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 2013המידע לשנת  חופש לפי חוק לדו"ח הקדמה
 

 מרכזיים ותפקידים המשרד ייעוד

ת ו: קביעת מדיניות התקשורת, פיתוח תשתינמצאים בתחומי אחריותו של משרד התקשורת

  שירותי הדואר תקשורת אחרים, פיקוח עלהתקשורת, רישוי ופיקוח על מפעילים וספקי שירותי 

, ניהול משק התדרים, המפוקחים , מדיניות בקרה וקביעת תעריפי הבזק והדוארהדואר בנק ושרותי

, אישור השימוש במכשירי קצה של מערכות הבזק ובלוין בקרה ופיקוח על שירותי הטלוויזיה בכבלים

 ותכנון וניהול מספור.

הטלקומוניקציה והמדיה )שידורים לציבור( היא מדיניות של הרחבת המשרד בתחום  מדיניות

לצמיחה,  מתוך ראיה כי תחרות מביאה –התחרות, כשטובת האזרח עומדת בראש מעיניי המשרד 

 .ורמת השירותים לציבור הגדלת השקעות, הגדלת מקומות תעסוקה, ירידת מחירים, והגדלת ההיצע

בפריסה כלל ארצית,  ,הדואר בנק ושרותי, טחת שירותי דוארמדיניות המשרד בתחום הדואר הינה הב

 באיכות טובה ובמחירים שווים לכל נפש.

 ופיתוח הציבור, עידוד לכלל מתקדמים שירותי תקשורת יעדי האסדרה של המשרד הם: מתן

 וכלכליים, טיפול בחסמי טכנולוגיים חסמים הסרת בשווקים תחרותיים, ליברליזציה התחרות,

 בתחומי שירותים שיספקו גורמים מגוון של קיומם , עידודבין מפעילים מעבר חסמיבו לענף כניסה

 שונים. לקהלים ביטוי ומתן אפשרות ,והשידורים התקשורת

 בישראל  הציבורמחד, . סדרה של שוק התקשורת הישראליאהמשיך המשרד בעבודת ה 2013בשנת 

ווירטואליות,  בעלות תשתית –קוצר את הפירות של התחרות בענף הסלולר: חברות סלולריות חדשות 

טלטלו את מאזן הכוחות בשוק הסלולרי, ומאידך, המשרד המשיך במגמה של מתן תשומת לב מיוחדת 

 לנושאים בעלי היבטים צרכניים. 
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 המבנה הארגוני של משרד התקשורת
  

 אגפיםמספר עובדים. המשרד פועל לצורך ביצוע תפקידיו באמצעות  150-במשרד התקשורת כ

ין שהיא מועצה ציבורית יפועלת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווייעודיים, כשבנוסף אליהם, 

מנהלת הסדרת השידורים לציבור.  –ערוצית, ולצידה -האחראית על תחום שידורי הטלוויזיה הרב

, שר התקשורת הוא השר הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תאגיד סטטוטורי לצד זאת

מועצת  –האחראי על תחום שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים(, והמועצה הציבורית שלצידה 

 . 1965-תשכ"ה, על ביצוע חוק רשות השידור, 2013והחל משנת  הרשות השנייה

למשרד התקשורת. תפקיד לשכת הפרסום )לפ"מ( עברה לשכת הפרסום הממשלתית  2013בשנת 

 הממשלתית לתכנן ולספק שירותי פרסום למשרדי ממשלה ולגופים ציבוריים נוספים.

 בנוסף לכך, שר התקשורת קיבל בשנה זו את האחריות לביצוע חוק רשות השידור.

 

 

 אגף בכיר הנדסה ורישוי

 
הנדסי וגורם מייעץ לשר  אחראי לפעילות הרישוי ומשמש מאגר ידע הנדסה ורישויאגף בכיר 

 .בטים רישויים והנדסיים של ההסדרההיב להנהלת המשרדו התקשורת

ואחראי על מתן הענקת רישיונות כלליים ומיוחדים ותיקונם, ב גורם מוביל בטיפולהאגף מהווה 

ספור למפעילים בעניין קישורי גומלין וכן הועדת מאישורי סוג לציוד קצה קווי, מתן הוראות 

 , בחינת אלטרנטיבות הנדסיות ומתן רישיונות וניסויים טכנולוגיים.והקצאתו למפעילים ולשירותים

האגף מרכז צוותי עבודה בין אגפיים כגון: צוות החלטה מקדמית )בהתאם לנוהל החלטה מקדמית(, 

שיון מיוחד, צוות עבודה לנושאי רישוי כללי, צוות יבבקשות לרלטיפול  –ועדת רישוי וצוות רישוי 

יישוב חילוקי דעות בין מפעילים וצוות הועדה והקצאה של מספור, וכן צוותי עבודה בנושאים 

 הנדסיים וטכנולוגיים. 

 

 

 אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים

 
ספקטרום התדרים של מדינת ישראל ומתן רישיונות  המרכזי של האגף הינו ניהול משאב תפקידו

לשימוש בספקטרום התדרים. במסגרת זו עוסק האגף בתכנון והקצאת תדרי רדיו למשתמשים 

ביטחוניים ואזרחיים )הענקת רישיונות(, במתן אישורי סוג לציוד אלחוטי, בגביית אגרת רישוי 

לשימוש בתדרים ועל גופים שמשדרים  ואגרת הקצאת תדרים ובפיקוח ואכיפה על בעלי רישיונות

.  באגף פועלת יחידת פיקוח אלחוטי (האלחוטי )אי תחולת הפקודהללא רישיונות )על פי צו הטלגרף 

שתפקידה לפקח על השימוש שנעשה בתדרים ולאתר גורמים אשר עושים שימוש בספקטרום 

 התדרים שלא כדין )בכלל כך תחנות רדיו פיראטיות(.
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 וח ואכיפה מערך התקשורתאגף בכיר פיק
 

האגף מופקד על פיקוח ואכיפת הוראות חוק התקשורת, תקנותיו והוראותיו ותנאי הרישיון של בעלי 

 ., כמו כן על הובלת תהליכים לשינויי אסדרה בתחום הצרכנותהרישיונות

שירות בכלל זה: הבטחת הגינות התחרות, הקפדה על טיב ואיכות השירות )ככל שנקבעו(, הבטחת 

לכל )שירות אוניברסאלי(, מניעת התנהגות בלתי הוגנת שיש בה כדי לפגוע בתחרות, מניעת פעילות 

בזק בלתי מורשית, פעילות למניעת הונאות בתחום התקשורת, הקפדה על מילוי התחייבויות בעלי 

 שיון, הגנה על הציבור וטיפול בפניות הציבור. יהר

לאור ו ,יועץ ארגוני לתהליך ואופן הטיפול בפניות הציבור בוצעה בחינה מעמיקה ע"י 2013 בשנת

המלצותיו בוצעו שינויים במבנה הארגוני ותהליכי העבודה שהביאו לשיפור גם באיכות המענה, זמן 

 הטיפול וכמות הפניות.   

 

 אגף בכיר דואר
 

ההיתרים תפקידיו של אגף בכיר דואר הינם: פיקוח על חברת דואר ישראל בע"מ ועל כלל בעלי 

השונים בתחום; פיקוח על טיב השירות שניתן בפועל; רישום ומתן היתרים בתחום; הסדרת 

הפעילות בין בעלי הרישיונות השונים לשם הבטחת תחרות הוגנת; טיפול בפניות הציבור בתחום 

 הדואר; איתור והסדרה של כשלי שוק בתחום והשתתפות בגיבוש מדיניות המשרד בתחום הדואר.

וחד בפעילות האגף מוקדש לפיקוח על אספקת שירותי הדואר האוניברסאליים לציבור על ידי דגש מי

שיון הכללי על ידי המשרד לחברת הדואר בתחילת יחברת הדואר; שירותים אשר הוגדרו במסגרת הר

 יוהמלצות את. בתוך כך , בוחן האגף את  בקשות חברת הדואר לספק שירותים נוספים ומגבש 2008

 לשר.

 

 

 אגף הפיקוח על בנק הדואר
 

אגף הפיקוח על בנק הדואר עוסק בפיקוח ובבקרה על חברת דואר ישראל בע"מ כאשר היא מספקת 

את השירותים הכספיים מטעם חברת בנק הדואר בע"מ. עיקרי תפקידיו של האגף, הם שמירה על 

ללקוחותיו ושמירה  היציבות הפיננסית של בנק הדואר כך שיוכל לפרוע את התחייבויותיו הכספיות

 על ענייני הלקוחות. 
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 לשכת היועצת המשפטית

 

ות ע"י שר התקשורת, ימדינההלשכה המשפטית עוסקת בין היתר בלווי משפטי של הליך קביעת 

חוות דעת בניסוח הצעות חוק, והחלטות ממשלה, בהשתתפות בוועדת שרים לענייני חקיקה  בכתיבת

ליווי משפטי של ההיבטים המנהליים של בובדיונים בכנסת, במתן יעוץ משפטי לוועדת מכרזים, 

 עבודת המשרד, ובליווי משפטי לייצוג המשרד בערכאות משפטיות מול גורמים הפועלים בענף ועוד.

 

 

 ר כלכלה ותקציבאגף בכי
 

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

ש המלצות גיבו, תעריפים הנמצאים בפיקוח, הסדרת תעריפים בין מפעילים בשווקים תחרותיים

וייעוץ לשר התקשורת ולהנהלת המשרד, בתחומי קידום התחרות בשוק  כלכליות למדיניות המשרד

 כמו כן, עוסק האגף בתקנון וניהול תקציב המשרד וניהול הרכש במשרד. התקשורת הישראלי.

 

 

 אגף  קשרי חוץ 
 

האירופי, רשויות  האיחודהאגף מופקד על ניהולם של הקשרים עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים, 

משמש האגף חוליה מקשרת בין משרד  ,רגולציה וחברות תקשורת ברחבי העולם ופיתוחם. כמו כן

ִמנהל סחר חוץ, מכון הייצוא, נציגויות ישראל בעולם,  - כלכלההתקשורת למשרד החוץ, משרד ה

פות כל בעלי בין היתר, פועל האגף לארגון שיח בהשתת. מסחריים ושגרירויות זרות בארץ נספחים

 העניין בישראל )"שולחן עגול"( בנושאי מדיניות האינטרנט העולמית.

