהסתיימה במועד האמור לרבות פרטי בדבר הסכמי  ,מימו ושעבודי הנוגעי להחזקות )להל
פרטי נוספי ( ,ככל שהפרטי הנוספי מצויי בידיעתה של החברה.
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תוק אישור
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
.10

)א(

)בטל(.

)ב(

עברה לאחר השליטה במי שקיבל אישור מאת השרי  ,יפקע האישור.

החזיק מי שקיבל אישור מאת השרי החזקות בתאגיד שהתאגד או נרש במדינה עוינת או
)ג(
שהשליטה בו היא בידי מדינה עוינת או בידי תאגיד שהתאגד או נרש במדינה עוינת או בידי אזרח או
תושב מדינה עוינת ,רשאי השרי  ,לאחר שהתייעצו ע שר הביטחו  ,לבטל את האישור או להתנותו
בתנאי אשר הפרת תהיה עילה לביטולו בידי השרי .
)ד( חל שינוי בפרטי שנמסרו לפי סעי )5ג( וראו השרי כי השינוי בפרטי כאמור הוא שינוי
מהותי ,רשאי השרי  ,לאחר שהתייעצו ע שר הביטחו  ,לבטל אישור שנית או להתנותו בתנאי אשר
הפרת תהיה עילה לביטולו בידי השרי .
)ה( הפר מי שקיבל אישור מאת השרי תנאי מהתנאי הקבועי בצו זה או באישור ,רשאי
השרי לבטל את האישור או לקצוב מועדי ותנאי לתיקו ההפרה.
בוטל או פקע אישור מאת השר ,בהתא
)ו(
להחזקות חורגות ויחול האמור בסעיפי  6ו .8

להוראות צו זה ,יהפכו החזקותיו של המחזיק

מינוי משקי
)תיקו התשס"ד(
10א .השרי ימנו משקי בישיבות דירקטוריו החברה ובועדותיו ,בעל סיווג בטחוני והתאמה ביטחונית
כפי שיקבע שירות הביטחו הכללי ,ויחולו לעני זה הוראות סעי 4הו לחוק.
מרכז עסקי וישיבות הדירקטוריו
.11

)א(

הניהול השוט של החברה ומרכז עסקיה יהיו בישראל.

)ב(

ישיבות הדירקטוריו והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה יתקיימו בישראל.

מסירת מידע לשרי
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
) .12א( החברה תמסור לשרי  ,לפי דרישת  ,כל מידע בעניני הקשורי למת שירות חיוני ,כפי
שיפורט בדרישה ,בנוס לחובות המפורטות בתקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיו (,
התשמ"ו  ,1986ובכל די אחר.
)ב( הפכה החברה לחברה פרטית ,רשאי השרי להורות לחברה להעביר לידיה
נוספי על האמור בסעי קט )א( ,א מצאו כי הדבר דרוש לקיו מטרות הצו או לטובת הציבור.
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דיווחי

ישראליות וסיווג לנושאי משרה
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
) .13א(  75%מחברי הדירקטוריו בחברה יהיו אזרחי ישראל ותושבי ישראל בעלי סיווג ביטחוני
והתאמה ביטחונית לתפקיד ,כפי שיקבע שירות הביטחו הכללי )להל דירקטורי מסווגי (.
)ב(

לש שמירה על הדרישה האמורה בסעי קט )א( –
) (1לא יתמנה ולא ייבחר דירקטוריו שאינו דירקטור מסווג ולא יהיה תוק למינויו
כאמור א כתוצאה ממנו פחת שיעור הדירקטורי המסווגי מ  75%מחברי הדירקטוריו ;
) (2פקעה או הסתיימה כהונת של דירקטורי מסווגי באופ שמספר הכולל של
הדירקטורי המסווגי פחת מ  75%מחברי הדירקטוריו  ,לא יהיו הדירקטורי שאינ
מסווגי רשאי להשתת בישיבות הדירקטוריו של החברה ,כל עוד לא מונו דירקטורי
מסווגי ביחס הנדרש לפי סעי קט )א(;

