
  2003,  של חוק חופש המידע5פ סעיף "ח משרד התקשורת ע"דו

 
י משרד התקשורת והמטפלים בפניות ודרכי ההתקשרות עם אגפ נה משרד התקשורתמב.1

 הציבור בכל אגף
 
 רותיהשספק  עם ותיהם למצות את הטיפול בתלוניםמתבקשבקשר לתלונות נגד ספקי תקשורת  יםהפונ◄

 . אל משרד התקשורתיתם בטרם פניהרלוונטי
 
 

 91999ירושלים , 23יפו '   רח:כתובת המשרד בירושלים
 

 61290אביב  -תל, 9אחד העם ' רח,  מגדל שלום:אביב-כתובת המשרד בתל
 

 il.gov.moc.www          :כתובת המשרד באינטרנט
 
 
 

 אגפי המשרד בירושלים
 

   מר אהוד אולמרט–המסחר התעסוקה והתקשורת  , שר התעשייה, מ ראש הממשלה"לשכת מ
 

 רנוביץ'עידית צ'   גב-יועצת בכירה 
 

 02/6706301: טלפון
 02/6240029: פקס

 
 

   מר אורי אולניק-לשכת המנהל הכללי של המשרד 
 

  מר משה גלילי–ל "משנה למנכ
  מר עמי גילה - ל"יועץ מקצועי בכיר למנכ

 ד "עו, כוריאל-דבורה האוסן'   גב-ממונה חוק חופש המידע 
 רחל טל'  גב - מנהלת הלשכה

 
  02/6706310:  בירושליםטלפון
 02/6240321: ירושליםפקס ב

 
 03/5198212: א"טלפון בת
 03/5101706: א"פקס בת

 
 ענת פרידמן '  גב- יועצת תקשורת לשכת 

 
 . ממונה על ייצוג משרד התקשורת בקרב הציבור וייצוג הציבור במשרדיועצת התקשורת 

 
  שרה רוזנברגר' הגב–יועצת עוזרת ל

 
  02/6706323: טלפון
   02/6706372:   פקס
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   יזהר טלר"ד –לשכת היועץ המשפטי 
 

  . הלשכה אחראית על מתן חוות דעת ויעוץ משפטי למשרד
 

  02/6706333: טלפון
 02/6235695: פקס

 
   אסף כהןר"ד  - ותקציבים אגף כלכלה

 
ובכלל זה בחינת , אגף הכלכלה אחראי על כל הנושאים הכלכליים הקשורים לענף התקשורת

   . קוחתעריפים הנמצאים בפי
 

  02/6706340: טלפון
 02/6706389: פקס

 
 

 חשב,  מר עמי טלמור-אגף כספים וחשבונות
 

 02/6706350: טלפון
 02/6706393: פקס

 
 

 תמר לשם'  גב–אגף למינהל ולמשאבי אנוש 
  

 02/6706364: טלפון
 02/6706383: פקס 

 
 אגף תקציב ורכש 

 
  02/6706340: טלפון
 02/6706389: פקס

 
 

 בן נון) איזי( מר יצחק –קשוב אגף ת
 

 02/6706331: טלפון
 

  מר אסף גרונדמן–אגף בטחון 
 

 02/6706327: טלפון 
 02/6706373: פקס 

 
 

 
 
 
 
 



  2003,  של חוק חופש המידע5פ סעיף "ח משרד התקשורת ע"דו

 אביב-אגפי המשרד בתל
 

  וןרד חיים ג" עו-הנדסה ורישוי בכיר אגף 
 

ירותי אגף הנדסה ורישוי מסייע בידי הנהלת המשרד בגיבוש ועיצוב המדיניות למערכות ולש
קידום , להוביל ליישום המדיניות בתחומי אחריותו השוניםעל מנת , תקשורת במדינת ישראל

 . נייחשל רישוי מפעילי תקשורת ומתן אישור סוג לציוד קצה
  

  03-5198230: טלפון
 03-5198244: פקס

 
  מר זאב רז  – נהל אגף בכיר הנדסה ורישוימסגן 
  03-5198201: טלפון

 
   מר חיים סחרוביץ-ד קצה מנהל תחום ציו

  03/5198145: טלפון
 

  רותי כהן'  גב-רישוי משולב מנהלת תחום 
  03/5198216: טלפון

 
  מר עוזי לוי – נהל תחום רישוי כללימ

  03-5198160 :טלפון
 
  מר שי רטר – נהל תחום רישוי כללי ייחודימ

  03-5198206 :טלפון
 
  מר עודד לוין – נהל תחום מספורמ

  03-5198158 : וןטלפ
 
  מר יצחק ידגר – ל"נהל תחום בינמ

  03-5198220 : טלפון
 
  מר שמשון אלעד –נהל תחום תקינה ומפרטים טכניים מ

  03-5198204 :טלפון
 
  מר ציון כהן – מונה תחום רישוי כללימ

  03-5198162 :טלפון
 
 
 

 ל"המשנה למנכ,  מר משה גלילי-ספקטרום ורישוי תדרים בכיר אגף 
 

ומתן רשיונות , אגף ספקטרום אחראי על ניהול משאבי ספקטרום התדרים במדינת ישראל
 .פיקוח ואכיפה בנושאי אחריותו, רישוי, הקצאה, האגף עוסק בתכנון. לשימוש בספקטרום

 
  03/5198281/2: טלפון
 03/5198103: פקס

 
   מר חיים מזר-סגן מנהל אגף ספקטרום 

  03/5198222: טלפון
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   מר שאול כץ-חום רישוי אלחוטי מנהל ת
 . 03/5198277: טלפון

 
   מר אפרים שביט-מנהל תחום הנדסת ספקטרום 

 . 03/5198223: טלפון
 

   מר חנן גולן-מנהל תחום פיקוח אלחוטי 
  03/7964600: טלפון

 
 

  מר חיים חביב-פיקוח בזק בכיר אגף 
 

,  לסוגיהם רשיונות בזקיון של בעליואכיפת הוראות החוק ותנאי הרשפיקוח על  מופקדהאגף 
ככל  (שירותואיכות  טיב הקפדה על, הבטחת הגינות התחרות: בכלל זה ,כלליים ומיוחדים

כדי  שיש בה מניעת התנהגות בלתי הוגנת, )שרות אוניברסלי( שרות לכל הבטחת, )שנקבעו
בעלי ות  התחייבויהקפדה על מילוי, מניעת פעילות בזק בלתי מורשית,  בתחרותלפגוע
 .טיפול בפניות הציבור, הרשיון

 
  03/5198214: טלפון
 03/5198106: פקס

 
 

  צבי יונדלר מר - ראש תחום בקרה ומערכות מיוחדות, פיקוח בזקסגן מנהל אגף 
  03/5198240: טלפון

 
  בסט-מאיר בן מר - פיקוח על השרות לצרכןמנהל תחום 

 03/5198231: טלפון
 

  דב זיו מר - גיפיקוח טכנולומנהל תחום 
  .03/5198235: טלפון

 
 

  מר יגאל לוי –אגף הדואר 
 

, פיקוח טיב שירות: לרבות, אגף הדואר אחראי למכלול פעילות המשרד בענף הדואר
 .'אבטחת שירות אוניברסלי וכו, טיפול בפניות ציבור, הסדרת התחרות, היתרים

 
 03/5198115:  טלפון
 03/5198109:   פקס

 
   זאב קידר  מר- היתרים וטכנולוגיה –ואר דמנהל תחום 

  
 

  נעמה הניג'  גב-היחידה לקשרי חוץ 
 

. ל וחברות תקשורת"ארגונים בינ, מנהלות, היחידה מופקדת על קשרי התקשורת עם מדינות
 .נציגויות ישראל בעולם ושגרירויות זרות בארץ, כן משמשת חוליה מקשרת עם משרד החוץ

 
  03/5198215: טלפון
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 03/5198109: ספק
 