 

 

 אגף הכספים
 

ת של משרד התקשורת. האגף מבצע מעקב אחר נואגף הכספים מרכז את ענייני הכספים והחשבו

ספקים, חוזים והתחייבויות, תוך הפעלת בקרה ניהולית. בנוסף לתפקידיו אלו, מטפל האגף בגביית 

תמלוגים ממפעילי התקשורת החייבים בתשלום תמלוגים, וכן בגביית אגרות תדרים בשיתוף עם אגף 

 הספקטרום.
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 אגף מנהל ומשאבי אנוש
 

ומשאבי אנוש מופקד על ניהול המשאב האנושי במשרד לרבות, טיפול במבנה הארגוני  למנהלהאגף 

דרגות, קידום עובדים, פרישה לגמלאות, ח אדם, קביעת ושל אגפי המשרד, קליטת עובדים, מכרזי כ

נוסף לכך, מטפל האגף בכה ורווחה של עובדי המשרד ועוד. טיפול בענייני משמעת, טיפול בהדר

 מנהלעובדים לשעבר של משרד התקשורת ובגמלאי המשרד. כמו כן, לאגף  1,800-בפניות של כ

שוטפת של מתקני המשרד, רכבי ומשאבי אנוש אחריות כוללת לנושאי המחשוב, הבינוי והתחזוקה ה

, עבר הטיפול בנושא הביטחון, שהיה תחת אגף משאבי האנוש, לטיפולו 2013בנובמבר המשרד ועוד. 

 של אגף חירום וביטחון.

 

 

 לשכת הדובר
 

ההסברה, הדוברות, הפרסום ויחסי הציבור של משרד  פעילויותעל לשכת הדובר אחראית 

התקשורת מול הציבור בישראל ומול החברות והרשויות השונות ייצוגו של משרד  ועלהתקשורת, 

הציבור בישראל מול משרד  ייצוגו שלזאת, היא הלשכה הממונה על  לצד. הקשורות למשרד

 .אליו הציבור פניות בריכוז והן, התקשורת מאמצעי המגיעות בפניות טיפול באמצעות הןהתקשורת, 

 הודעות הדובר בפורטל האינטרנט של המשרד: 

http://www.moc.gov.il/new/hebrew/index.html 

 

 

 וביטחון חירום אגף
 

האגף אחראי בשגרה על הסדרת ההיערכות והמוכנות של תשתיות ושרותי התקשורת החיוניים 

ורציפה במצבי החירום השונים ומצבי כשל מערכתיים, על מנת לאפשר את התפקוד לפעולה תקינה 

 התקין של המערכות הביטחוניות , התשתיות הלאומיות, הכלכליות והפרטיות.

בשעת חירום האגף מהווה את התשתית לפעולת הרשות העליונה לתקשורת באמצעות הפעלת חדר 

 מצב וקיום תהליכי העבודה המרכזיים.

 

 

 

 

 

 

http://www.moc.gov.il/new/hebrew/index.html
http://www.moc.gov.il/new/hebrew/index.html
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 והמנהלתן יהמועצה לשידורי כבלים ושידורי לווי

 שלצידה 
 

ן )"המועצה"( הינה מועצה ציבורית, אשר הוקמה מכוח חוק יהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווי

 ין. יהתקשורת, וממונה על השידורים הרב ערוציים למנויים בכבלים ובלוו

במנהלת הסדרת השידורים לציבור לצורך קבלת החלטותיה וביצוע תפקידה, נעזרת המועצה 

ועדת דו"ח , כחלק מהמלצות 1997משנת  2444במסגרת החלטת ממשלה  )"המנהלת"(, אשר הוקמה

פלד. המנהלת פועלת כזרוע הביצועית של המועצה, וככזו היא מבצעת עבור המועצה עבודות יעוץ 

ם שונים, פעולות פיקוח , לרבות ניתוח ובדיקה, הכנת חוות דעת, טיוטות ומסמכיומשפטי מקצועי

וטיפול שוטף בעניינים שבסמכות המועצה לרבות, קביעת מדיניות, ניסוח חקיקת משנה, ייצוג עמדת 

בנוסף, ין. יוטיפול שוטף הכרוך בפעילותן של חברות הכבלים והלוו המועצה בישיבות ועדות הכנסת

 .מכרזיםמפרסמת המועצה מכרזים לערוצים הייעודיים ומשמשת כוועדת 

 

 

 לשכת הפרסום הממשלתית
 

ועלת כמשרד פרסום והפקה עבור משרדי הממשלה, )"לפ"מ"( פלשכת הפרסום הממשלתית 

תאגידים על פי חוק, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים. הלשכה מספקת מגוון שירותים מקצועיים 

)מודעות, וביניהם: פיתוח אסטרטגיה פרסומית שיווקית, הכנת מסרים והפקתם בצורות שונות 

ויזיה ושלטי חוצות. שיתופי פעולה עם ערוצי תקשורת, פרסום באינטרנט(. לפ"מ ותשדירי רדיו, טל

 מספקת שירותים בארץ ובחו"ל.
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 דרכי ההתקשרות עם אגפי משרד התקשורת
 

 91999, ירושלים, מיקוד 23רח' יפו   : כתובת המשרד בירושלים

 

 61290אביב, מיקוד -, תל9מגדל שלום, רח' אחד העם   :  אביב-כתובת המשרד בתל

 

 www.moc.gov.ilכתובת המשרד באינטרנט:     

 

איוש התפקידים נכון  –אגפי המשרד בירושלים 

 : 2013 אוגוסטל
 

 ארדן גלעדמר  -לשכת שר התקשורת 

 איגר זיוהגב'  -ראש מטה השר 

 02 - 6706301: בירושלים טלפון

 02 – 6240029: בירושלים פקס

 

  

 מר אבי ברגר –לשכת המנהל הכללי 

 גב' עדי קהאן  –למנכ"ל  המקצועי בכירצת יוע

 אורטל הדרגב'  -הלשכה  ראש

 02 - 6706310טלפון בירושלים: 

 02 - 6240321פקס בירושלים: 

 03 - 5198207טלפון בת"א: 

  03 - 5101706פקס בת"א: 

 

 לבנה ניצןעו"ד  - הממונה על יישום חוק חופש המידע

 02-6702227טלפון: 

 02-6235695פקס: 

 

 ד"ר יחיאל שבי -לשכת  הדובר 

 02 – 6706323טלפון: 

 02 – 6706372פקס:   

 dovrut@moc.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

 

http://www.moc.gov.il/
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 , עו"ד יפלדנו דנהגב'  -לשכת היועצת המשפטית 

 02 – 6706333טלפון: 

 02 – 6235695פקס: 

 

  לבאות הרן מר -אגף בכיר כלכלה ותקציב 

 02 -  6706342טלפון: 

 02 – 6706389פקס: 

 

 מר רם לוי, חשב - אגף כספים וחשבונות

 02 – 6706350טלפון: 

 02 – 6706393פקס: 

 

 גב' תמר לשם -אגף למינהל ולמשאבי אנוש 

 02 – 6706370טלפון: 

 02 – 6706383פקס: 

 

 מר איזי בן נון -אגף תקשוב 

 02 – 6706331טלפון: 

 

 אסף גרונדמן מר -אגף בטחון 

 02 – 6706327טלפון: 

 02 – 6702277פקס: 

 

 מר אורן לביאן -אגף פיקוח בנק הדואר 

 02-6702245טלפון: 

 02-6702281פקס:

 

  נתי שוברט מר מ"מ  – יו"ר המועצה -המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין 

 03 – 5198122, 02 – 6702210טלפון: 

 02 – 6702273פקס : 

 אלקבץ-גב' מירב שטרוסברג -מנהלת תחום הגנה על הצרכן 

 02 -  6702210טלפון: 

 

 מנהלת הסדרת השידורים לציבור 

 03 – 5198141; פקס: 03 – 5198122טלפון: 

 02 – 6702450פקס:  
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 אביב:-אגפי המשרד בתל
 

 מר חיים גרון  -אגף בכיר הנדסה ורישוי 

 03 – 5198230טלפון: 

 03 – 5198244פקס: 

 

 מר נתי שוברט -אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים 

 03 -  5198281/2טלפון: 

 03 – 5198103פקס: 

 

 מר מימון שמילה -אגף בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורת 

 03 – 5198214טלפון: 

 03 – 5198110פקס: 

 

 מר יגאל לוי  -אגף בכיר דואר 

 03 – 5198118טלפון:  

 03 – 5198125פקס:   

 61290 מיקוד, יפו -אביב תל 29107"ד ת, טל סימה' הגב: ציבור לפניות כתובת

  02- 6702224: טלפון

 02- 6702270: פקס

 

 מר איתן שטיינר - חרום לשעת התקשורת מערך היערכות אגף

 03-5198123: טלפון

 03 – 5198126פקס: 

 

 גב' נעמה הניג  -אגף לקשרי חוץ 

 03 - 5198215טלפון: 

 03 – 5198109פקס: 

 

 

 לשכת הפרסום הממשלתית – מר גדי מרגלית
 

03-5140408:   ןטלפו  
 

   15335140408פקס:  
 

 

 



 
 

 2013של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

14 

 עיקרי פעילות משרד התקשורת לשנת 2013

 
 כללי 

את פעילות ענף התקשורת בישראל וככזה,  )רגולטור( משרד התקשורת הנו משרד מקצועי המסדיר

 בעל השפעה מכרעת על התפתחותו וצמיחתו של המשק הישראלי כולו. 

הפכו את ענף התקשורת לענף השינויים המבניים והליברליזציה, שהמשרד הוביל בשנים האחרונות, 

התקשורת מענף ריכוזי מוביל במשק הישראלי. פעילות המשרד מכוונת כל העת להפיכת ענף כלכלי 

 מתחרים.-רבלענף תחרותי  ,המאופיין במונופוליזם ותחרות בין מעטים

בנושאים של רישוי,  לרבותמשרד התקשורת אחראי לקביעת מדיניות הממשלה בענף וליישומה, 

פיקוח ואכיפה על הגופים הפועלים בענף, הקצאת משאבים כגון ספקטרום אלקטרומגנטי ומספור, 

ערכות הענף לשעת חירום, מצב מיוחד ית תעריפים בתחומים המצויים במונופול, הפיקוח וקביע

לשם הבטחת היבטים צרכניים  ואכיפהפיקוח  פעולותבעורף, אסונות טבע ומשברי תקשורת, ו

לצד זאת, פועל משרד התקשורת גם בתחום אסדרת השידורים, ומתכנן והיבטים של צרכנות הוגנת. 