בעלי התפקידי המנויי להל  ,או המקבילי לה א ישתנה תואר המשרה או התפקיד,
)ג(
יהיו אזרחי ישראל ותושבי ישראל ,והעסקת תהיה בהתא לדרישות הסיווג הביטחוני של המשרה
ולאחר שקבע שירות הביטחו הכללי את התאמת הביטחונית למשרה;
)(1

יושב ראש הדירקטוריו וכל הדירקטורי החיצוניי ;

)(2

המנהל הכללי ,המשנה למנהל הכללי וממלאי מקומ ;

)(3

סגני המנהל הכללי בתחומי הנדסה ,תפעול ,מערכות מידע ,שיווק וכספי ;

)(4

יוע משפטי ,סגנו וממלא מקומו;

)(5

מבקר פני ;

)(6

ממונה הביטחו וצוותו;

)(7

אחראי להגנה על מערכות ממוחשבות וצוותו;

)(8

בעלי תפקידי או נושאי משרה נוספי ונותני שירותי לחברה ,לרבות רואי חשבו
ויועצי אחרי של החברה ,אשר מתוק תפקיד אמור להגיע לידיה מידע מסווג או
העוסקי בפעילות ע כוחות הביטחו  ,כפי שיקבע שירות הביטחו הכללי בתיאו ע
ממונה הביטחו והמנהל הכללי של החברה.

)ד( לא התקיי האמור בסעי קט )ג( במי מהמנויי בו ,לא יהא תוק למינויו של אותו בעל
תפקיד בחברה או להעסקתו בה ,והמינוי או ההעסקה ,לפי העני  ,יהיו בטלי .

מניעת חשיפה של מידע מסווג
)תיקו התשס"ד(
13א) .א( על א האמור בכל די ובכפו להוראות סעיפי )19א() (2ו36ג)ב( לחוק ניירות ער  ,לא יימסר
ולא ייחש מידע בעניני ביטחו לנושאי משה בחברה ,לבעלי מניות בחברה או לכל גור אחר ,אלא א כ
כוחות הביטחו אישרו את חשיפת למידע; החברה אינה רשאית למסור לבעל מניה מידע בעניני ביטחו
א הדבר נוגד את הנחיות הקצי המוסמ .
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)ב( נושא מסווג יידו בדירקטוריו החברה לאחר תיאו ע ממונה הביטחו בחברה; דירקטור
אשר אינו דירקטור מסווג לא רשאי להשתת בישיבת דירקטוריו שיידו בה נושא מסווג ולא יהיה רשאי
לקבל מידע או לעיי במסמ הנוגע לנושא מסווג כאמור; החברה לא תהא רשאית להעביר לדירקטור שאינו
דירקטור מסווג ,מידע או מסמ בענייני ביטחו .
האסיפה הכללית לא תהיה רשאית ליטול,לאצול ,להעביר או להפעיל סמכויות בעניני ביטחו
)ג(
הנתונות לאורג אחר בחברה.
)ד( דיווח או פרסו הנוגעי לעניני ביטחו יהיו בהתא להסדרי ביטחו מיוחדי שיקבעו כוחות
הביטחו המוסמכי  ,לפי העני .

שמירת סודיות ואבטחת מידע
)תיקו התשס"ד(
13ב) .א( בלי לגרוע מהוראות כל די  ,רשאי הקצי המוסמ להורות לחברה למלא אחר הוראות
וסידורי הביטחו החלי  ,או שיחולו מכח החלטות ממשלה או מכוח כל די בעניני ביטחו  ,והחברה תמלא
אחריה .
)ב( כל המסמכי וההוראות הנוגעי לעניני ביטחו יישמרו בהתא להנחיות הקצי המוסמ
כפי שיינתנו מזמ לזמ .