 
  מר רפי הוידה–לשכת סגן המדען הראשי 

 
 03/5198251: טלפון 

 
 

  מר יהודה כפיר–מבקר פנים 
 

 03/5198217: טלפון 
 
 
  )ד יורם מוקדי" עו1.1.04 -החל מ( דורית ענבר ד" עו-לשידורי כבלים ושידורי לווין מועצה ה

 
ח חוק וציבורית אשר הוקמה מכהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין הינה מועצה 

, המועצה מופקדת. היא ממונה על השידורים בכבלים ובלווין, וכאמור בשמה, תקשורתה
 עידוד ופיתוח תעשיית -וביניהן, על הגנת ציבור המנויים בדרכים שונות, במסגרת תפקידה

חבת הר, השבחת השידורים והשירותים הניתנים לציבור המנויים, התוכן והיצירה המקומית
שיפור , קידום הטלוויזיה הקהילתית, הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים המשודרים

הגנה , צמצום המחירים, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, שיפור השירות, הטכנולוגיות
 . ועוד, על קטינים ומיעוטים

 
   03/5198122; 02/6702210: טלפון
  02/6702273: פקס 

 
מועצה ,  הממונה על פניות הציבור–אלקבץ -מירב שטרוסברג'  הגב:ורכתובת לפניות ציב
 .91999 ירושלים 23יפו ' רח, משרד התקשורת,  לשידורי כבלים ולווין

  02/6702210: טלפון
 02/6706373:  פקס

 
 
  יורם מוקדיד " עו-מנהלת הסדרת השידורים לציבור ר "יו
 

 משנת 2444סגרת החלטת ממשלה אשר הוקמה במ, מנהלת הסדרת השידורים לציבור
 פועלת בעיקר המנהלת. שפורסם על ידהח "דוקמה כחלק מהמלצות ועדת פלד ב, 1997

לרבות , וככזו היא מבצעת עבור המועצה עבודות יעוץ מקצועי, כזרוע הביצועית של המועצה
פעולות פיקוח וטיפול שוטף , טיוטות ומסמכים שונים, הכנת חוות דעת, ניתוח ובדיקה

ייצוג עמדת המועצה , ניסוח חקיקת משנה,  כגון קביעת מדיניותעניינים שבסמכות המועצהב
 . בישיבות ועדות הכנסת וטיפול שוטף בחברות הכבלים והלווין

 03/5198122: טלפון
 03-5198141: פקס
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 תיאור תחומי האחריות של משרד התקשורת. 2
 

המשרד .  ענף התקשורת בישראלמשרד התקשורת הוא הגוף המסדיר העיקרי של, ככלל
; כולל בנושאים של רישוי, על קביעת מדיניות הממשלה בענף וליישומה,  היתרבין, אחראי

הקצאת משאבים כמו ספקטרום אלקטרומגנטי ; פיקוח ואכיפה על הגופים הפועלים בענף
, םהערכות הענף לשעת חירו; פיקוח וקביעת תעריפים בתחומים המצויים במונופול; ומספור

ופיקוח להבטחת היבטים צרכניים ; ומשברי תקשורת, אסונות טבע, מצב מיוחד בעורף
 .והיבטים של תחרות הוגנת

 
נמצא בפרק  , לרבות חקיקת משנה, פירוט דברי החקיקה ששר התקשורת ממונה על ביצועם

 ).לחץ כאן( להלן 9
 

http://www.moc.gov.il/new/documents/xofesh_meda/laws_2003.pdf
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 2003 וסיכום פניות ציבור משנת חוק חופש המידע, פניות ציבור. 3

 
 פניות ציבור

 
ניתן גם לפנות באמצעות ;  לעיל1ניתן לפנות לאגפים השונים של משרד התקשורת בהתאם למפורט בפרק 

 .באתר המשרד" פניות ציבור"מדור 
 

 חוק חופש המידע וזכות האזרח לקבל מידע
 

שראלי או תושב הזכות לקבל מידע לכל אזרח י"... וקובע כי 1998חוק חופש המידע נחקק בשנת  
 .בהתאם להוראות החוק..." מרשות ציבורית

 
כמו בשאר משרדי הממשלה וגופים נוספים שנקבעים בחוק חופש המידע , במשרד התקשורת 

ניתן . הממונה על חוק חופש המידע אחראית על ביצוע הוראות החוק האמור, כרשויות ציבוריות
 :מונה לפי האפשרויות הבאותלפנות כל בקשה למידע ישירות למ

 
o  02/6702256 במספר טלפון  
o  02/6240321 'במספר פקס 
o  91999, ירושלים, יפו'  רח23 בכתובת 
o  כאןי לחיצה "ע (באמצעות דואר אלקטרוני .( 

 
, )אגרות(ות חופש המידע יחול תשלום של אגרת בקשה ואגרת הפקה בהתאם לתקנ, לידיעתך 

 . י שובר בבנק הדואר"התשלום מתבצע ע. 1999-ט"התשנ
 
 

 2003סיכום פניות ציבור בשנת 
 
 
 
 
 

 :2003ערוציים לשנת -נתונים כמותיים מסכמים לפניות הציבור באגף לשידורים רב
 
 

 נושא  מספר פניות
 

354 
 כספים

 
138 

 תוכניות

 
175 

 איכות קליטה

 
121 

 שונות

 
53 

 מידע או נתונים

 
53 

 שירות

mailto:housend@moc.gov.il
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23 

 מועד חיבור

 
29 

 אופן התקנה

 
29 

 אינטרנט מהיר

 
57 

 הערמת קשיים לניתוק

 
2 

 נושאים משפטיים

1,039 
 

 כ"סה

 
 
 

 :3200פניות הציבור בשנת  בפיקוח בזקבכיר נתונים כמותיים מסכמים לטיפול אגף 
 
 

 מספר פניות
 

 נושא 

 כלליים/עקרוניים 253
 

 חשבונות 231
 

 אינטרנט 174
 

 איכות וטיב שירות 166
 

 נושאים טכניים 116
 

 כ"סה 507
 

 
 :3200נתונים כמותיים מסכמים לטיפול אגף דואר בפניות הציבור בשנת 

 
 

 מספר פניות
 

 נושא 

 דואר רגיל 179
 

 דואר רשום 55
 

 דואר מהיר 17
 

 דואר בינלאומי 45
 

 חבילות 23
 

 בשירותי אשנ 130
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 עקוב אחרי אחר

 
 כ"סה 580

 
 
 

 :3200 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בשנת נתונים כמותיים מסכמים לטיפול 
 
 

 מספר פניות
 

 נושא 

 הסרת ערוצים 154
 

 תרגום 8
 

לוחות /מועדי שידורים 15
 משדרים

 
 'וכו, מין, אלימות: תכנים 88

 
 חסימת ערוצים 15

 
, וניםקדימ, פרסומות 29

 חסויות
 

בקשה לשידור  50
 תוכניות/ערוצים

 
 שידורים חוזרים 17

 
מדריך השידורים  7

 האלקטרוני
 

 ספורט 58
 

 תקלות/שירות 18
 

 בירורים/בקשות שונות 82
 

 כ"סה 541
 
 
 

 :3200בשנת לממונה על חוק חופש המידע מטעם משרד התקשורת הציבור  פניות נתוני
 
 

 ענו בחיובבקשות שנתקבלו ונ 23
 



  2003,  של חוק חופש המידע5פ סעיף "ח משרד התקשורת ע"דו

2,076.96₪  
 

18פ סעיף "כ אגרות שנגבו ע"סה
 לחוק חופש המידע
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 2003לשנת עיקרי פעילות המשרד . 4
      

 . חומר מפורט בנוגע לנושאים להלן מופיע באתר המשרד
 
 