הקרובה עם מצב שבו קיימת תחליפיות אמיתית בשוק השידורים, מצד צעדיו לקראת ההתמודדות 

 לפלטפורמת השידור: אינטרנטית או טלוויזיונית. אמיתיתהאיכות, כאשר לא תהיה משמעות 

תחומי אחריותו של המשרד מרובים ומשפיעים על כלל אזרחי ישראל במהלך כל שעות היממה. 

ונחישות המשרד להגביר את  ,אייה הצרכניתעבודתם המסורה של עובדי משרד התקשורת, הר

את פעילות המשרד. המשרד מברך על הישג העבר ומישיר מבט לעתיד, מתוך  יםמאפיינ ,התחרות

 הבאים בעולם התקשורת. והאתגריםציפייה לקדם את המהלכים 

פעילות המשרד בשנים האחרונות מאופיינת ברצון להוביל תהליכים בעולם התקשורת ולהתאים את 

 השקעות עידוד על תרולו ליבמ זאת כל, ה לשוק המתפתח והדינאמי עליו הוא מפקחאסדרקצב ה

 . מתקדמות טכנולוגיות והתפתחות

ביא להוזלת מחירים ולשיפור השירות שת קיימא בתתחרות ל ובילי"שחקנים"  ריבויהמשרד מאמין ש

ללקוחות התקשורת בישראל. המצב האופטימאלי הוא שהכוח יעבור ללקוח, באופן שהוא יוכל לבחור 

 בין מספר חברות, את החברה האטרקטיבית מבחינתו.מבחופשיות 

ערוציים ולאפשר לצופה הישראלי -לצד זאת, פעל המשרד להסדיר נכונה את תחום השידורים הרב

ליהנות מחבילות יסוד אטרקטיביות בכבלים ובלוין, במסגרתן, ישלם הצופה מחיר נמוך עבור תכנים 

 שרק בהם הוא מעוניין לצפות. 

של הרשת עיקרון הניטרליות : המשרד העביר בחוק ההסדרים נושאים קרדינליים שהחשובים שבהם

, חבילות היסוד בכבלים ובלוין, הרחבת עידן פלוס מכוח חוק התקשורת הרישיונותבנוגע לכל בעלי 

 הרחבת התחרות בפס הרחב באינטרנט. –השר והמשרד בעידן השוק הסיטונאי והרחבת סמכויות



 
 

 2013של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

15 

הייתה שנה רצופת מהלכים והישגים של  3201 שנת

 משרד התקשורת

שיצאו לפועל בשנת  המרכזיים הנושאים עיקר להלן

3201: 

 

 הפחתה בתעריף עלות הקישור לשיחה בטלפון קווי

 

אג' לדקת שיחה לתעריף  3.5-נייחת מתעריף של כ ברשת שיחה להשלמת  הופחת התעריף 1.12.13 ב

 אג' )ללא מע"מ(.   1של 

 

המהלך  וניידים,  נייחים שירותים בשוק, המציעות תקשורת קבוצות מספר של ההתגבשות לאור

   .אטרקטיביות" כלול "הכל חבילות לצרכן להציע מאפשר להן

 אחת לאגורה פחתה נייח נייד לטלפון מטלפון שיחה בגין הסלולר חברות שהוצאות העובדה בשל

 גם מאפשרת המחיר הורדת בנוסף, .חבילות תקשורת גם להציע יכולות כעת בלבד, החברות

 .משופרות חבילות להציע הגדולות התקשורת חלק מקבוצות שאינם קטנים למתחרים

 

 התקשורת שירותי סל מחירי והוזלת עידוד התחרות ממדיניות חלקזה  במהלך רואה התקשורת משרד

 הסלולר. בענף המשרד שנקט למהלך בדומה ,לציבור

 
 שימוע לרפורמת הפס הרחב באינטרנט

 
  וטלפון. אינטרנט -הקווית התשתית על התחרות לפתיחת השימוע את בינואר פרסם התקשורת משרד

 בעתיד צפוי לאפשר המהלך .התקשורת תשתיות בתחום והוט בזק החברות של דואופול קיים כיום,

  ,אינטרנט תשתית באמצעותן לרכוש לציבור להציע אינן יכולות השונות, שכיום התקשורת לחברות

 בזק מחברת רוכשות שהן האינטרנט יתבתשת שימוש תוך ,שירותים אלו לרכוש לציבור להציע

  .ישיר באופן לבזק הצרכן משלם אותו מהמחיר הנמוך משמעותית "סיטונאי" במחיר

  

 תשתית לרכוש יוכלו ,התקשורת וחברות האינטרנט ספקי ,בהתאם לתעריפים הכלולים בשימוע

 20 של מהירות עבור – מ("מע )בתוספת לחודש ₪ 50 -כ של בזק במחיר מחברת וטלפון אינטרנט

 ויחס ההעמסה.  הגלישה קצב להעלאת יעלה בהתאם מגה. המחיר

 המשרד סבור כי  .שקלים -150 כ על  2013נכון לשנת  עומד אלה מוצרים עבור לצרכן הממוצע המחיר

יובילו להצעות  לצרכן, הצעת ושיווק התשתית את גם להוביל והוט בזק של אפשרות למתחרים מתן

 ותר לצרכן.מחיר אטרקטיביות י
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 להיכנס לתחום חדשים לשחקנים וגם רבים לשחקנים הזדמנות מהווה שייווצר המחירים מרווח

 .היום הנהוגים מהמחירים יותר זולים שירותים סל לצרכן ולהציע

 לשירותי תשתית בנוסף הכוללת ביתית שירותים חבילת להציע תוכל התקשורת מקבוצות אחת כל

 לעודד זה צפוי לפיכך צעד  .גבוהה שידור באיכות טלוויזיוניים ותכנים טלפוניה שירותי םג , אינטרנט

 .הקווית ובטלפוניה באינטרנט ,בטלוויזיה  :התקשורת שירותי בכל תחרות

 

 גם הינם עבור תשתית חברת בזק. מחירים אלה מעודדים שימועבמסגרת השפרסם המשרד  המחירים

חברת  של האופטיים הסיבים למיזם תמריץ ומספקים בזק חברת מצד בתשתיות ההשקעה המשך את

IBC  סיבים מבוססת אינטרנט תשתית  ."בית לכל סיב" ,התשתית השלישית את בהקדם לפרוס 

 , והוט בזק הקיימות החברות מספקות אשר מזו בהרבה טובה חוויית גלישה לספק צפויה אופטיים

 .לשוק החדירה ביכולת IBCעל חברת  שיקל דבר

 

 . 2014בשנת  לתחרות הוט רשת לפתיחת מקביל מתכנן פרסום שימועהמשרד 

 
  מדיניות לשימועמסמך פרסום  - המפעילים הבינלאומיים סדרה בתחום אבחינת ה

 
 מדיניות לשימוע שעיקרו :מסמך משרד התקשורת מפרסם 

כלול" שמציע המפעיל הפנים ארצי )הנייח  ההתקשרות ליעדים בינלאומיים הכלולים בחבילת "הכל

והנייד(, או הניתנים במחיר זהה או נמוך ממחיר השיחה הפנים רשתית שמוצעת למנוי, יינתנו על ידי 

 ".00המפעיל הפנים ארצי בקידומת חיוג "

 

ההתקשרות ליעדים בינלאומיים יקרים יותר, תתבצע רק באמצעות חיוג קידומת חיוג של מפעילים 

או  X01רציים או מפעילים מיוחדים לאספקת שירותי תקשורת בינלאומית )כיום מסוג פנים א

XY011 )–  ,באופן אשר יאפשר למנוי לבחור בכל שיחה מחדש את המפעיל באמצעותו יבצע את השיחה

 ויוכל למעשה להשוות מחירים בכל שיחה מחדש ליעד המבוקש. 

 
 בתשלום במערך עידן + ערוצים יצירת מסגרת משפטית ורגולטורית שתאפשר שידור

 
תוקן חוק התקשורת במטרה לעודד תחרות בתחום הטלוויזיה בישראל, להגדיל את מגוון  2013ביולי 

ערוצי הטלוויזיה לרווחת הצופים ולאפשר ניצול מלא של היכולות של מערך עידן + שהוא מערך 

וחים משודרים לציבור בכל מאפשר קליטה של ערוצים פתוויזיה הדיגיטלית הטריסטריאלית ההטל

 המדינה ללא תשלום.

   

 התיקונים העיקריים ומשמעותם:

רמים פרטיים להם , מתוך ראיה כי קיימים גומתן אפשרות למכירת המערך לגורם פרטי .1

-לשפר את איכות השידורים של מערך ה ש ביכולתםשיובתחום השידורים יתרונות יחסיים 

DTT .ולהביא להוזלת עלויות תפעולו 

 הסרת חסמים בכל הנוגע למספר הערוצים הנושאיים המורשים לעלות לשידור.  .2
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מתן אפשרות לערוצים נושאיים לפעול במתכונת דמי מנוי ולא רק באמצעות שידור פרסומות.  .3

שפר את הפוטנציאל וחת הצופים, לויה לרזתיקון זה נועד להרחיב את מגוון ערוצי הטלווי

שר לגורמים שונים להתחרות בהוט וביס בשוק התוכן , ויאפDDT-ה הכלכלי הגלום במערך

 הטלוויזיוני.