הגנה על מערכות ממוחשבות חיוניות
)תיקו התשס"ד(
13ג) .א( החברה ,ממונה הביטחו של החברה והאחראי להגנה על מערכות ממוחשבות ,יבצעו את
ההנחיות המקצועיות לעני פעולות לאבטחת מידע ולעני פעולות לאבטחה של מערכות ממוחשבות
חיוניות ,כפי שיית חברה מזמ לזמ הקצי המוסמ .
)ב( לצור האמור בסעי זה ,תפעיל החברה ,בי השאר ,אמצעי לבקרת גישה ואמצעי למעקב
אחר הגישה למערכת ממוחשבת חיונית ,למרכיבי המערכת השוני  ,לרבות בסיסי המידע ,מערכות המידע
ומערכות השליטה והבקרה ,והכל כדי לבקר ,לפקח על כלל פעילויות התפעול והתחזוקה ,למנוע גישה בלתי
מורשית למערכת ולאתר ניסיונות לגישה בלתי מותרת כאמור ,וכ תנקוט פעולות ואמצעי נוספי
הנדרשי לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות.
האמצעי ונוהלי העבודה שתפעיל החברה לצור כ יהיו על פי הנחיות הקצי המוסמ או
)ג(
באישורו ,והלברה תאפשר לו או למי מטעמו ,בכל עת ,גישה לכל מערכת ממוחשבת או אתר של החברה כדי
לפקח על ביצוע הנחיותיו.
)ד( החברה תפעל באופ שכל רכש או התקנה של חומרה ,לרבות כל ציוד קצה או תוכנה בקשר
למערכת ממוחשבת חיונית ,תיעשה בהתאמה מלאה להוראות שנת או יית הקצי המוסמ ; למע הסר
ספק ,תקיי החברה התייעצות מוקדמת ותבקש הנחיות לפני כניסה לתהליכי רכש כאמור.
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ידע אבטחתי
)תיקו התשס"ד(
13ד .החברה ,נושאי המשרה בה או עובדיה יהיו רשאי לעשות שימוש בידע אבטחתי לצורכי אבטחה של
החברה בלבד ,בהתא להנחיות הקצי המוסמ ובכפו לשמירה על הסדרי סודיות כאמור בצו זה ובכל
די ; כל שימוש אחר בידע אבטחתי יהיה טעו הסכמה מראש ובכתב של שירות הביטחו הכללי.

העברה ,שעבוד או עיקול של נכסי נדרשי
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
 .14הקניה של זכות בנכס מהנכסי המפורטי בתוספת השלישית ,טעונה אישור בכתב ומראש מאת
השרי אשר ,למעט לעני פרט  4לתוספת השלישית ,יינת בהסכמת שר הביטחו ; לא יהיה תוק להקניית
זכות ללא אישור כאמור כלפי מי שידע או יכול היה לדעת אודות הצור באישור השרי להעברה ,ובית
משפט לא יורה על הקניית זכות כאמור; לעני הקניית זכות באמצעי שליטה בחברה בת של החברה יראו
ג הקצאה של ניירות ער אשר כתוצאה ממנה יחזיק אד ביותר מ  25%מאמצעי השליטה בחברה הבת
של החברה או שכתוצאה ממנה תעבור השליטה בחברה בת כהקניית זכות באמצעי שליטה.

רכש חומרה ותוכנה
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
14א .החברה תפעל באופ שכל רכש או התקנה של חומרה במיתקני הבזק של החברה ,למעט ציוד קצה,
ייעשו בהתאמה מלאה להוראות שניתנו או יינתנו לחברה מזמ לזמ  ,על פי סעי  13לחוק ובאופ הקבוע
בו; בסעי זה
"חומרה" כל ציוד ,מיתק או מכשיר המשמשי למטרות בזק כהגדרת בחוק ולרבות חומרה או תוכנה
מחשבית באמצעות פועל הציוד ,המיתק או המכשיר;
"מיתק בזק" ו"ציוד קצה" בהגדרת בחוק;
"תוכנה" כהגדרתה בחוק המחשבי  ,התשנ"ה .1995

הליכי פירוק וארגו
.15

)א(

הפעולות בחברה המפורטות להל  ,טעונות אישור מראש ובכתב מאת השר:
)(1

פירוק מרצו של החברה;

)(2

פשרה או הסדר בי החברה לבי נושיה או חבריה;

)(3

שינוי או ארגו מחדש של מבנה החברה;

)(4

מיזוגה של החברה ע חברה אחרת;

)(5

בכפו לאמור בסעי  ,14פיצולה של החברה.