 פירוט
 

 סוגיה תאריך נושא

תחנות הרדיו הארציות הייעודיות יהיו 
: וןתחנות בעלות מאפיינים ייחודיים כג

או תחנה , תרבות או מורשת, שפה
המיועדת בעיקרה למגזר מסוים 

 .בציבור או המוקדשת לנושא זה
 

הוחלט כי הממשלה תקבע את סוגי 
בהתחשב , תחנות הרדיו הייעודיות

במגוון סוגי , בצרכי האוכלוסייה
ותאפשר מתן ביטוי , השידורים ואופיים

למגזרים שונים אשר כיום אין להם 
 . התקשורת השוניםביטוי באמצעי

 
הוחלט כי הממשלה תקבע סדרי 

, בהתחשב, עדיפות להענקת הזיכיונות
באפשרות הקצאת , בין השאר

הערכות שבוצעו במשרד . התדרים
מעלות כי ניתן להקצות , התקשורת

תדרים ללא יותר משלוש רשתות רדיו 
 .ארציות נוספות

 
הממשלה הביעה תקווה כי הצעת 

ופעת החוק האמורה תקטין את ת
התחנות הרדיו הפיראטיות ותשפר את 
איכות הקליטה והיקף הכיסוי של 

 .התחנות הקיימות
 

הממשלה אישרה הצעת 
חוק להענקת זיכיונות 
להפעלת תחנות  לשידורי 

 . רדיו ארציים ייעודיים
 
 

שידורי  28.12.03
רדיו 
 םייעודיי

 

 החלו משרד התקשורתבהוראת 
ן מודיעין בהפעלת שירות "הרטת וחבר
השירות ניתן על ידי . ן חינם"רט

לכל מתקשר , ן"ארבעת חברות הרט
לברור מספר , מכל רשת לכל רשת

 .שלא בקש חיסוי מספרו  של מנוין"רט
מספרי טלפון השירות ניתן באמצעות 
 :מ"כר, מקוצרים בתבנית אחידה

 
 פלאפון 50-1244

 סלקום 52-1244

מודיעין  2.12.03 ן"מודיעין רטהחל שירות ה
 ן"רט

רדיו (
טלפון 
 )נייד
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 פרטנר 54-1244

 מירס 57-1244
 

ועדת הכספים אישרה תקנות לפי 
הצעת משרד התקשורת ומשרד 

על פיהן אגרות התדרים בגין , האוצר
י המפעילים "הדור השלישי ישולמו ע
לאור אישור . הסלולריים באופן הדרגתי

 :ל נקבע כי "התקנות הנ
 

 לא תהיה 2002בשנת  
חובת תשלום בגין למפעילים 

 .התדרים
 תהיה הנחה של 2003בשנת  

75%.  
 תהיה הנחה של 2004בשנת  

25%.  
 

 -הנחות אלו אושרו בשל העיכוב הכלל
. עולמי בכניסת שירותי הדור השלישי

כל מפעיל , לאחר אישור התקנות
בשנת ₪ יידרש לתשלום של שני מליון 

לאחרונה הגישה סלקום ערר  .2003
שרד התקשורת ל מ"על החלטת מנכ

לחלט את ערבות הרשיון שלה בגין 
בגין אגרות הדור , ₪ מליון 23חוב של 

 .השני
  

סלקום טוענת כי יש לראותה ' חב
כמפעיל חדש בכל הנוגע להקמת רשת 

 שלה ועל כן היא זכאית GSM -ה
בהנחה בגין אגרות התדרים של הדור 

 .השני
 

שרואה את סלקום ,  משרד התקשורת
לא קיבל טענה ,  בוססכמפעיל ותיק ומ
ועל כן דורש ממנה את , זו של סלקום

מלא התשלום בגין האגרה על תדרים 
 .אלו

 
לאחרונה דחה שר התקשורת את 

 .הערר
 

אושרו התקנות להנחות 
בתשלום אגרות התדרים 

 לדור השלישי
 

ן "רט 22.12.03
רדיו (

טלפון 
 )נייד

היו רשאיות החברות לתת , עד היום
 :זורי הזיכיוןארבעה שירותים בא

 
גישה רחבת פס אל  

 .ספק האינטרנט
 .תקשורת נתונים 

הוענק רשיון לחברות 
י שר התקשורת "הכבלים ע

למתן שירותי טלפוניה פנים 
ארציים לקראת התחרות 
האמיתית בתחום 
הטלפוניה לרווחת

שירותי  25.11.03
טלפון 
פנים 

 ארציים 
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 .תמסורת 
 .  הפצת שידורי כבלים 

 
הרשיון מאחד את אזורי השירות של 
שלושת החברות לכל הארץ ומוסיף 
, אישור למתן שירותי טלפוניה נייחים

המיועד להתחרות , כמפעיל פנים ארצי
 ".בזק"ב
 

חובת שירות , עוד קובע הרשיון
בדומה , ניברסלי בתוך מספר שניםאו

 .לחברת בזק
 

תעריפי החברה אינם מפוקחים והיא 
 .רשאית לקבוע אותם על פי שיקוליה

 
בחודש האחרון החלו חברות הכבלים 

הנמשך גם בימים , בניסוי טלפוניה
 .אלה

 
י חברות " על פי הרשיון יסופקו ע

הכבלים שירותי טלפוניה מתחרים 
רץ בתוך לחברת בזק בכל אזורי הא

 . מספר שנים
 
 

  .הצרכנים
 
 
 
 

כי תוקם רשות , טיוטת החוק קובעת
להסדרת תחום הבזק ותחום 

במסגרתה יפעלו , יחדהשידורים גם 
שתהא מופקדת על , מועצת התקשורת

תחומי הבזק והשידורים ומועצה 
,  מועצת תכני השידור-ציבורית

שתעסוק בתכני שידור הטלוויזיה 
והרדיו המסחריים לרבות החלטות 
. בנושא היקף ההשקעה בהפקות מקור

. ממשלתית-הרשות תוקם כרשות פנים
 לרשות תוקנה עצמאות לצורך מילוי

מועצת . תפקידיה והפעלת סמכויותיה
התקשורת תהא מופקדת על הסדרת 

לרבות קביעת , תחום הבזק והשידורים
, מדיניות ההסדרה וכללי ההסדרה

וזאת במסגרת התפקידים והסמכויות 
הרשות תפעל . שיוענקו לה בחוק

באופן עצמאי בקביעת המדיניות וכללי 
בהתוויית , ההסדרה בתחום התקשורת

. ת הרשות ובביצוע תפקידיהקווי פעול
החלטות ממשלה בעלות השלכות 

 כלכליות משמעותיות -משקיות ומקרו
ומדיניות הממשלה והחלטותיה 

 
 

החלטת ממשלה להקמת 
 שורתרשות לאומית לתק

רשות  4.11.03
לאומית 

-לתק
 שורת
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בעניינים של תדרים ונכסי מדינה יחייבו 
השר הממונה . את רשות התקשורת

 ההתעשייעל ביצוע החוק הוא שר 
 . המסחר והתעסוקה

 
משרד התקשורת ומשרד הביטחון 
הגיעו לסיכום המאפשר תחילת שימוש 

ץ " גה2.4 - בתחום הWi-Fiבמערכות 
 Bluetoothוציוד , בתוך מבנים

 -החל מתאריך ה, בהספקים נמוכים
 . 2003 באוקטובר 31

 
יצרנים ויבואנים רשאים לפנות למשרד 

ת לאישור התקשורת להגשת בקשו
הציוד על פי הנהלים לאישור ציוד 

 .תקשורת אלחוטי
     

משרד התקשורת ומשרד 
הביטחון סיכמו כי השימוש 
בציוד האלחוטי בלוטוס יחל 

 באוקטובר 31בתאריך 
2003 

 בלוטוס 31.10.03
Bluetooth 

הועדה החליטה להפוך את רשות 
הדואר מתאגיד סטטוטורי לחברה 

 ותקרא ממשלתית שתוקם לצורך כך
החברה ". מ"חברת דואר ישראל בע"