, שידורים לילדים, ספורט קביעת רשימת נושאים בהם יורשו להתמקד ערוצים נושאיים: .4

 חדשות, דוקומנטרי, סדרות, טבע, סרטים

לשיטת המרבה  Beauty Contestשינוי שיטת בחירת הזוכים במכרז לערוץ נושאי משיטת  .5

 המרבה במחיר פשוטה, מהירה ושקופה יותר. במחיר. שיטת

 
 

 פרסום אמות המידה לקביעת עיצומים כספיים לחברות תקשורת המפרות את חובותיהן 

 

תקשורת  חברותהמוטל על  הכספי סכום העיצום המידה לקביעת אמות את פרסם התקשורת משרד

 לעידן התקשורת ענף נכנס ,עתה המידה אמות פרסום ועם החוק תיקון חובותיהן. לאחר את המפרות

 ההפרות. סוגי לכל החברות בקשר כלפי משמעותיים אכיפה כלי למשרד התקשורת יש בו חדש

 קבע החוקבנוסף, , המפרה החברה של הכנסותיקף המה גזריי הכספי העיצום סכום לפי התיקון

 .הכספי העיצום סכום קביעת בעת לקחת בחשבון נהלהמ רשאי ותםא ושיקולים נסיבות של רשימה

 

 ניידים מטלפונים באופן מלא חינם למספרי החיוג אפשרות פתיחת

 

 עסקים למתקשר" לבעלי חינם "שיחת שירות תעריפי את תקנות שיפחיתו המשרד הפיץ

 (.80%  -לדקה )מדובר בקרוב ל אג' 7-ל  לדקה אג' 31.3 -מ

 באופן מלא חינם למספרי החיוג אפשרות לפתיחת תביא אשר ביותר משמעותית בהפחתה מדובר

ותגרום , ניידים מטלפונים גם לאפקטיבי חינם החיוג למספרי את תהפוך אשר, ניידים מטלפונים

  קטנים. עסקים החינמי ותסייע לבעלי 1-800 בשירות ולהשתמש לחזור לצרכנים

 

 רישיון כללי אחדמעבר ל – הבירוקרטיה לצמצום אסטרטגי מהלך

 

. אחד כללי רישיון נוסח של ייקבע ולפיה, חדשה אסדרה מתכונת קביעתבשימוע  לבחון הוחלט 

במקרה זה יחליף הרישיון ) ארציים נייחים -פנים תקשורת שירותי לספקיהיה  ניתןבאמצעות הרישיון 

לאומיים. -בין בזק ושירותי ("MVNO")אחרת  ברשת סלולאריים שירותיםאת רישיון כללי ייחודי(, 

-ובין ניידים, נייחים תקשורת שירותי לאספקת)רבים  רישיונות סוגי במקום" אחוד רישיון" יצירת

 התקשורת בעבור לענף כלכליים כניסה חסמי ולהנמיך, מסורבלת נועדה לבטל בירוקרטיה (לאומיים

 ארצית. תקשורת שברישות תשתית הרבות ההשקעות את להשקיע, ממילא, מתכוונים שאינם גופים
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 הדין בהוראות עמידה אי בשל" הוט" חברת על שקלים אלפי מאות בגובה כספיים הטלת עיצומים

 הצרה החבילה בנושא

 

 בנושא הדין בהוראות עמידה אי בשלקנס " הוט" חברת ולווין הטילה על כבלים לשידורי המועצה

 על לקוחות, הקשתה בפני ביותר הזולה כחבילה הצרה החבילה את הציגה החברה לא .הצרה החבילה

 השונים. המסלולים לקוחות בין הצרה והפלתה החבילה עבור והתשלום ההתחברות אופן

 

 הספורט ערוץ ידי על המועצה כללי של הפרות לבשהחלטה לקנוס את חברות "יס" ו"הוט" 

 

 בשל הוטלו הקנסות. ₪ 201,600 של כולל בסכום ויס הוט חברותקנסה את  והלוויין הכבלים מועצת

 המועצה כלליאת  כבר הפר  ערוץה שבעבר לאחרזאת הספורט ו ערוץ ידי על המועצה כללי של הפרות

 .הערוץ פגיעה בצופי תוך

 

 דרש לניוד מספר בין חברות התקשורתהנ זמן קיצור

 

בנייח.  ושעה, בסלולר שעה לחצי שעות קוצר משלוש לשנייה אחת תקשורת מחברת הניידות תהליך

המעבר  במעמד כבר לוודא וללקוח הקולטת לחברה יאפשר הדברבעולם.  המהיר הניוד זהו תהליך

 צלחה. שהניידות

 

 תקשורת רשתות חוק ניטרליות

 

הצעת חוק התקשורת  ,משרד התקשורת של החוק הצעת את ה ראשונהקריאמליאת הכנסת אישרה ב

 רשתות ניטרליות בנושא, 2013 -( )איסור הגבלה או חסימה(, התשע"ג58)בזק ושידורים( )תיקון מס' 

התיקון המוצע אוסר, בין היתר, על ספקי אינטרנט, חברות סלולריות וחברות תקשורת תקשורת. 

וכן אוסר על הגבלה או חסימה של  \קוויות, להתערב בתעבורה שברשתות תקשורת, לרבות האינטרנט

  ציוד תקשורת ויכולתו של המשתמש לעשות שימוש בציוד תקשורת.

 

 תקשורת להקמת רשות שידורים מסחריים בטלוויזיה וברדיואישור הצעת שר ה

 

 לשידורים רשות להקים ,ארדן גלעד ,שר התקשורת הצעת את אישרה חקיקה לענייני השרים וועדת

 מועצות המקיימות שתי פועלות שבה במטרה למנוע מציאותלפי ההצעה, וברדיו.  מסחריים בטלוויזיה

 ענף לקידום מנוף ישמש המבני השינוי .כוללת ראיהבעלת  אחת רשות תוקם, כפולות מערכות

  .המסך ולהעשרת בו תחרות לפיתוח ,השידורים
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 הקצאת מספר מקוצר חינמי למוקד פיקוד העורף הציבורי

 

 כל יחולו המקוצר והמספר המוקד . על104, חינמי מקוצר מספר הוקצה העורף הציבורי פיקוד למוקד

 וכיבוי א"מד, משטרה של החירום למספרי בדומה, חירום ציבורי לשירות הנוגעות הרישיון הוראות

 לרבות, הנייחים והניידים ארציים-הפנים המפעילים ובהם, הרלבנטיים הרישיונות בעלי אש. כל

 זהה באופן, 104 למספר ממנוייהם השיחות את לנתב חויביםמ והללו יהיו, הווירטואליים המפעילים

 .1207 המקוצר למספר הנעשים לניתובים

1 

 ערוצית בטלוויזיה הרב התחרות להרחבת הרפורמה

 

 גלעד התקשורת שר של ערוצית בטלוויזיה הרב התחרות להרחבת הרפורמה את אישרה הכלכלה ועדת

 ישובצווזאת כי לפי הרפורמה  ,וללוויין לכבלים ראויה לאלטרנטיבה יהפוך פלוס עידן ארדן. מערך

 ימומנוהערוצים  .ועוד דוקומנטרי ,טבע, סרטים, סדרות, ספורט כגון נושאיים ערוציםבמערך 

 יהיו לא יגבה תשלום והם -99, 23, 1,  2, 3,10, 33מנוי . על הערוצים הפתוחים כגון:  ומדמי מפרסומות

 להוזלה גם בעתיד שתביא ערוצית הטלוויזיה הרב בשוקזהו צעד להגברת התחרות   לציבור. חינמיים

 וויין.ולל מנוי לכבלים במחירי

 

 מידע עבור שירותי פרימיום של חברות התקשורת והתשלום שירותי אספקת הסדרת אופן

 וייעוץ בידור

 

 שירותי וכולל 1-900 התקשרות למספר פרימיום בעל קידומת באמצעות מתבצע" פרימיום שירות"

משחק או ו ותקבלת ייעוץ, שירות היכרויות, שיחות )צ'אט(, השתתפות בתחרות, הגרל, בידור, מידע

 שר התקשורת הכריז על  אסדרההטלפון.  חשבון באמצעות מתבצעתשלום עבור שירות זה . הצבעה

 וגישה, פרימיום שירותי בקבלת, הצרכנים על הגנה בין לאיזון אשר תביא, הפרימיום לשירותי, אחידה

 תעריפים ייקבעובנוסף, תוכן.  ספקי בין תחרות פיתוח לבין, אלה לשירותיםשקיפות ו נוחה ,חופשית

 לבקשת השירותים לחסימת אפשרות , תינתן1-902 -ו 1-901ובהן  קידומת כל לגבי מראש ידועים

  המנויים. כלפי שקיפות תונהגו המנוי

 

 "חבילת יסוד" חדשה בכבלים ובלווין -שינוי השידור הרב ערוצי בישראל

 

ובהתאם , תערוצי הרב הטלוויזיה בשוק לצרכן המחירים והוזלת מהמהלכים להגברת התחרות כחלק

 חדשה" יסוד חבילת" ציבורי עבור שימוע ולוויין כבלים לשידורי המועצה פרסמה השר, להנחיית

 לאפשר והוגן וכדי מוזל במחיר אטרקטיבית שידורים חבילת לצרכן להציע ולוויין, במטרה בכבלים

 שר יותר.  נמוכים במחירים ואיכותייםמגוונים  תכנים קבלת והלוויין הכבלים חברות ללקוחות

ולאפיין  לבחור לצרכן שתאפשר כך" יסוד חבילת"ל חדש מודל המועצה להציע הנחה את התקשורת

 .שימוש כל בהם נעשה ערוצים שלא עשרות עבור מתשלום ולהימנע, מעוניין הוא בהם התכנים את
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הרחבת חובת ספקיות  במקביל  -  הגנה על קטינים באינטרנט וחינוך להרגלי גלישה אחראיים

 האינטרנט להודיע אודות האפשרויות לקבל שירותי סינון תכנים חינמיים

 

 של הפרה בעקבות בינלאומי ובזק סלקום על הוטלו שקלים חדשים אלפי בסך מאות כספיים עיצומים

 הסביבה פוגעניים. תכנים וסינון קטינים באינטרנט על הגנה בנושאחוק התקשורת ורישיון  הוראות

לכן, בהתאם בקטינים ו לפגוע פוגעניים שעלולים בתכנים רוויות החברתיות והרשתות האינטרנטית

 פתרונותלמנויים  להציע כיום מחויבות, האינטרנט וספקיות הסלולר חברותלהוראות החוק והרישיון, 

 .עלות ללאהפתרונות יינתנו , אלה תכנים לסינון אפקטיביים

התקשורת  שר שהנהיג האכיפה המחמירה וטלו על החברות מהווים חלק ממדיניותהעיצומים שה

 במטרה להגן על הקטינים מצד הסכנות האורבות ברשת. 