)ב( בנוס לאמור בכל די רשאי בית המשפט לבטל פעולה כמפורט בסעי קט )א( שלא נית לה
אישור ולקבוע את התוצאות הנובעות מביטול כאמור.
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די המדינה
.16

צו זה לא יחול על המדינה כמחזיקת אמצעי שליטה בחברה או כבעלת שליטה בה.

די חברה לרישומי
)תיקו התשס"ד(
 .17בלי לגרוע מתחולת הוראות החוק וצו זה על מחזיק באמצעות חברה לרישומי  ,לא תהא חברה
לרישומי חייבת באישור או בדיווח לפי צו זה.

הוראות מעבר
)תיקו התשס"ד(
 .18מי שהחזיק אמצעי שליטה בחברה ביו ב' באדר התשנ"ו ) 22בפברואר  (1996בשיעור הטעו אישור
לפי צו זה ,יראו את החזקתו באותו מועד ,שדווח עליה כדי  ,כאילו אושרה בידי השרי  ,ואול כל הגדלה
של החזקותיו בשיעור כלשהו לאחר המועד האמור ,טעונה אישור מאת השרי  ,בהתא לקבוע בצו זה;
אישרו השרי הגדלת החזקות כאמור ,יחולו על כל שינוי נוס בהחזקותיו הוראות סעי  3וכ יתר
הוראות צו זה ,לפי העני .
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תוספת ראשונה
)תיקוני  :התשס"ב ,התשס"ד(
סעי )5ג((
פרטי בקשה לקבלת אישור להחזקת אמצעי שליטה

*

יש לפרט את כל המידע הנדרש במתכונת כלהל :
.1

ש המבקש:

…………………………………………………………….....................
)עברית(
...……………………….………………………….................................
)באותיות לטיניות(

מספר זהות או מספר תאגיד:
מע למשלוח דואר:

……………………………………............................……..

…….........................……………………….…………………….
……………………………………..............…………………….
…………..... ...…………….….….

הישוב…..... ………………………:

מיקוד:

מספר טלפו ……….……………:

מספר פקס.. ......... ……………….…..……… :

מע משרד רשו ........................…………….…………………………………………… :
הישוב..…………………………:

מיקוד:

מספר טלפו ..……………………:

מספר פקס.. ..... ... ……..…………………… :

מע מרכז העסקי :

….... ...……….….…………….....

……………………………………………........................……..

הישוב..…………………………:מיקוד.......... ............ ...…..……………………………:
מספר טלפו .……………………:מספר פקס......... ............ .…..…………………………:
שמו של איש הקשר המוסמ של המבקש לצור בקשה זו. ......... ............ .….…………………:
מע איש הקשר המוסמ ............ ............ ...………………………………….... ................. :
מספר טלפו . ..………............... :מספר פקס........... ............ ...………………….……....... :
.2

.3

*

)א(

אזרחותו של המבקש ........... ...........:וא הוא תאגיד מקו התאגדותו . ...... ....... ........

)ב(

מקו מושבו הקבוע של המבקש ...... :וא הוא תאגיד מקו מרכז עסקיו . .....................

)ג(

המדינות שבה פועל המבקש:

............... ........... ........ .......... ....................................

)א(

שיעור החזקותיו של המבקש בחברה בעת הגשת הבקשה. ..... ....... ...... ...................... :

)ב(

...... .................... .................

שיעור החזקותיו של המבקש בחברה א תתקבל בקשתו:

השר רשאי לבקש פרטי נוספי מהמבקש.
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)ג(

.4

פרטי מינוי משות ; פרטי בדבר נושאי משרה שהמבקש רשאי למנות:

..... .....................

…………………………………………..

)ד(

פרטי בדבר ההשפעה הניכרת של המבקש:

)א(

פירוט התאגידי שה גורמי מוחזקי על ידי המבקש ,שיעור החזקותיו בה  ,פירוט
ההחזקות של כל אחד מאלה בחברה וכ יפורט לגבי כל אחד מה ג האמור בסעי 2
לשאלו זה )לצר ע מבנה של "איל היוחסי "(.