 : תחוייב
 

לספק שירותי דואר  
תוך התחייבות למתן 
 .סל שירות אוניברסלי

, לפתח, לבנות, לתכנן 
להפעיל ,להחזיק, לנהל

ולקיים את המערכות 
הנדרשות למתן 

 .שירותי דואר
לתת את שירותי בנק  

 .הדואר
 

עובדי רשות הדואר יועברו לחברת 
תה תוך שמירה על הדואר לאחר הקמ

 .זכויותיהם
 

פתיחה מלאה של תחום הדואר 
 .תתבצע על סמך ההתפתחויות בשוק

 
 

הממשלה החליטה על 
הפיכת רשות הדואר 
לחברה ממשלתית ופתיחת 

 שוק הדואר לתחרות
 

הקמת  17.9.03
חברת 
 הדואר 

 

פורסמה טיוטא של תקנות העוסקות 
בהליכים ותנאים לקבלת רשיון כללי 

תן שירותי בזק פנים ארציים ייחודי למ
נייחים וזאת בהמשך לתיקון שבוצע 
, לאחרונה בחוק התקשורת המאפשר

כניסת , 2004החל מספטמבר 
מפעילים חדשים ללא חובת אספקת 

משרד התקשורת פרסם 
טיוטת תקנות הנוגעות 
לפתיחת התחרות בתחום 

 התקשורת הנייחת

שירותי  2.9.03
טלפון 
 -פנים

 ארציים 
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 .שירות לכלל הציבור באזורי שירות
 

משרד התקשורת רואה בהמשך קידום 
התחרות בתחום התקשורת הנייחת 

שר א, יעד מרכזי בפעילות המשרד
יאפשר את המשך התפתחות ענף 
התקשורת וצמיחתו ויעודד השקת 

 .שירותים מתקדמים לרווחת הציבור
 
 

 
 
 
 

המדיניות קובעת כי שימוש מסחרי 
התקנת לשם , WLANבטכנולוגית 

והפעלתה ) Hot Spot(נקודת גישה 
לרבות כל חברות , בידי כל אדם

וכן בידי בעלי רשיונות ומי , התקשורת
לא יידרש , כאחד, שאינם בעלי רשיון

 .בתנאים מסוימים, ברישוי
 

בכך באה לידי ביטוי מדיניות המשרד 
במקום שניתן , רגולציה-לפעול לדה

וכשמדובר בטכנולוגיות חדשות 
 . בתנאי תחרות בשוקהמתפתחות

 
מאפשרת הקמתן WLAN טכנולוגיית 

של רשתות נתונים מקומיות אלחוטיות 
בהספק נמוך ולמרחקים , רחבות פס

, )Short Range Device(קצרים 
הטכנולוגיה ; ובעלות נמוכה יחסית

מופעלת בעולם בתחומי תדרים שונים 
ובכלל כך בתחום , הפטורים מרישוי

מצעות בא, צ" גה2.4התדרים של 
"נקודת גישה"התקן המכונה 

) Access Point ( נקודה חמה"או "
)Hot Spot.( 

  
היישומים הנפוצים בעולם בטכנולוגיית 

WLANגישה לספק , בין היתר,  כוללים
וניהול רשתות ) ISP(אינטרנט 

תקשורת נתונים במקומות מתוחמים 
-קניונים ובתי, דוגמת שדות תעופה(

 WLAN -החיבור המשתמש אל ). קפה
נעשה באמצעות כרטיס רשת אלחוטית 

 או בציוד PDA, המותקן במחשב אישי
 . דומה אחר

 
 

משרד התקשורת פרסם 
 מדיניות הסדרה ליברלית

לשימוש מסחרי 
ללא   W-LANבטכנולוגיית

 רישוי 
   

 
  

10.8.03 W-LAN 
 
 
 
 

טיוטת התקנות עוסקות בהליכים 
ל "ובתנאים לקבלת רשיונות מב

דשים בתחום השיחות למפעילים ח
 .ל"הבינ

משרד התקשורת פרסם 
טיוטת תקנות הנוגעות 
להרחבת התחרות בתחום 

לאומיים-שירותי בזק בין  

שירותי  11.8.03
-בזק בין
 לאומיים
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, ועדת גרונאו להסדרת תעריפי בזק
 -המליצה בין היתר על הפחתה של כ

 בתעריפי בזק ועל ביטול מחיר 5.5%
מד כיום על העו, מינימום לכל שיחה

 .' אג22.5
 

ביטול : השינוי המשמעותי לצרכן
ייצור שקיפות , תעריף המינימום

ובהירות לתעריפים האמיתיים 
בשיחות קצרות , שהציבור משלם

 .ובשיחות שמסתיימות במענה קולי
 
כ הוחלט כי מקדם ההתייעלות "כ

שיחול בשנים הקרובות צפוי להיות 
 . בשנה3%

 
 

 ח ועדת"אומצו המלצות דו
גרונאו לבחינת תעריפי 

 חברת בזק 

תעריפי  8.7.03
 בזק

הגדלת מלאי : מטרת התוכנית
המספרים הזמין למנויים חדשים לאור 
תחזית הביקוש לשנים הבאות וזיהוי 
מפעיל סלולרי על פי קידומת יחידה 

 .להשגת שקיפות לגבי מחירי השיחה
 

הקידומות שהוקצו לכל חברה סלולרית 
 מזהה לכל יאוחדו לקידומת אחת

חברה ויתווסף למספר המנוי ספרה 
נוספת אשר ככלל תהיה זהה לספרה 
השלישית של קידומת החיוג הקיימת 

 .לפני השינוי
 

ן  החלו לקבל "כל מנויי הרט
מאפריל הודעה אישית על 
שינוי מספרי הטלפון הנייד 
באמצעות דיוור ישיר 

פרסום מודעות , מהחברות
 .ברדיו ובאינטרנט, בעיתון

ישום התוכנית ייערך ביום  י
20.4.04  

תוכנית  4.2003
מספור 
 לאומית

 
 

 
  

 
  

 
פעילות המועצה 
לשידורי כבלים 
, ולשידורי לווין

ופעילות מנהלת 
הסדרת השידורים 

 לציבור
 

 נושא
 

 תאריך

) בזק ושידורים (תקשורתהתיקונים בכללי ; פרסומות בערוצים יעודיים
 בשידורי  הודעות חסות וקדימונים,תשדירי שירות, תשדירי פרסומת(

 . 2003 – ג"התשס, )ערוץ ייעודי
 

במהלך כל שנת 
2003 

החלטות כללים ומדיניות בנושא הפקות מקור בנושאים המפורטים   
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 : להלן
הכרה בתכניות קצרות לקטנטנים כהפקה , השקעה בערוצי ילדים

י תוכן ישראל, חובת שידור הפקה מקומית בערוץ פוקס קידס, מקומית
תיקון , תיקון כללים בעניין סרטי תעודה וסרטי סטודנטים, בערוצי ילדים

 קביעת אופן –וזקיפה הדדית , כללים בנושא הפקה מקומית קנויה
חישוב הסכום שיוכר לבעל רשיון בגין השקעות בהפקה מקומית בערוץ 

 .המשודר במקביל למספר בעלי רשיונות
 

ם והלווין בנושא שידורי הטלת עיצומים כספיים על חברות הכבלי
וקביעת דרישות + 5תיקון אישור שידור ערוץ . ערוצי הספורט
  . 5מינימום לערוץ 

 

 

 ערוצים ייעודיים
 עיכוב עד לסיום הבוררות - הארכת מועד עלייה לאוויר-ערוץ החדשות

 . בין בעלי המניות של הקבוצה הזוכה
 . ליווי שוטף-הערוץ הייעודי בשפה הרוסית

) 2003מאי ( אישור שידורי ניסיון -ייעודי למוסיקה ישראליתהערוץ ה
 ). 2003נובמבר (ואישור הפעלה 