 

שירותי  לקבל האפשרויות אודות להודיע ללקוחותיהן האינטרנט ספקיות על החובהבמקביל מורחבת 

 סינון תוכנות מספקיות האינטרנט לקבל שניתן יודעים אינם רבים עלות. הורים ללא תכנים סינון

    . חינמיות

 

 לעסקים מקוצרים טלפון שירות מספרי על פיקוח

 לעסקים במטרה להביא מקוצרים טלפון שירות מספרי על הפיקוח את להדק הורה התקשורת שר

 את ולהגביר טלפון מקוצרים מספרי לרכוש קטנים עסקים לבעלי גם שתאפשר מחירים להורדת

 המספר שירות את להפעיל תחויבנה התקשורת בנוסף, חברות השירות. אספקת בתהליך השקיפות

 ולא מינימום לתקופת החברה עם להתקשר יחויבו לא בתי העסק .בלבד אחד עסקים יום תוך המקוצר

 השירות. נותן עם ההתקשרות את לסיים ככל שיבחרו יציאה קנסות עליהם יוטלו

 

 אופטיים סיבים על המבוססת תקשורת תשתית לפריסת IBCהענקת רישיון לחברת 

 אוניברסאלית בפריסה

אופטיים.  סיבים על המבוססת תקשורת תשתית לפריסת IBC לחברת העניק רישיון התקשורת שר

 של בסביבה לפעול ונותני שירותים יזמים יעודד, בישראל הידע לתעשיית דחיפה ייתן הסיבים מיזם

 התרומה חדשים. לצד פיתוחים הטכנולוגית לטובת התשתית את ולנצל גבוהות פס מהירויות

 שקצב ככל .בישראל והחברה, הבריאות, בקידום החינוך יסייע המיזם, והתחרותית הטכנולוגית

 פערים. לצמצום המפתח וזהו גדלה הנגישות למידע, גדל הנתונים העברת

 

  לאומיים-הבין התקשורת שירותי של מהותי באסדרה שינוי בחינת

 

לאומיים, -הבין התקשורת שירותי של מהותי באסדרה לבחינת שינוי מפרסם שימוע התקשורת משרד

 היקרים ליעדים הבינלאומיים השיחות את הבינלאומיים ולהוזיל השירותים שוק את במטרה לפשט

, לאומיים-הבין התקשורת שירותי ענף של את האסדרה התקשורת בחן משרד של אגפי בין יותר. צוות

 ביטוי לידי באות אשר ,בשוק תקשורת קבוצות ויצירת השירותים התלכדות מגמות בין לאזן וביקש

 להמשך מייחס שהמשרד ובין החשיבות, בינלאומיים ליעדים התקשרות גם הכולל שירותים בסל

 כשאחת .יותר גבוהה שעלותם לאומיים-בין בחיוג ליעדים, הצרכן של כיסו על תחרות של קיומה
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 והמפעילים במידה שיכולה להתרחש, בשוק תחרות לצמצום האפשרות מניעת היא במהלך המטרות

 .למנוייהם לאומיים -הבין של השירותים הבלעדיים לספקים ייהפכו ארציים הפנים

 

 העתידי הציבורי לשידור המתווה לבחינת החלטת השר להקים את הוועדה

 

 להציע או קוראת, לכל המעוניין, להגיב, בישראל העתידי הציבורי לשידור המתווה לבחינת הוועדה

, מוצע מבנה ;ציבורי שידור המשדר גוף של וייעודו תפקידו: הבאים בנושאים והתייחסויות הצעות

 השנתיות התוכן מחויבויות של ההתאמה מידת ;ציבורי שידור המשדר גוף של והפעלתו פעולתו אופן

, המוצע העתידי הציבורי השידור של לייעודו 1965 -ה"התשכ ,השידור רשות בחוק היום הקבועות

 חיצונים ממפיקים הפקות לרכישת המתכונת ;אחרת במתכונת או במתכונת שקבועה החלתן והמשך

 ההפקות כלל להוצאת האפשרויות בחינת, כך ובכלל(, שידורי חדשות שאינן) הציבורי השידור למשדר

מכירתו  ואופן חיצונים ממפיקים שיירכש בתוכן הזכויות חלוקת לעניין העקרונות ,המשדר לגוף מחוץ

 לשיפור דרכים; הציבורי השידור למשדר נוספים מימון מקורות לגיוס האפשרות בחינת ;לאחרים

 .ולייעלו הגביה הליך את לפשט מנת על, האגרה גביית

 

 מנתח השוק  %7חברת "הוט מובייל" השיגה  -עמידה ביעדי התחרות של משרד התקשורת 

 חברות שתי לכניסתהמכרז,  שעמדה בתנאי הסלולר ולאחר לשוק הכניסה במכרז בעבר זכתה החברה

 הערבותהופחתה הפרטי,  במגזר הסלולר מלקוחות 7% של שוק נתח הסלולר, והשיגה לשוק נוספות

 . ₪ מיליון 80 של לסכום ₪ מיליון 695 של מסכוםאותה הפקידה 

 

 לפתוח בחקירה נגד חברת "אקיוטק"פניה לרשויות האכיפה על מנת 

 חברת, התקבלו במשרד התקשורת תלונות רבות כנגד חברת אקיוטק בע"מ. 2013במהלך שנת 

  ,לטענתה ,שסיפקה שירותים בגין חוב תשלום ודרשה חיוב מכתבימאות  שלחה מ"בע "אקיוטק"

 .הסלולרית הרשת ובאמצעות האינטרנטרשת  באמצעות בעבר ללקוחות

וזאת היות  בתלונות לטפל הסמכות בעל אינו התקשורת משרד בירור המשרד, התברר כילאחר 

 . הסלולר חברת אינו המחייב שהגורם

 מנת על הוגן ולרשות לסחר, לממשלה המשפטי ליועץ, המשטרה ל"למפכ פנה התקשורת שרעם זאת, 

 בנושא צרכנים לתלונות במרמה ובנוגע דבר לקבל בגין ניסיון" קיוטקא" חברת כנגד חקירה שתיפתח

  ".קיוטקא"מחברת  חיובים

 

 קץ לגבייה המופרזת בעבור שירותי גלישה סלולארית בחו"ל

מגבייה  כתוצאה הנגרמת Bill Shock -ה ם קץ לתופעתישפרסם החלטה שנועדה לשר התקשורת 

 שלא מנוי . כלומר,תתהפך המחדל ברירת, ראשון ל. כצעד"בחו סלולרית גלישה שירותי בעבור מופרזת

 כדי ייחסם מכשירו – ל"בחו לגלישה פתוח יהיה שלו הסלולרי הטלפון שמכשיר באופן מפורש ביקש

 מחירי הוזלת שמטרתו ,משלים למהלך המשרד יוצא, ארדן השר בהנחיית, לכך יתר. בנוסף חיוב למנוע

 ושקילת בשוק והמחירים העלויות בחינת י"ע בין השאר וזאת, ל"בחו הגלישה וחבילות השיחות

 והשיחות. הגלישה מחירי על התערבות ופיקוח
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 פניות ציבור
 פניות ציבור בנושא תלונות של צרכנים  על חברות התקשורת 

ניתן לפנות לאגפים השונים של משרד התקשורת בהתאם לפרטי הקשר המפורטים לעיל, או לפנות 

. תחום פניות הציבור בוחן תלונות המגיעות אליו על חברות כמפורט בהמשך לתחום פניות הציבור

)"חוק  1982–עמידה בהוראות חוק התקשורת, התשמ"ב -תקשורת על פי אמות מידה של עמידה או אי

התקשורת"(, תקנות התקשורת )המותקנות מתוקף חוק התקשורת( והרישיונות של החברות, מכוחם 

דר בהוראות האמורות, או שהשירות אינו בגדר שירות "בזק" הן פועלות. ככל שנושא הפנייה אינו מוס

)שרות תקשורת(, תחום פניות הציבור אינו מפקח עליו. לכן, כל פנייה בנושא כזה לא תטופל על ידי 

 תחום פניות הציבור.  

 

 הדרך המומלצת להגשת תלונה/פניה:

 www.moc.gov.il* באמצעות הטופס המקוון באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: 

  pnyot@moc.gov.il* באמצעות הדוא"ל  

 03-5198106באמצעות פקס * 

 , 61290תל אביב  9משרד התקשורת רח' אחד העם  -* באמצעות דואר

 תחום פיקוח על השירות לצרכן.   

 

בירור של מצב פניה שנשלחה בעבר או במקרה של תקלה טכנית דחופה, אפשר לפנות באמצעות  לשם

 . 13:00 - 14:00,  10:00 - 11:00ה' בין השעות:  -ימים א' 03-5198231טלפון שמספרו: 

 

 

 פניות ציבור בנושא דואר

 ניתן להפנות באמצעות: דואר פניות ציבור בנושא

 www.moc.gov.ilטופס המקוון באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:  .1

 pniyotdoar@moc.gov.ilמייל ייעודי   .2

 02-6702270 או 03-5198125: פקס .3

  02-6702224: טלפון .4

 .דואר בכיר אגף, 6129002תל אביב  9דואר: משרד התקשורת רח' אחד העם  משלוח .5

 

 

 פניות בנושא כבלים ולווין

אלקבץ, הממונה על פניות הציבור, מועצה לשידורי כבלים ולווין,  משרד התקשורת, -מירב שטרוסברג

 .91999ירושלים  23רח' יפו 

או באמצעות אתר האינטרנט של משרד התקשורת  6702450 – 02פקס   02 -  6702210טלפון: 

www.moc.gov.il 

http://www.moc.gov.il/
http://www.moc.gov.il/
mailto:pniyotdoar@moc.gov.il
http://www.moc.gov.il/
http://www.moc.gov.il/
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 פניות בהתאם לחוק חופש המידע
 

  וקובע כי "...לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות  1998חוק חופש המידע נחקק בשנת

 ציבורית..." בהתאם להוראות החוק.

 

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

 ציבוריות, הממונה על יישום חוק חופש המידע אחראי על ביצוע הוראות החוק האמור. 