)א (1פירוט החזקותיו של המבקש בתאגידי שהתאגדו או נרשמו במדינה עוינת או שהשליטה
בה היא בידי מדינה עוינת או בידי תאגיד שהתאגד או נרש במדינה עוינת או בידי אזרח או
תושב מדינה עוינת.
)ב(

לתאגיד בלבד :פירוט כל גור מחזיק ,במישרי או בעקיפי במבקש ,מנהליו וכל בעלי העניי
או בעלי השפעה ניכרת בו ,וכ שיעור החזקותיה בו או המשרות שבה ה מכהני  ,פירוט
האחזקות של כל אחד מאלה בחברה ,פירוט כל תאגיד אחות של המבקש וכ יפורט לבי כל
אחד מה ג האמור בסעי  2לשאלו זה )לצר ע מבנה של "איל היוחסי "(.

.5

פרטי מהותיי אודות ההסכ  ,האירוע או האופ שהקנו או שאמורי להקנות למבקש את
השליטה ,אמצעי השליטה או ההשפעה ניכרת בחברה או אודות המינוי המשות לרבות פרטי
אודות דרכי המימו של האמור לעיל והגורמי שהשתתפו בו ,במישרי או בעקיפי  ,בצירו
הסכמי ומסמכי נלווי .

5א.

א נית מימו בנקאי :יצור נוסח הסכ המימו ומסמכי נלווי ; א הועמדו ביטחונות או
מקורות כספיי בידי גור שאינו המבקש ,ימסרו פרטי מלאי על כ ויצורפו הסכמי ומסמכי
נלווי .
בדבר פעילות של כל המנויי בסעי 4

.6

פרטי בדבר פעילותו של המבקש וכ ככל הידוע לו
לשאלו זה ,בתחומי הבזק ובענפי תקשורת אחרי .

.7

א המבקש ,או מי מבעלי השליטה או נושאי המשרה בו א המבקש תאגיד התנהלה נגדו
חקירה ,הוא הורשע או הוגש נגדו כתב אישו  ,ב  10השני האחרונות ,בעבירות פליליות ,למעט
עבירות תעבורה ,בישראל ומחוצה לה יש לפרט את אלה:
)א(

שמו של עובר העבירה או הנחקר:

)ב(

משרה במבקש או החזקת אמצעי שליטה של המבקש:

)ג(

פרטי העבירה:

)ד(

פרטי תיק בית המשפט:

.............. ................. ........................................
................. .......... ...............

............... .......... ............... .......... ................................................
............... .......... .......... .... .......... ................................................

מקו :

.................. .......... .......... .............. ......................................................

מס' תיק:

.......... .......... .......... .......... .............. .............................................. .....

וכ יש לצר את אלה:
א הוגש.

)א(

כתב אישו

)ב(

פסק הדי וגזר הדי

א ניתנו.
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.8

.9

המבקש ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בו יצהירו על נכונות המידע וכ יצהירו על הסכמת להסרת
כל זכות חסיו במידע המצוי בידי משטרת ישראל ,או בידי גופי משטרתיי וממלכתיי אחרי
במדינה ומחוצה לה ,כולל האינטרפול או בידי כל רשות פיקוח ,במדינה ומחוצה לה )כגו הפיקוח על
הבנקי והפיקוח על הביטוח( וה יהיו רשאי למסור מידע אודות המבקש ,בעלי השליטה ונושאי
המשרה בו למשרד התקשורת.
חתימת המבקש:

שמות בעלי השליטה................. ...... . ..... :

......... .............

)לגבי התאגיד( ע"י המוסמכי לחתו בשמו:

חתימותיה ..... . ...... .... ......... ............. :

שמות החותמי ..... ......... ......... ............... :

שמות החותמי . ...... ......... ... .............. :
........ ..........................

שמות נושאי המשרה:

... . ...... . ...... . ......

חתימותיה . ...... . ...... .. ...... . ...... . ..... :

אישור
ביו  ................. . .......הופיעו בפני .............. .......... ..שזיהו עצמ ע"י ת"ז...... ............ולאחר
שהזהרתי אות כי עליה לומר את האמת שא לא כ יהיו צפויי לעונשי הקבועי בחוק ,חתמו בפני
על תצהירי דלעיל.
כ אני מאשר לגבי תאגיד כי החותמי מוסמכי לחייב את התאגיד לכל דבר ועני הקשור לבקשה זו.