 פורסם מכרז לערוץ הייעודי בשפה -ערוץ ייעודי בשפה הערבית
המועד האחרון להגשת , לאחר מספר דחיות). 2003ינואר (הערבית 

בתקופה הקרובה . והוגשה הצעה יחידה, 3.3.04הצעות נקבע ליום 
 . לבחון את ההצעה, דה המועצה בשבתה כועדת מכרזיםעתי

 
 אישורי ערוצים 
 .  ערוצים לכל אחת מחברות הכבלים22אושרו לשידור 
 .YES ערוצים לחברת 24אושרו לשידור 

 

 

 .פרויקט שנתי למודעות הורים לפיקוח על צפיית ילדים בטלוויזיה
 

 

 .החלפת קודקס כללי השידורים
ורי רחב היקף במסגרת הכוונה להחליף את כללי פרסום שימוע ציב

בנוסח כללים , השידורים הקיימים על כל התיקונים הנכללים בהם
תיקון כללי : מאוחד ומעודכן הכולל את הנושאים המפורטים להלן

, שידור ערוצים, סייגים לשידורים ושפת שידורים, הסדרת שידורים
פרסומות ואזכור , רטיותהגנת הפ, תכנית השידורים; שידורים קהילתיים
 .פיקוח ודיווח ובנושא אתיקה, עניינים מסחריים

 

 2003דצמבר 

 פרסומות בערוצים זרים ומקומיים
 . ORTהחלטה לאסור שידורי פרסומות בערוץ 

 

 

   EPG-פורסמה מדיניות המועצה בנושא מדריך השידורים האלקטרוני 
 

 

  2001א "תשסניסוח כללים מכוח חוק סיווג וסימון משדרים ה
שידור פרסומות וקדימונים (סימון ואיסור שידורים מזיקים , כללי סיווג

 .2004 –ד "התשס, )ומתן התראות
 

 2003אוקטובר 

גובשה מדיניות אשר תסייע . מדיניות ערוצים הנושאים שמות מותג 
לבין כאלה שכל , להבחין בין ערוצים שנושאים שמות מותג מותרים

וכן שם " גורדי"אישור שם המותג . אסוריםמטרתם פרסומית והם 
 ".טבע הדברים"המותג 

 2003ספטמבר 
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בין [הכרעה בדבר שיעור השקעת חברות הכבלים בהפקות מקומיות 

8%-12%[ 
 

 

 גופים משדרים וכספי 130 - אושרו תמיכות לכ-שידורים קהילתיים 
 . התמיכות חולקו על ידי המועצה

 

 2003אוגוסט 

 2003יולי  ם בנושא הפניה משידור אל האינטרנטכללי שידורי
 

וכן אישור משדרי פלייבוי , אישור שידור ערוץ פלייבוי - משדרי מין
 . PPV -בשירות ה

 

 2003יוני 

 .מדיניות בנושא נגישות בעלי רשיונות למידע נלווה
 

 2003אפריל 

 שידורים בתקופת המלחמה נגד עיראק
 

 

 כבלים   קביעת חובות עבר של חברות ה
 

 

 תיקון מדיניות המועצה ואישור . חדשות מקומיות בשידורי הכבלים
 . להעסקת מפיק חיצוני

 

 2003מרץ 

 קביעת מדיניות בנושא רשיונות מיוחדים לשידורי כבלים
הענקת רשיון מיוחד לשידורי כבלים לערוץ לשידורי היסטוריה 

 ).2003אוגוסט (ישראלית 
דצמבר ( כבלים לערוץ טבע הדברים הענקת רשיון מיוחד לשידורי

2003.( 
   

 

, אטים ומסרים חיצוניים מאת צופים'צ, שידורי פורומים
המסדירה דרך , בטלוויזיה נקבעה מדיניות בנושא חדשני זה

 . הפיקוח וההתערבות של החברות במסרים אלה, הטיפול
 

 2003ינואר 
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 2004 עיקרי הפעילות המתוכננת של משרד התקשורת לשנת. 5

 
 יצירת תנאי הסדרה שיאפשרו פיתוח – פיתוח התחרות בתחום התקשורת הנייחת 

, תחרות בתחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת בדגש על תחום הטלפוניה
 .בהתבסס על המלצות ועדת קרול

 
 יישום החלטות הממשלה בדבר הקמת רשות –הקמת רשות לאומית לתקשורת  

 .לאומית לתקשורת
 

פינוי מערכת הבטחון מתחום התדרים המשמש  – DECT -דרי הפינוי תחום ת 
מהלך זה . 2004 במהלך שנת –ץ " מה1880-1900 - בתחום הDECTליישומי 

מפעילי התקשורת , יאפשר להרחיב את מגוון ציוד הקצה הנייח לשימוש הציבור
יורשו להכניס לשימוש המנויים מכשירי טלפון חכמים ) חברת בזק' בשלב א(הנייחת 

ניידות ושירותי ערך  , SMSשיאפשרו אספקת מגוון שירותים חדשים לרבות שירותי 
 .נוספים לרווחת הציבור

 
הסדרת כללי התחרות בתחום הדואר בשנים הקרובות וליווי הקמת חברת דואר  

 .2004מ במהלך שנת "ישראל בע
 
 

השלמת פריסת שירות  – הבאת בשורת תשתיות הפס הרחב לכל חלקי המדינה 
 של חברת בזק בכל חלקי המדינה לרבות הגליל והנגב עד לסוף שנת ADSL -ה

פריסה של שירותי הגישה רחבת הפס לאינטרנט . למעט חריגים שיאושרו, 2004
צפויה לסייע בפיתוח , להם מחויבת חברת בזק, בכל רחבי המדינה במחירים אחידים

יתוח אוכלוסיית תעסוקה בגליל ובנגב ובמקביל צפויה לסייע בקליטת עליה ובפ
 . המיעוטים
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הסכומים בשקלים ( והוצאות בפועל 2003 -2002תקציב משרד התקשורת לשנים . 7 -ו. 6

 )חדשים
 

תקציב 
2004 

2003ביצוע 
2003תקציב   בפועל  אגף

 שירותים מרכזיים 11,142,0009,352,000 7,301,000
 מנהל וארגון 10,751,0008,708,000 7,673,000

 אגף כלכלה 1,817,000 1,019,000 35,000
 אגף חשבות 430,000 666,000 200,000
 מחשוב 1,184,000 1,724,000 900,000
 יועץ משפטי 290,000 339,000 64,000

 אגף הנדסה 1,100,000 2,656,000 200,000
 אגף פיקוח על הבזק  והדואר 175,000 345,000 35,000
טלויזיה רב ערוציים למנוייםאגף לשידורי  270,000 202,000 -

  ולוויןה לשידורי כבלים ולשידורי מועצה 3,273,000 4,781,000 1,887,000
 אגף הדואר     15,000
 אגף ספקטרום  8,205,000 5,385,000 80,000

 יישום מסקנות ועדת פלד 772,000 996,000 232,000
 קידום והסדרת התחרות 462,000 2,171,000 5,000,000

 רזרבה פעולות מיוחדות 1,050,000 973,000 750,000
 )כל המשרד(שכר  27,753,00028,915,000 28,141,000
 לשכר ודולרית, רזרבה להתייקרויות 2,002,000   1,966,000

 כ"סה 70,903,00068,005,000 54,479,000
    

 
 )יס התקציבבס(י אגף התקציבים "מבוסס על הוראות התקציב כפי שפורסמו ע*   
 העברות בין הסעיפים ותוספות תקציב שנתקבלו , 2002הביצוע כולל עודפים משנת ** 

 .    במהלך השנה
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תקציב 
2004 

2003ביצוע 
2003תקציב   בפועל  אגף

 שירותים מרכזיים 11,142,0009,352,000 7,301,000
 מנהל וארגון 10,751,0008,708,000 7,673,000