 

  91999, ירושלים, 23לכתובת: רח' יפו  בכת, בליבנה ניצןניתן לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע, עו"ד 

 .02 - 6235695או באמצעות פקסימיליה 

 

  על בקשה לפי חוק חופש המידע, יחול תשלום של אגרת בקשה ואגרת הפקה בהתאם לתקנות חופש המידע

 . 1999-)אגרות(, התשנ"ט

 

הנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת 

 המשרד
 ת והנהלים המפורטים להלן באתר האינטרנט של משרד התקשורת.ניתן למצוא את מרבית ההנחיו

 

 ספקטרום וניהול תדרים

 דף מידע לציבור. -אופן שחרור ציוד אלחוטי מהמכס  .1

 תדרים המיועדים לשירותי אלחוט אזרחיים בישראל. .2

 כללי סחר בציוד אלחוטי הפועל על פי צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה(. .3

 גה"ץ. 5 -ו 2.4הודעה לציבור היצרנים/יבואנים של ציוד בתחומים  .4

 נוהל למתן אישור סוג ציוד קצה סלולרי בישראל. .5

 נוהל הסדר מיוחד ליבואן לצרכי שחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד לפיתוח וכד'.  .6

 רשימה של טלפונים סלולאריים המאושרים סוג לייבוא אישי. .7

 

 נייח הסדרה רישוי וציוד קצה

 נוסח משולב של רשיונות כלליים ותיקוני רשיונות כלליים ניתן למצוא באתר המשרד.  .1

 רשימת בעלי רשיון מיוחד.  .2

 תכנית מספור וניידות מספרים לשירותי טלפוניה ושירותים נלווים.  .3

 נוהל לאישור סוג ואישור התאמה של ציוד קצה נייח. .4
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 רשימת ציוד קצה מאושר סוג. .5

 מחייבים לציוד קצה בזק בעל ממשק לרשת בזק ציבורית. מפרטים טכניים .6

 נוהל יישוב חילוקי דעות בין מפעילים. .7

 נוהל החלטה מקדמית.  .8

 מדיניות הקצאת קידומות למפעילים בינלאומיים. .9

 עם קנדה וארה"ב.  MRAהשתתפות בשיחות  .10

 חברות בוועדת ייבוא בין משרדית בנושא ציוד קצה קווי. .11

 הכנת היתר כללי לספק גישה לאינטרנט.  .12

 הסדרת מתן היתרים בתחום הדואר:    .13

 דואר דברי ואיסוף כמותי דואר: היתרים בעלי רשימת 

  טפסים להגשת בקשה להיתרים 
 

  

  

http://www.moc.gov.il/moc/doa_iis.dll/Serve/item/English/1.1.4.1.4.html
http://www.moc.gov.il/moc/doa_iis.dll/Serve/item/English/1.1.4.1.4.html
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 2013דו"ח פניות ציבור לשנת 

 כללי

התקשורת מופקד על אסדרת שירותי התקשורת בישראל מתוקף סמכויותיו בחוק משרד  .1
התקשורת, ומופקד על פיקוח ואכיפת ההוראות כמוגדר בחוק, בתקנות וברישיונות וזאת 
באמצעות אגף פיקוח ואכיפה. במסגרת סמכויות אלו מטפל המשרד גם בפניות ציבור 

 המופנות אליו בנושאים אלו.

ות ציבור מוגדר בין יעדי ותפקידי המשרד, כאשר הטיפול בפניות ציבור נושא הטיפול בפני .2
בשוק הטלקום מוגדר כאחד מתפקידי האגף לפיקוח ואכיפה. פניות הציבור הן מקור מידע 

 המאפשר על פי צורך ועניין ביצוע פעולות לאסדרה צרכנית של השוק ופעולות פיקוח ואכיפה.

נציב תלונות ופניות הציבור )"האומבודסמן"( ולברר תפקידו של תחום פניות ציבור להוות  .3
סוגיות של הציבור מול חברות התקשורת בתחום סמכויות המשרד ובנוסף ליתן מענה 
לבקשות מידע ולשאלות כלליות של הציבור בנוגע לשוק ואסדרתו בהתאם לסמכויות ותפקידי 

 המשרד.

שר לאגף לעמוד מקרוב על מיקומו של תחום פניות הציבור באגף הפיקוח והאכיפה מאפ .4
המתרחש בשוק התקשורת וכתוצאה מכך לפעול באופן מערכתי כאשר מתברר שקיים ליקוי 
כללי או שיש לו השפעה על ציבור רחב. הטיפול, יכול שיהיה בתיקוני רגולציה )אסדרה( בעיקר 

 בתחומים צרכניים ו/או פעולות פיקוח ואכיפה.

 

 הן לציבור. הנתונים המפורטים בדו"ח יוכלו לסייע 2013 מצורף בזאת דו"ח פניות ציבור לשנת .5
עצמן  והן לחברותבבחירה מושכלת של ההתקשרות עם החברות והשירות שהוא מקבל מהן, 

 כדי לבחון צעדים לשיפור השירות הניתן לציבור על ידן.
 

בשנים האחרונות, בוצעה פעילות משמעותית במשרד בתחום האסדרה בנושאים צרכניים  .6
ובנושאים נוספים שעיקרם הכנסת שחקנים חדשים שתרמו להגברת התחרות, להגברת 

 השקיפות והביאו להוזלה משמעותית במחירים ושיפור במתן השירות ללקוחות.
 

ארגון באגף פיקוח ואכיפה. במסגרתו, פוצל תחום הפיקוח -בשנה האחרונה נמשך תהליך רה .7
 הציבור ותחום פיקוח ואסדרה צרכני.תחום פניות  :על השירות לצרכן לשני תחומים

הינו מופקד על הפיקוח על השירות לצרכן, על מנת  ,תחום פיקוח ואסדרה צרכני, כשמו כן הוא .8
לוודא שטיב השירות הניתן לצרכנים הינו בהלימה להגדרות, להוראות ברישיונות החברות 

 תם.ולחקיקה ולתקנות הקיימים וכן מופקד על איתור כשלים צרכניים ואסדר
 

לאור לתהליך ואופן הטיפול בפניות הציבור,  ע"י יועץ ארגוני בוצעה בחינה מעמיקהלאחרונה  .9
תהליכי העבודה שהביאו לשיפור גם באיכות מבנה הארגוני ובוצעו שינויים בהמלצותיו 

המענה, זמן הטיפול וכמות הפניות. אנו בטוחים ששינויים נוספים שצפויים בתחום אף יקדמו 
 ותר בעתיד הקרוב וזאת למען רווחת הציבור והפונים.אותו עוד י
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 :הליך הטיפול בפניות ציבורעקרונות ו
 . http://www.moc.gov.il  -העקרונות ואופן הטיפול מפורטים וקיימים באתר המשרד .1
 

 :מקור הסמכות
 

 פעילות תחום פניות הציבור מעוגנת:
. לרבות תיקון משמעותי בחוק, במסגרתו 1982בחוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב  .א

 הוגדרו סמכויות למפקחים ועודכנו כלי אכיפה ישימים ומשמעותיים )עיצומים מדורגים(.
 .1986בתקנות התקשורת, לרבות תקנות הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון, התשמ"ו  .ב
 .(כלליים/ ייחודיים/ מיוחדים)רישיון בתנאים שנקבעו ברשיונות בעלי ה .ג
 העוסק בטיפול בתלונות. 61.36תקשי"ר  .ד
 

 :ראציונאל
 

עדוף נכון בנושא הטיפול ילהוביל לתשייעודן  והגדרות מדיניות תחום פניות הציבור פועל ע"פ
 ,ם, ותפקידםלממש את יעוד , לאגף ולתחוםבפניות ציבור בתחום הטלקום. כך שיאפשרו למשרד

 תוך ניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות האגף והתחום. 
מתן שירות אופטימלי מהיר ויעיל לציבור כולו ללא כל אפליה, תוך הימנעות ממתן תשובות 
בנושאים שאינם באחריות המשרד, זיהוי ומיפוי ליקויים מערכתיים המחייבים תיקוני אסדרה או 

 פעולות פיקוח ואכיפה. 
  

 :יותעקרונות המדינ
 
לבדיקת אופן הטיפול של החברות בתלונות ציבור על פי  רשות ערעור בלבדהמשרד ישמש  .א

 המוגדר בחוק, בתקנות, ברשיונות וכיו"ב. 
 

תחום פניות הציבור יעסוק במתן מענה לתלונות, פניות ושאלות בנושאים שהינם במסגרת  .ב
 . סמכויות המשרד בלבד

 

גם לפניות שתגענה ללשכת השר או המנכ"ל. כאשר תחום פניות הציבור יבחן ויציע מענה  .ג
 שיקול הדעת של לשכות השר/המנכ"ל. ל פיתשובה סופית לפונה תינתן ע

 
 התחום יפעל על פי המוגדר בתקש"יר לעניין זה. .ד

 
מפה ליקויים מערכתיים שמחייבים תבצע בדיקה של הפניות ותציבור התחום פניות  תמנהל .ה

לצורך קבלת החלטות  ציגם לסמנכ"ל האגףותינויי אסדרה ביצוע תהליך פיקוח או המלצה לש
 .  להמשך טיפול

 
יינתן מענה טלפוני על פי שעות שייקבעו ע"י סמנכ"ל אגף פיקוח ואכיפה אשר יפורסמו באתר  .ו

כתיבת פניות בכתב בהמשרד לצורך מתן סיוע לאוכלוסיות מיוחדות ולפונים בעלי קשיים  
 .בלבד יפול בפניהולצורך מתן מענה לבירור סטטוס ט

 

 .ככלל, תינתן עדיפות לפניות של אוכלוסיות מיוחדות ח.
 