_________________
עור די
תוספת שניה
)תיקו התשס"ב(
)סעי )5ד((
ייפוי כוח

למונחי שבייפוי כוח זה תהא המשמעות הנתונה לה בצו הבזק )קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק",
החברה הישראלית לתקשורת בע"מ( ,התשנ"ז ) 1997להל הצו( ,אלא א כ נאמר בו אחרת.
) .... ..... ..... ..... ......... ......... . ......... ......... ......... .........להל

1

ש המבקש:

.2

בבקשה המוגשת לפי סעי )5א(:

המבקש(.

כמות ההחזקות אשר ,א יבוטל אישור ,יהפכו להחזקות חורגות......... ......... ......... ......... .. :
בבקשה המוגשת לפי סעי )5ב(:
כמות ההחזקות החורגות של המבקש.. ......... ......... ....... ......... ........ .......... ........ .......... :
)שניה להל ההחזקות החורגות(.
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.3

המבקש ממנה בזה ומייפה את כוחו של הדירקטוריו )להל הדירקטוריו ( של "בזק" ,החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ )להל החברה( להיות מורשו של המבקש ולעשות בשמו ובמקומו את
הפעולות כלהל :
)א(

למכור בכל דר שהיא את ההחזקות החורגות ,בכל אופ שייראה לדירקטוריו  ,לרבות ,מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מכירת בכל בורסה לניירות ער או מערכת למסחר בניירות
ער  ,בישראל או מחוצה לה ,ולרבות מכירת בעסקאות מחו לכל בורסה או מערכת כאמור;

)ב(

לחתו בשמו של המבקש על כל מסמ אשר לדעת הדירקטוריו יועיל למכירת ההחזקות
החורגות ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוראות לחברי בורסה או לסוכני ,
הסכמי מכירה ושטרי העברת מניות.

.4

חל לגבי בקשה לפי סעי )5ב( לצו :המבקש מצהיר ומתחייב בזה כלפי הדירקטוריו והחברה כי
ביו חתימת ייפוי כוח זה ההחזקות החורגות נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,עיכבו או זכות כלשהי
לטובת צד שלישי כלשהו ,וכי ה ישארו במצב זה עד למכירת או עד שתאושר החזקתו בהתא
לצו.

.5

המבקש ישפה את הדירקטוריו  ,החברה ,נושאי משרה בה או שלוחיה בשל כל נזק ,הפסד או
הוצאה שייגרמו לה  ,א המצג שלו לגבי ההחזקות החורגות אינו נכו או אינו מלא.

.6

הדירקטוריו יהיה רשאי בכל עת להעביר את סמכויותיו על פי ייפוי כוח זה או מקצת לאד אחר,
לצור ביצוע המכירה של ההחזקות החורגות.

.7

)א(

המבקש מסכי בזה כי הדירקטוריו  ,החברה ,נושאי משרה בה ,שלוחיה וכל הפועל
מטעמ  ,לא יהיו אחראי כלפי המבקש ,לכל מעשה או מחדל בקשר ע מכירת ההחזקות
החורגות על פי ייפוי כוח זה ,ובלבד שלא פעלו בזדו או מתו כוונה להפיק רווח אישי.

)ב(

)(1

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעי קט )א( ,המבקש מכיר בכ שאי הדירקטוריו
מתחייב להשיג בגי ההחזקות החורגות כל מחיר שהוא ,ובלבד שהדירקטוריו לא פעל
בזדו או מתו כוונה להפיק רווח אישי ,בהתחשב בכמות ההחזקות החורגות הנמכרות
ובפרק הזמ שבו חייבת להתבצע המכירה;

)(2

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעי קט )א( ,יהיה הדירקטוריו רשאי בכל עת להעביר
הוראה למכירת כל ההחזקות החורגות בכל בורסה לניירות ער  ,בבת אחת וללא
מגבלת שער ,וכל פעולה כזו תיחשב כפעולה סבירה ובתו לב.