 אגף כלכלה 1,817,000 1,019,000 35,000
 אגף חשבות 430,000 666,000 200,000
 מחשוב 1,184,000 1,724,000 900,000
 יועץ משפטי 290,000 339,000 64,000

 אגף הנדסה 1,100,000 2,656,000 200,000
 אגף פיקוח על הבזק  והדואר 175,000 345,000 35,000
טלויזיה רב ערוציים למנוייםאגף לשידורי  270,000 202,000 -

  ולוויןה לשידורי כבלים ולשידורי מועצה 3,273,000 4,781,000 1,887,000
 אגף הדואר     15,000
 אגף ספקטרום  8,205,000 5,385,000 80,000

 יישום מסקנות ועדת פלד 772,000 996,000 232,000
 קידום והסדרת התחרות 462,000 2,171,000 5,000,000

 רזרבה פעולות מיוחדות 1,050,000 973,000 750,000
 )כל המשרד(שכר  27,753,00028,915,000 28,141,000
 לשכר ודולרית, רזרבה להתייקרויות 2,002,000   1,966,000

 כ"סה 70,903,00068,005,000 54,479,000
    

 
 )יס התקציבבס(י אגף התקציבים "מבוסס על הוראות התקציב כפי שפורסמו ע*   
 העברות בין הסעיפים ותוספות תקציב שנתקבלו , 2002הביצוע כולל עודפים משנת ** 

 .    במהלך השנה
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 פרסומי המשרד. 8
 

. il.gov.moc.wwwמרבית הפרסומים הציבוריים של המשרד נמצאים במדורים השונים של אתר האינטרנט  
 3פרק  ' ר(י בקשה לממונה על חוק חופש המידע במשרד "ים שאינם מופיעים באתר זמינים לעיון עפרסומ
 ). לעיל

 
  

 
 
 
 
 

http://www.moc.gov.il/new/documents/xofesh_meda/pniyot_2003.pdf
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  ששר התקשורת ממונה על ביצועם וחקיקת משנהחוקים. 9
 
 

על מנת לעיין במרבית דברי החקיקה וחקיקת ) il.gov.moc.www(ניתן לפנות לאתר המשרד *
 ).כאןללחוץ (דבר חקיקה שאינו מופיע באתר זמין אצל הממונה על חוק חופש המידע . המשנה

 
 1982 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת  

 
 1972 -ב "התשל, ]נוסח חדש[הטלגרף האלחוטי פקודת  

 
 1951 -א "התשי, חוק בנק הדואר 

 
 1986-ו"התשמ, חוק רשות הדואר 

 
 1990 -ן "התש, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 2001 –א "התשס, ק סיווג וסימון שידוריםחו 

 
 
 
 1982 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת 

 
 חקיקת משנה 

 
, )אגרה בעד רשיון למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

   2000 -א"התשס
  

  2001 -ב"התשס, ) אגרה בעד מתן רשיון מיוחד) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 
  

 1998-ח"התשנ, ) הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לווין(תקנות הבזק 
 

 1986-ו"התשמ, )הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון(תקנות הבזק 
 

 1984-ד"התשמ, )הודעה למחזיק במקרקעין(תקנות הבזק 
 

ארציים -י למתן שירותי בזק פניםהליכים ותנאים לקבלת רשיון כלל) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 
 2000-ס"התש, )נייחים

 
 1985-ה"התשמ, )עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק, הפסקה(תקנות הבזק 

 
 1985-ה"התשמ, )תפעול ותחזוקה, התקנה(תקנות הבזק 

 
 1987-ח"התשמ, )תזיכיונו(תקנות הבזק 

 
 2003 -ג"התשס, )ם בעד שירותי בזק והצמדתםחישוב תשלומי) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 
 1987-ז"התשמ) כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה(תקנות הבזק 

http://www.moc.gov.il/new/documents/xofesh_meda/pniyot_2003.pdf


  2003,  של חוק חופש המידע5פ סעיף "ח משרד התקשורת ע"דו

 
 1987-ח"התשמ,  )מכרזים(תקנות הבזק 

 
 1984-ד"התשמ, )מתן שירותי בזק למדינה(תקנות הבזק 

 
 2004 -ד"התשס, )שיון מיוחדפרטי בקשה לר) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 
 1987-ז"התשמ, )ריבית פיגורים והוצאות גביה(תקנות הבזק 

 
 1987-ח"התשמ, )שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי(תקנות הבזק 

 
 2002-ב" התשס,)תדרים למתקני גישה אלחוטית) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 
 1987-ח"התשמ, )תקנים ומפרטים של רשתות כבלים) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 
 1999-ט"התשנ, )תשלומים בעד הודעות זימון(ק תקנות הבז

 
 2000-ס"התש, )תשלומים בעד קישור גומלין) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 
 ,)תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 2003-ג"                          התשס
   

,)תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק) (ריםבזק ושידו(תקנות התקשורת 
 2003-ג"                          התשס

   
 -ט"התשנ, )דמי רשיון ותמלוגים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לווין) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

1999 
 

 2001 –א "התשס, )תמלוגים(תקנות הבזק 
 

 1997 –ז "התשנ, )בעד שירותי שינועתשלומים (תקנות הבזק 
 

 1989-ן"התש, )ביעור חומר ארכיוני שבידי החברה(כללי הבזק 
 

 1984-ד"התשמ, )כניסה למקרקעין לשם מתן שירותי בזק למקרקעין אחרים(כללי הבזק 
 

 1987-ח"התשמ, )בעל רשיון לשידורים) (בזק ושידורים(כללי התקשורת 
 

 1987-ז"התשמ, )שירותי החברה(כללי הבזק 
 

 1984-ד"התשמ, ) דין עובד–האזנת סתר (צו הבזק 
 

 1996-ו"התשנ, )גמול לחברי ועדת חריגים) (תזיכיונו(צו הבזק 
 

גמול ) (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין וסדרי עבודתה של המועצה(צו הבזק 
 1995-ה"התשנ, )והוצאות לנציגי ציבור

 
 1984-ד"התשמ, )נכסים ותביעות המועברים לחברה(צו הבזק 

 
 1997-ז"התשנ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"קביעת שירות חיוני שנותנת (צו הבזק 
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 1984-ד"התשמ, )פטור ממיסים ואגרות(צו הבזק 

 
 1984-ד"התשמ, )תעתיק של מסר בזק כראיה(צו הבזק 

 
 1986-ו"התשמ, )פרסום כללים(הוראת הבזק 

 
 1996-ו"התשנ, )קביעת מפרטים טכניים(הוראות הבזק 

 
 1982–ב "התשמ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"העברת עובדים ל(חוק הבזק 

 
, ) סל חבילות לאינטרנט-" בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (ו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים צ

 2003 -ג "התשס
 

, ) סל מספרים נבחרים-" בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (כים ושירותים צו פיקוח על מחירי מצר
 2003 -ג "התשס

 
 
 

 1972 -ב "התשל, ]נוסח חדש[פקודת הטלגרף האלחוטי 
 

 חקיקת משנה 
 

 1987-ז"התשמ, )תעודות ואגרות, רשיונות( צו הטלגרף האלחוטי 
 

 1982-ב"התשמ, )אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי 
 

 1983-ד"התשמ, )אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי 
 

 1982-ב"התשמ, )2' מס) (אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי 
 

 
 1951 -א "התשי, חוק בנק הדואר

 
 .2004חוק זה יבוטל במהלך שנת * 

 
 חקיקת משנה 

 
 1974-ה"התשל, )שירותים בבנק הדואר(תקנות בנק הדואר 

 
 1974 -א "התשל, ) מתמידחסכוןנות חשבו(תקנות בנק הדואר 

 
 1973 –ג "התשל, )חשבון חסכון עממי(תקנות בנק הדואר 

 
 1976-ו "התשל, )18,000חשבון חסכון עתיר (תקנות בנק הדואר 

 
 1976 -ז "התשל, )י כפליים"חשבון חסכון עתיר ח(תקנות בנק הדואר 

 
 1979 -ט "התשל, )120חשבון חסכון עתיר עד (תקנות בנק הדואר 
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 1977-ח "התשל, )חשבון חסכון עתיר עם ברירה דולארית(תקנות בנק הדואר 
 