 הדרך המומלצת להגשת תלונה/פניה: .2

 הקיים באתר המשרד; * באמצעות הטופס המקוון

  ;pnyot@moc.gov.il* באמצעות הדוא"ל 

 ;03-5198106* באמצעות פקס 

, תחום פיקוח על השירות 61290תל אביב  ,9רח' אחד העם  ,משרד התקשורת -רגיל  באמצעות דואר *
 .לצרכן

http://www.moc.gov.il/
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 2013שנת  עיקרי ממצאי דו"ח פניות ציבור
 

התאפיינה בהגברת האכיפה כלפי בעלי הרשיון  2013שנת עם קבלת סמכויות בחוק התקשורת,  .1
בעיקר בנושאים צרכניים ותחרותיים וזאת לשם אספקת שירות טוב יותר לצרכנים ולצורך 

 הרשיון מפני הפרת הוראות רשיונם.הרתעת בעלי 

 

 - 2012פניות לעומת שנת  4,369פניות ציבור, שמהוות ירידה של   10,391התקבלו  2013בשנת  .2
 פניות(. 14,760) 2012הפניות בשנת  ספרבהשוואה למ 30%-בשיעור של כ ירידה ניכרת

 
 

 
 
 

לידי ביטוי הן באחוז הפניות קצב הטיפול בפניות ציבור עלה באופן משמעותי ובא  2013בשנת  .3
 .י משך זמן המענהשנקלטו ונסגרו באותה השנה והן לגב
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 זמן מענה ממוצע )בימים( לכל סוג פנייה
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פניות, הן כאלו משנה קודמת שהטיפול בהן לא הסתיים  9,625ונסגרו טופלו  2013בסה"כ בשנת  .4

 8,584 הסתיים הטיפול ב מתוכן ,פניות 10,391נקלטו  2013. בשנת 2013והן כאלו שנקלטו בשנת 
 טופלו והסתיימו באותה השנה. 2013מהפניות שנקלטו בשנת  83%-כקרי,  .פניות

 
חשוב לציין, כי מעבר לאותן פניות שמדווחות במערכת ככאלו שהושלמו והסתיים בהן  *הערה: 

פורמאלית במערכת הטיפול, טופלו עוד פניות רבות אך לא כולן באו לידי ביטוי בסגירה 
 פניות. 9,625 -ולכן לא נמנות במסגרת ה

 

 
 
 
 
 

  

2012 2013 
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 :עיקריותה נובע ממספר סיבות, להלן כנראה פניות הציבור צמצום במספרן של

 
האסדרה הצרכנית שביצע המשרד מחד, והאכיפה המוגברת מאידך, הביאו לכך שחברות  .א

 רשיונן ומתן שירות איכותי יותר לצרכנים.התקשורת מקפידות יותר על קיום הוראות 

 

בקרה ומעקב של תחום פניות הציבור אל מול החברות בנושא המענה לפניות הציבור ע"י  .ב
 אחראי/נציב פניות בכל חברה.

 

המשרד קבע כי תחום פניות הציבור -שינוי אופן הטיפול בפניות הציבור בתחום הטלקום .ג
בדיקת אופן הטיפול של החברות בתלונות ציבור שמש רשות ערעור בלבד לבנושאי טלקום, מ

במתן מענה  עוסקעל פי המוגדר בחוק, בתקנות, ברשיונות וכיו"ב. תחום פניות הציבור 
 לתלונות, פניות ושאלות בנושאים שהינם במסגרת סמכויות המשרד בלבד. 

 

באמצעות פרסום והנגשת מידע הרלוונטי לציבור בנושאי -הגברת השקיפות לצרכנים .ד

 חקיקה, התקנות והוראות הרישיונות. ה
 

 
  2013-נושאי התלונות שהתקבלו ב .5

 

כלל הפניות/תלונות סווגו לחמישה נושאים עיקריים: מכירות, חשבונות, איכות השירות,  .א
 מדיניות ובקשות מידע.

 
 2013 -ו  2012מספר פניות לפי נושאים בשנים 
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 פרוט הנושאים בכל קטגוריה:

 
שירות, הטעיה בעת ביצוע מכירה, ביטול עסקה, אי מסירת הסכם  הפסקת – מכירות (1

מסך  14%פניות מסוג זה בה היוו נתח ה 2012. ירידה לעומת שנת 11% – התקשרות
 הפניות.

  
בגין שירותי תוכן של שגוי , חיוב ההתקשרות חיוב שלא על פי תנאי הסכם – חשבונות (2

כספי בגין חיובי יתר  רשירותים שלא נתבקשו, אי מתן החז ספקי תוכן חיצוניים, חיוב בגין
מסך  33%בה היוו פניות מסוג זה  2012יחסית לשנת משמעותית בנתח . עלייה 43% –

 הפניות.

  

בנושאי חקיקה, תקנות, תעריפים, מתן הטבות, תיקון ציוד קצה, מכירת ציוד  – מדיניות (3
 מסך הפניות. 5%מסוג זה בה היוו פניות  2012. לעומת שנת 7% – קצה

 

קליטה, תיקון תקלות, מהירות גלישה איטית, אי מתן מענה בכתב  בעיות – איכות השירות (4
אי /זמני המתנה ארוכים לקבלת מענה אנושי,  אי מתן מענה ע"י נציגי שירות לפניות בכתב,

מסך  35%בה היוו פניות מסוג זה  2012. לעומת שנת 32% – מתן שירות אוניברסאלי
 הפניות.

 

בה  2012. ירידה לעומת שנת 7%-מידע על חוקים, תקנות, הוראות רשיון –בקשות מידע   (5
 מסך הפניות. 13%היוו פניות מסוג זה 

 

מהנתונים לעיל ניתן לראות, כי בנושאי מכירות, איכות השירות ובקשות מידע חלה ירידה  .ב
ביצוע שורת תיקונים צרכניים והסיבות העיקריות לכך הן  2013בשיעור הפניות/תלונות בשנת 

ברישיונות חברות ספקיות האינטרנט, חקיקת חוקים צרכניים שונים שטיפלו בחלק ניכר 
מהכשלים שזוהו בשוק התקשורת ושהגבירו את המודעות והשקיפות לצרכן ואכיפה מוגברת 

ציבור מול כל בעלי הרשיון. כמו כן, אחוז בקשות המידע ירד מאוד היות ויותר מידע הונגש ל
 הרחב.

 

בפניות אשר עניינן חשבונות )חיובי יתר, טעויות בחשבון, אי מתן החזר כספי וכו'( חלה עלייה  .ג
 , משרדנו בוחן דרכים לצמצום פניות אלה.בחלק היחסי משמעותית

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :2013בשנת להלן פירוט נושאים צרכניים שהוחל בטיפולם  .ד

 

 לפי שיעורן 2013-נושאי התלונות שהתקבלו ב
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 טופל והושלם. -הסדרת נושאים צרכניים מול ספקיות האינטרנט (1
 

 טופל והושלם. -הכללת מספרים "מיוחדים" בבנק דקות  (2

 
 טופל והושלם. -מהירות גלישה מינימלית בבזק ובהוט טלקום  (3

 
 טופל והושלם. -חתימה גרפית ממוחשבת (4

 
 טופל והושלם -או עיצוב תעבורה בגישה לאינטרנט )ניטראליות ברשת( עדוףיביצוע ת (5
 

 טופל ועומד להסתיים. -חיוב בגין שירותי נדידה בחו"ל  (6
 

 .בהליך טיפול –תיקון צרכני לעניין גביית חובות  (7
 

 .בהליך טיפול -זמני המתנה למענה אנושי במוקד פניות ציבור (8
 

 .בהליך טיפול -שירותי פרימיום (9
 

 .בהליך טיפול -אספקת שירות תשתית אינטרנט ע"י בזק והוט טלקום (10
 

  

 פילוח התלונות תוך השוואה בין החברות .6

 
פניות/תלונות בתחום הטלקום, מהן   10,391נקלטו במשרד באגף פיקוח ואכיפה  2013בשנת  .א

 בקשות מידע. 777 -מהוות תלונות כנגד בעלי הרישיונות/חברות התקשורת ו 9,614

 

, מתוך אלו 2013והן כאלו שנקלטו בשנת  2012בשנה זו, טופלו פניות רבות הן משלהי שנת  .ב
תלונות/פניות, וזאת לנוכח מצוקת כח אדם בתחום  9,625שטופלו נסגרו במערכת הממוכנת 

 פניות הציבור.
 

בשנה זו לאור פעילות אסדרה שבוצעה, ניתן היה להגיע להכרעה בפניות שבהן בוצעה הפרה או  .ג

 א.ל
 

 

בדו"ח זה ניתנה הערכה לטיפול של שמונה חברות/בעלי רישיון בלקוחותיהם, כפי  .ד
 וטופלו באגף הפיקוח והאכיפה.שהשתקף מפניות ותלונות הציבור שהגיעו 

 
 

 הערכת החברות בוצעה על פי שלושה קריטריונים המבוססים על נתונים שנצברו באגף  .ה

 במהלך השנה:

 שיעור התלונות כלפי חברה/בעל רישיון יחסית למספר לקוחות/מנויים/קווים; (1

 

 שיעור התלונות המוצדקות בכל חברה מתוך סך התלונות שלגביהן נקבעה עמדה; (2

 

 חס בין חלקה של החברה בתלונות המוצדקות לבין חלקה בשוק. הי (3

 
 שיעור התלונות יחסית לגודלה של החברה -קריטריון א' 

 

מהתלונות על  44% -כ מבין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה ברורה, נמצא כי 
 !2013בשנת  חברות התקשורת נמצאו מוצדקות

 2012בשנת  48%לעומת 
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  2013 -ו 2012בתרשימים הבאים מופיעים מספר התלונות שהתקבלו במשרד במהלך השנים  .א

 קווים/לקוחות/מנויים )המספרים עוגלו(. 10,000כלפי חברה/בעל רישיון לכל 

 

קווים/מנויים לפי  10,000של תלונות לכל  המספר הגדול ביותרהחברות שהתקבל לגביהן  .ב
 הן: 2013לשנת תחומים 

 
 לקוחות/מנויים.  10,000לכל  תלונות 5.5 -ותיקות: פלאפון  רט"ןחברות  (1

  לקוחות/מנויים. 10,000לכל  תלונות 12.5 -חדשות: הוט מובייל רט"ן חברות (2

 10,000לכל  תלונות  6.6 -נטוויז'ן  013 מנויים(: 500,000ל )מע גישה לאינטרנט יספק (3
   .לקוחות/מנויים

 לקוחות/מנויים. 10,000תלונות לכל  0.9-סמייל 012- מנויים( 250,000מב"ל: )מעל  (4
 .לקוחות/מנויים 10,000לכל  תלונות 8.8 -הוט טלקום  :לאינטרנט תשתית יספק (5

 10,000לכל  תלונות 11.8 - הוט טלקום מנויים( 500,000: )מעל טלפוניהמפ"א כללי  (6
  לקוחות/מנויים.

 10,000תלונות לכל  5.7 – סמייל 012  מנויים( 20,000מפ"א כללי טלפוניה: )מעל  (7
 לקוחות/מנויים. 
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 שלגביהן נקבעה עמדהסך התלונות משיעור התלונות המוצדקות  -קריטריון ב' 
 

בטבלה מופיעים הנתונים לגבי שיעור התלונות שהסתיים הטיפול בהן וניתן היה לקבוע באופן  .א
 ברור לגביהן עמדה: תלונה מוצדקת )הפרת הוראה( או לא מוצדקת.