.8

הואיל וזכויות של החברה ושל מדינת ישראל תלויות בייפוי כוח זה ,יהא ייפוי כוח זה בלתי חוזר,
והמבקש לא יהא רשאי לבטלו או לשנותו; ייפוי כוח זה יהא תק לתקופה בלתי מוגבלת ,עד
למכירת מלוא ההחזקות החורגות ,או עד לאישור החזקת כאמור בצו.

.9

א ההחזקות החורגות ה מניות שאינ רשומות על ש חברה לרישומי  ,מצורפי לייפוי כוח זה
תעודות מניה ושטרי העברת מניה חתומי על החלק ,לעני ההחזקות החורגות.
חתימת המבקש:

תארי :

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

לגבי תאגיד
שמות החותמי ותפקיד :

....................
ש
.......... ..........
ש
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. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . .
תפקיד
..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
תפקיד

אישור
אני מאמת את החתימות דלעיל ומאשר כי החותמי דלעיל מוסמכי לחייב את המבקש לכל דבר
ועני הקשור בייפוי כוח זה.
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .....

תארי

עור די

תוספת שלישית
)סעי (14

.1

מתג ,לרבות הציוד והידע של מערכת הבטחו שקשורי בו;

.2

רשת כבלי ;

.3

רשת תמסורת;

.4

החזקות בחברות בת;

.5

מאגרי נתוני ומידע של החברה.

תוספת רביעית
)תיקו התשס"ב(
)סעי )2א()((2
שירותי נלווי ושירותי אחרי

)(1

שירות אל חיוג )"קו ח "( למערכות ביטחו ;

)(2

הנחת כבלי ומת שירות קווי נל" בעבור כוחות הביטחו  ,לרבות הקווי לצור  :מערכות צופרי ,
בקרת מקלטי  ,מערכות ייעודיות ,קווי שידור ,שלוחות רחוקות;

)(3

אספקה ותפעול של רשת גישה ,כהגדרתה בתקנות מפ"א ,לכוחות הביטחו ;

)(4

ביצוע עבודות התקנה ,תפעול ותחזוקה של נס"ר לסוגיו בעבור כוחות הביטחו ;

)(5

קבלת שירותי משיב )תקשורת לווייני ( לפרק זמ קצוב;

)(6

שירות כריזה )שירות הודעות מוקלט( ,למעט הודעה פרטנית לבקשת לקוח פרטי או עסקי;

)(7

שימוש בתא קולי לצורכי ביטחו ;
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)(8

איתור מספר קורא ,בסמכות לפי די ;

)(9

שירות ניתוב שיחות מרובות למוקדי חירו לזמ קצר וקצוב );(1255

) (10שירות "עקוב אחרי" מתוכנת במתג;
) (11חיוג מקוצר לשירותי חירו  ,לרבות משטרת ישראל ,מד"א ומכבי אש;
) (12חיוג מקוצר למוסדות ציבור ולעיריות ,בכפו למגבלות טכנולוגיות;
) (13תחזוקה והפעלה של תחנות קרקע קיימות לתקשורת לווייני  ,לרבות לצור העברת נתוני
ותקשורת חוזי )וידאו( ,ומת שירותי תשתית לכוחות הביטחו באמצעות תחנות אלה:
) (14תחזוקה והפעלה של כבלי תת ימיי ' קיימי  ,לש מת שירות לבעלי רישיונות כללי לשירותי
בזק בי לאומיי ;
) (15שירותי בזק לאניות בלב י באמצעות תחנת חו ;
) (16שירות להפצת שירותי רדיו וטלוויזיה באמצעות לוויי ;
) (17שירות טלפו ציבורי גובה )טצ"ג( המופעל ברשות הרבי .

ל' בשבט התשנ"ז ) 7בפברואר (1997

לימור לבנת
שרת התקשורת

 1ק"ת  ,5811התשנ"ז ) ,(7.2.1997עמ' .396
ק"ת  ,6128התשס"ב ) ,(18.10.2001עמ' ;33
תיקוני :
ק"ת  ,6316התשס"ד )) 536 ,(20.5.2004ראו הוראות תחילה בסעיפי  20ו  21לתיקו (.
 2בתיקו התשס"ב לא נמחקו מילי אלה ונראה שה מיותרות בנוסח הסעי המתוק .
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