 1979 -ט "התשל, ) המשך–חשבון חסכון עתיר (תקנות בנק הדואר 
 

 1981 -א "התשמ, )חשבון חסכון עתיר רב תכליתי(נק הדואר תקנות ב
 

 1982 -ב "התשמ, )חשבון חסכון עתיר חידוש(תקנות בנק הדואר 
 

  1982 -ב "התשמ, )חשבון חסכון עתיר צמוד דולר(תקנות בנק הדואר 
 

 1982 –ב "התשמ, ) מדד-חשבון חסכון עתיר דולר (תקנות בנק הדואר 
 

 1984 -ד"התשמ, )חשבון חסכון חודשי צמוד לדולר ופטור ממס הכנסה(תקנות בנק הדואר 
 

 1984 -ד "התשמ, )חשבון חסכון למתמיד(תקנות בנק הדואר 
 

 1984 -ד "התשמ, )חשבון חסכון רציף(תקנות בנק הדואר 
 

 
 

 1986-ו"התשמ, חוק רשות הדואר
 

 חקיקת משנה
 

 1987-ז"התשמ, )דרכי השירות הבולאי(הדואר תקנות רשות 
 

 1995–ה "התשנ,  )היקף האחריות לדברי דואר פנים(תקנות רשות הדואר 
 

 1995-ה"התשנ, )הפיקוח על פעולותיה של הרשות(תקנות רשות הדואר 
 

 ,  )כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי הרשות כחבר המועצה(אר תקנות רשות הדו
 1987-ז"                             התשמ

 
 1992-ב"התשנ, )ריבית פיגורים והפרשי הצמדה(תקנות רשות הדואר 

 
 1995-ו"התשנ, )תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב הציבור(תקנות רשות הדואר 

 
 -ג"התשס, )לחוק' א37ומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף תשל(תקנות רשות הדואר 

2003 
 

 2003-ג"התשס, )לחוק' ג37תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף (תקנות רשות הדואר 
 

 2003 –ד "התשס, )תשלום בעד היתר(תקנות רשות הדואר 
 

 ,)על עובדי רשות הדואר) משמעת(החלת חוק שירות המדינה (צו רשות הדואר 
 1996-ו"שנהת

 
 1987-ז"התשמ, )נכסים ותביעות המועברים לרשות(צו רשות הדואר 

 
 1987-ז"התשמ, )פטור ממסים ואגרות(צו רשות הדואר 
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 2000–ס "התש, )שירותים בבנק הדואר(הודעת בנק הדואר 

 
 

 
 1990 -ן "התש, חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

 
 חקיקת משנה

 
 1994–ד "התשנ, )גמול (לוויזיה ורדיויה לטיהרשות השנתקנות 

 
 1995 -ה "התשנ, )מענק פיצויים(ה לטלוויזיה ורדיו יתקנות הרשות השני

 
 1995 –ה "התשנ, )תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו(יה לטלוויזיה ורדיו יתקנות הרשות השנ

 
, )ו בערביתהשתתפות במכרז לזכיון לשידורי רדי(יה לטלוויזיה ורדיו יהרשות השנתקנות 
 2002 -ב "התשס

 
 -א "התשס, )חברת החדשות של הערוץ השלישי (יה לטלוויזיה ורדיויהרשות השנתקנות 

2001 
 

-ב "התשס, )הוראת שעה להפעלת הערוץ השלישי (יה לטלוויזיה ורדיויהרשות השנתקנות 
2002 

 
 1995 –ה "התשנ, )מענק פיצויים (יה לטלוויזיה ורדיוי השנהרשותתקנות 

 
 1995 –ה "התשנ, )תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו (יה לטלוויזיה ורדיויהרשות השנתקנות 

 
 )1992 –ב "התשנ, )כספים (יה לטלוויזיה ורדיויהרשות השנתקנות 

 
 1995 –ה "התשנ, )רדיואיזורי זכיון לשידורי (כללי הרשות שנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1994 –ד "התשנ, )אישור מוקדם של תשדירי פרסומת(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1994 –ד "התשנ, )אתיקה בפרסומת בטלויזיה(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1999 –ט "התשנ, )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1994 –ד "התשנ, )אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1992 –ב "התשנ, )החזר תשלומי מימון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1992 -ב "התשנ, )הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 
 1995 –ה "התשנ, )הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו(שנייה לטלוויזיה ורדיו כללי הרשות ה

 
ג "התשס, ) מתן התראות–סימון ואיסור שידורים מזיקים , סיווג(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

– 2002 
 

 1992 –ב "התשנ, )ערבויות בעל זכיון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
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 1995 –ה "התשנ, )ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו(שנייה לטלוויזיה ורדיו כללי הרשות ה

 
 –ט "התשנ, )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1999 
 

 1992 –ב "התשנ, )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
 

 1999 –ט "התשנ, )שידורי תכניות רדיו בידי בעל זכיון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
 

 1990 –ן "התש, )שידור תשדירי שירות ושידורי חסות(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
 

 2002 –ג "התשס, )שידור תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
 

 1991 –א "התשנ, )הארכת תקופה(צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
 

 1997 -ז "התשנ, )יה לטלוויזיה ולרדיויהרשות השנ(כללי הקלות לחרש 
 

 2002 –ב "התשס, )הוראות שעה להפעלת הערוץ השלישי(ה לטלוויזיה ורדיו יתקנות הרשות השני
 
 
 
 

 2001 –א "התשס, חוק סיווג וסימון שידורים
 

 חקיקת משנה
 

, ) מתן התראות-סימון ואיסור שידורים מזיקים , סיווג(יה לטלוויזיה ורדיו יכללי הרשות השנ
 2002   - ג"התשס

 
 2002 –ג "התשס, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תקנות סיווג
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 הרשויות הציבוריות שהמשרד אחראי על תחומי פעילותן. 10

 
 : על תחומי הפעילות של הרשויות הבאותמשרד התקשורת ממונה

 
 רשות הדואר 

 
 . שר התקשורת הוא השר האחראי על ביצוע חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו 
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 2003תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת . 11
 

2003שנת  ברשימת מקבלי תמיכות בשידורים קהילתיים  
 

 סכום
 

  שם הגוף

 מרכז קהילתי מטולה 13,025
 

1.  

 מרכז קהילתי בית הכרם 19,537
 

2.  

עידן העמותה לשירותים קהילתיים  13,025
 לקשישים בירושלים

 

3.  

 מרכז חינוך ליאו באק חיפה 13,025
 

4.  

 סים קרית מוצקין"רשת המתנ 9,769
 

5.  

 מינהל קהילתי רובע דרום נתניה 22,794
 

6.  

 ס קרית מלאכי"מתנ 9,769
 

7.  

 פהמילב מועדוני גימלאים חי 13,025
 

8.  

 עמותת שלהבת 26,050
 

9.  

 העמותה למען הקשיש בנתניה 21,025
 

10.  

המרכזים לקהילה והתחדשות  26,050
 השכונות ברמלה

 

11.  

מרכזים לקהילה ולהתחדשות  13,025
 שכונות בקרית שמונה

 

12.  

 מרכז קהילתי נאות ישי רמת ישי 13,025
 

13.  

. ש ס"מרכז תרבות באופקים ע 16,281
 רובין

 

14.  

 סים באילת"המתנרשת  19,537
 

15.  

מינהל קהילתי בקעה מקור חיים  19,537
 ירושלים

 

16.  

 ס בנימינה"מתנ 9,769
 

17.  

  .18 ס רמת אליהו"מתנ 13,025
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 ראשון לציון
 

 ס בית אשכול עפולה"מתנ 19,537
 

19.  

 אר'ס מג"מתנ 13,025
 

20.  

 מרכז קהילתי יקנעם עילית 13,025
 

21.  

 מכללת בית ברל 36,537
 

22.  

ת חינוך תרבות חברה למוסדו 162,812
א מרכז ביכורי "ושיקום שכונות בת

 סים"מתנ+העיתים 
 

23.  

 מרכז קהילתי ראש פינה 9,769
 

24.  

 ש פירסט"מרכז קהילתי בטבריה ע 13,025
 

25.  

  .26 הערבה  עמותה לישוב ולקליטה 16,281

אשל האגודה לתכנון ולפיתוח  82,000
 שירותים למען הזקן בישראל

 

27.  

 בקעת כנרות 13,025
 

28.  

 החברה העירונית לתרבות הפנאי 34,377
  באשדוד

 

29.  

 מרכז ציפורי 57,050
 

30.  

ש הרי סטיל קרית "מינהל קהילתי ע 13,025
 אונו

 

31.  

 מרכז קהילתי רמת השרון 16,281
 

32.  

 מוסדות חינוך ותרבות חיפה 13,025
 ס נווה יוסף"מתנ

 

33.  

 ס מודיעין"מתנ 13,025
 

34.  

 המכללה למינהל כפר קרע 26,050
 

35.  

 עמותה למען הקשיש –לה ע 19,537
 ברחובות

 

36.  

 מרכז קהילתי אור עקיבא 13,025
 

37.  
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  שדרות–ס בית ויקטור "מתנ 16,281
 

38.  

 ס קריית טבעון"מתנ 13,025
 

39.  

 ס נשר"מתנ 9,769
 

40.  

 מינהל קהילתי קריית יובל 19,537
 

41.  

 ס עמישב פתח תקווה"מתנ 13,025
 

42.  

 מנהל קהילתי לב העיר 32,562
 

43.  

 להגנת הטבעהחברה  24,537
 

44.  

 רמת גן. ה.ל.ע 29,306
 

45.  

 בית רוטנברג חיפה 36,025
 

46.  

 עמותה למען הקשיש בחדרה 13,025
 

47.  

 ס נהרייה"מתנ 9,769
 

48.  

מוסינזון הוד . צ.ש ב"כפר הנוער ע 32,562
 השרון

 

49.  

 המרכז לאומנות עכשיווית יפו 19,537
 

50.  

 ל בת ים.ק.ש 13,025
 

51.  

 ס לוד"מתנ 26,050
 

52.  

 ז קהילתימרכ 9,769
 

53.  

 ס כוכב יאיר"מתנ 19,537
 

54.  

 ס כפר יונה"מתנ 13,025
 

55.  

 עזרה אגוד דוברי אנגלית 19,537
 

56.  

 ש מנדל קריית ים"ס ע"מתנ 19,537
 

57.  

 מועדון רוטרי חיפה בית מילר 46,075
 

58.  

 מרכז קהילתי גוננים ירושלים 13,025
 

59.  

 ס נתיבות"מתנ 9,769
 

60.  

 ס גבעת שמואל"מתנ 13,025
 מרחב -

61.  
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 עלה עמותה למען הקשיש הרצליה 13,025

 
62.  

 מינהל קהילתי גילה ירושלים 13,025
 

63.  

 סים רחובות"רשת המתנ 19,537
 

64.  

מרכז קהילתי אוהל משה בחצור  16,281
 הגלילית

 

65.  

 בנגב. ק.טלק נגב העמותה לט 16,281
 

66.  

 מרכז תקשורת דימונה 26,050
 

67.  

 שידורי יהדות איראן בישראל 26,050
 

68.  

 קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח 13,025
 

69.  

 ס מעלה יוסף"מתנ 13,025
 

70.  

 ס גן יבנה"מתנ 27,704
 

71.  

 מרכז תרבות מצפה רמון 9,769
 

72.  

 קניון -החברה למרכזים קהילתיים 83,150
 מלחה ירושלים

 

73.  

 אורות ישראל מכללה אקדמית 9,769
 

74.  

 אביב-בקול ארגון כבדי שמיעה תל 13,025
 

75.  

 ילתי בית שאןמרכז קה 13,025
 

76.  

קרן בני שמעון לשירות הקהילה  13,025
 הנגב

 

77.  

 עלה עמותה למען הקשיש ביהוד 19,537
 

78.  

שקל שרותים קהילתיים למוגבלים  13,025
 ירושלים

 

79.  

 נשים מדברות 26,050
 

80.  

 מרכזים קהילתיים ביבנה 16,281
 

81.  

וולדנברג . ש מ"מרכז קהילתי ע 19,537
 אשקלון

 

82.  

  .83 ר יהודהס או"מתנ 9,769
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 מינהל קהילתי פסגת זאב 26,050

 
84.  

19,537 
 

  .85 מרכז קהילתי נווה יעקב

 ס גדרה"מתנ 16,281
 

86.  

 ס מעלה אדומים"מתנ 26,050
 

87.  

עמותת רעים למען הקשיש בנוה  13,025
 מונסון

 

88.  

 בית ירח עמק הירדן 13,025
 

89.  

 ס תל מונד"מתנ 9,769
 

90.  

 העמותה למען הקשיש כפר סבא 17,025
 

91.  

 העמותה לקליטת העלייה בחיפה 13,025
 

92.  

 סים בקרית גת"רשת המתנ 32,562
 

93.  

 חברת חינוך וספורט קרית אתא 9,769
 

94.  

ש "מרכז קהילתי בנצרת עילית ע 34,050
 מ"גורדון וברקוביץ בע

 

95.  

 העמותה למען הקשיש רעננה 13,025
 

96.  

עמותת קאת קהילה אומנות  19,537
 ותקשורת

 

97.  

אלית לטלויזיה רדיו האגודה הישר 50,000
 ותקשורת קהילתית

 

98.  

 חברה למרכזים קהילתיים בעכו 13,025
 

99.  

 המרכז לטיפוח יזמות ראשון לציון 26,050
 

100.

 בית אבות אשדוד 16,281
 

101.

 מרכז קהילתי אלפי מנשה 26,050
 

102.

 מרכז קהילתי משגב 9,769
 

103.

 ס דבוריה"מתנ 13,025
 

104.

 מרכז קהילתי שגב שלום 13,025
 

105.
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 הנשרים 13,025
 

106.

אגודה לקידום רווחת תושבי -אשרן 16,281
 מטה אשר גליל מערבי

 

107.

 קרן אריאל לפיתוח  26,050
 

108.

מרכז תרבות נוער וספורט בית  13,025
 פוסטר נווה עמל הרצלייה

 

109.

 רשת קהילה ופנאי 19,537
 ס נאות שושנים חולון"מתנ

 

110.

 ס קצרין"מתנ 13,025
 

111.

 הכרמלמרכז קהילתי טירת  9,769
 

112.

 אגודה ישראלית לסוכרת 13,025
 

113.

 ש גרין"מרכז קהילתי בשלומי ע 13,025
 

114.

 אגודה לשמירת זכויות הפרט 13,025
 

115.

 אורט קרית חינוך השומרון בנימינה 13,025
 

116.

 –כגן 
 ח" ש65,125

 
 עתון

 ח" ש30,000
 

 כ"סה
 ח" ש95,125

 

 ירושלים-החברה העירונית אריאל
 מרכז תקשורת כגן

 

117.

 מ פרדס חנה"מרכז כנה מאיר בע 13,025
 

118.

העמותה להכוון לימודי לתלמיד  13,025
 הערבי

 

119.

 אביב-מכללת לוינסקי לחינוך  תל 13,025
 

120.

 
 
 
 