 כאמור, אמות המידה בקביעה הייתה לאור הכתוב בהוראות וללא פרשנות או חידודים. .ב

הגיעה לתוצאה הטובה ביותר בתחום הגישה בזק בינלאומי חברת  מהנתונים ניתן לראות כי .ג
 מנויים(.  500,000לאינטרנט )מעל 

 מנויים(. 250,00פרטנר הגיעה לתוצאה הטובה ביותר בתחום הרט"ן )מעל חברת  .ד

 חברת בזק הגיעה לתוצאה הטובה ביותר בתחום תשתית האינטרנט.  .ה

 מנויים(. 500,000לפוניה )מעל חברת בזק הגיעה לתוצאה הטובה ביותר בתחום הט .ו

 250,000חברת אקספון הגיעה לתוצאה הטובה ביותר בתחום השיחות הבינלאומיות )מעל  .ז
 מנויים(.

 .כל החברות הפועלות כיוםבטבלה  יש לציין כי לא מופיעות .ח
 
 

תלונות שנקבעה  החברה

 לגביהן עמדה
שיעור התלונות  תלונות מוצדקות

המוצדקות מסך 

 התלונות שנקבעה

 בהן עמדה

  40% 124 310 פרטנר

 41%  167 409 סלקום

  42% 179 430 פלאפון

 55% 82 148 גולן טלקום

 66% 236 359 הוט מובייל

 0 0 1 מב"ל -אקספון 018

 29%   4  14 מב"ל -בזק בינלאומי 014

 61%   17  28 מב"ל -נטוויז'ן 013
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תלונות שנקבעה  החברה

 לגביהן עמדה
שיעור התלונות  תלונות מוצדקות

המוצדקות מסך 

 התלונות שנקבעה

 בהן עמדה

 74%   46  62 מב"ל -סמייל 012

 32%  54   168 אינטרנט –בזק 

 46%   92  199 אינטרנט-הוט  טלקום

 38%    92 240 טלפון נייח  –בזק 

 48%   86   179 טלפון נייח-הוט טלקום

 ISP 78 26 33%-בזק בינלאומי

 ISP 125 62 50%-נטוויז'ן 013

 ISP 86 52 60%-סמייל 012

 
 

 לבין חלקה בשוק היחס בין חלקה של החברה בתלונות המוצדקות -קריטריון ג' 
 

קריטריון זה, מציג את מדד השירות המתקבל מתוך היחס בין חלקה של החברה בתלונות  .א
 המוצדקות לבין פלח השוק של אותה החברה. 

 

, המשמעות היא שחלקן של התלונות המוצדקות נגד החברה 1-כשהיחס המתקבל הוא גבוה מ .ב
 גבוה ממשקל החברה בשוק וכיו"ב.

 
קריטריון זה דורגו החברות ע"פ הערכים המפורטים להלן, בדומה לערכים בהסתמך על  .ג

 המקובלים להערכת ניהול ובקרה בתחומים אחרים:

 

  :0.0-0.3טוב במיוחד. 

  :0.3-0.8טוב. 

  :0.8-1.1תקין. 

  :1.1-1.4טעון שיפור. 

  :1.4-1.7טעון שיפור ניכר. 

  1.7לקוי: מעל. 
 

 סוגי שירות:החברות חולקו לחמישה קריטריונים ע"פ  .ד

 
 סלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל, גולן טלקום; – חברות רט"ן 

 בזק ,הוט טלקום; –מנויים( 500,000)מעל  ספקי טלפוניה/מפ"א גדולים 

 בזק והוט טלקום; –מנויים( 500,000)מעל  ספקי תשתית גישה לאינטרנט 

 /ספקי גישה אינטרנטISP בזק  014נטוויז'ן,  013סמייל,  012 –מנויים(  500,000)מעל
 בינלאומי;

 בזק  014נטוויז'ן,  013סמייל,  012מנויים(  250,000)מעל  -מפעילות שיחות בינלאומיות
 בינלאומי, אקספון.

 
 יש לציין כי בחלק מהקטגוריות לא מופיעות כל החברות הפועלות כיום.  .ה
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נויים לשנים בקטגוריית ספקי הגישה לאינטרנט מספר המנויים הוא ממוצע של מספר המ .ו

 .2013-ו 2012

 
 

יחס בין חלק התלונות מהנתונים בטבלה הבאה ניתן לראות כי חברת פרטנר במקום הראשון ב .ז
ועדיין יש מקום לשיפור בכל החברות. יחד עם זאת,  2013המוצדקות לבין גודל החברה בשוק 

דדים הגיעו למ 2012החברות החדשות שהצטרפו לשוק )גולן והוט מובייל( במהלך שנת 
 נמוכים שייתכן ונבעו מכניסתן לשוק והן תידרשנה לפעול לשיפור משמעותי.

 
 

 
 
 
 
 

 חברהה

 
 
 

 
 סלקום

 
 

 
 פלאפון

 
 

  
 

 פרטנר

 
 

הוט 
 מובייל

 
 
 

גולן 
 טלקום

 חלק החברה
 בשוק

)מתוך חמש חברות 
הסלולאר בעלות רשיון 

 רט"ן כללי(

34 28 26 8 5 

 
התלונות  חלק

 המוצדקות
 

21 23 16 30 10 

היחס בין חלק 
תלונות ה

בין המוצדקות ל
החברה בשוק  גודל

2013 

0.63 0.82 0.59 3.8 2.2 

 דירוג
 -)היחס ל

2012) 

 טוב
ירידה קטנה 

(0.6) 
 2012-יחסית ל

 תקין
שיפור משמעותי 

(1.5) 
 2012-יחסית ל

 טוב
 (0.97שיפור ) 
 2012-יחסית ל

 לקוי
 

 
 לקוי

 
 

 
 
 
 

בזק  014חברת , ISPבין ספקיות הגישה לאינטרנט/ כי, לראותיתן טבלה הבאה ננתונים במה .ח
ביחס בין בינלאומי שומרת על דירוג גבוה ובמקום הראשון )למרות ירידה ביחס לשנה שעברה( 

סמייל  012, ניתן לראות כי בנוסף. 2013חלק התלונות המוצדקות לבין גודל החברה בשוק 
 השתפרה באופן משמעותי ביחס לשנה שעברה.

 
 
 

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.ynet.co.il/PicServer2/02012008/1524504/logo_cellcom_a.jpg&imgrefurl=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3679582,00.html&usg=__T10G2F6YFciqkk6lOWr11LKYNE4=&h=116&w=116&sz=5&hl=iw&start=9&zoom=1&tbnid=GOfAEqBJq3HSzM:&tbnh=87&tbnw=87&ei=6y9-TY_2L9DLswakhbjrBg&prev=/images?q%3D%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9D%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.marketest.co.il/uploaded/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8_2.jpg&imgrefurl=http://www.marketest.co.il/default.asp?PageID%3D8&usg=__fXLMhai-GYVnzLZXzenbIVfdOLQ=&h=85&w=85&sz=2&hl=iw&start=2&zoom=1&tbnid=o3jzkaOF1pIk_M:&tbnh=76&tbnw=76&ei=IzB-Tb72FJGSswb34oX8Bg&prev=/images?q%3D%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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 החברה

 

 
014 

 בזק בינלאומי

 

 
 

013  
 נטוויז'ן

 

 
012 

 סמייל

 החברה בשוק חלק
 30   30 40 אלף מנויים( 500)מבין החברות בעלות מעל 

 37   44 19   התלונות המוצדקות חלק

תלונות המוצדקות ההיחס בין חלק 
 2013החברה בשוק  גודלבין ל

0.5 1.5 1.2 

 דירוג
 
 (2012 -)היחס ל

 
 טוב
 

 ירידה
(0.2) 

2012-יחסית ל  
 

 טעון שיפור ניכר
 

 ירידה
1.2) ) 

2012-יחסית ל  

 
 טעון שיפור

 
 שיפור משמעותי

(1.8)  
2012-יחסית ל  
 

 

 

 .: בזק והוטאינטרנט תשתית  ין חברות בעלותבטבלה הבאה בוצעה השוואה ב .ט

ביחס לשנה שעברה ועדיין  מעט השוואה בין בזק להוט טלקום עולה כי, חברת בזק השתפרהמ
 .2012מדורגת ראשונה, לעומתה ניתן לראות כי חברת הוט טלקום במגמת ירידה ביחס לשנת 

 
 

 

 החברה

 
 

 
 אינטרנט-בזק אינטרנט-טלקום הוט

 גודל החברה בשוק
 

62% 

 
 

38% 

 

 מוצדקות התלונות ה חלק

 

37% 
 
 

 
63% 

 
 

תלונות חלק ההיחס בין 
 גודלבין המוצדקות ל

  2013החברה בשוק 

0.6 
  

1.6 

 

 דירוג
 

 (2012 -)היחס ל

   טוב
 

 (0.73שיפור קל )
 2012-יחסית ל

 

   טעון שיפור ניכר
 

(1.25ירידה )   
2012-יחסית ל  

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/archive/417573-5.jpg&imgrefurl=http://news.walla.co.il/?w%3D/4/1276509/417573/5/@@/media&usg=__vMCNUCtdFcWSIjIojLuOBZvwCes=&h=420&w=700&sz=21&hl=iw&start=1&zoom=1&tbnid=Vi_itMqJC5d0hM:&tbnh=84&tbnw=140&ei=qjB-TfSEJM-EswbmxJH6Bg&prev=/images?q%3D%D7%91%D7%96%D7%A7%2B%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.niis.tau.ac.il/admin/media/annimation/013.jpg&imgrefurl=http://www.niis.tau.ac.il/text_item.aspx?tid%3D291&usg=__9fmRTPbWgLgcvqW50NETSoYN6dk=&h=842&w=2023&sz=355&hl=iw&start=1&zoom=1&tbnid=9pLFo_ijjIZGFM:&tbnh=62&tbnw=150&ei=2zB-TdWUKcjWtAbU6oXoBg&prev=/images?q%3D013%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.it-bd.co.il/012 logo.gif&imgrefurl=http://www.it-bd.co.il/IL_ISP_Params.htm&usg=__a3cMAGGNDj8ETnncUcVHD3eG6yI=&h=237&w=300&sz=17&hl=iw&start=4&zoom=1&tbnid=lM9p76Pe7XyygM:&tbnh=92&tbnw=116&ei=9zB-TYfSLcvMtAbCuqD1Bg&prev=/images?q%3D012%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/archive/390418-5.jpg&imgrefurl=http://movies.walla.co.il/?w%3D/4000/1673560/390418/5/@@/media&usg=__yqzDFXr1RW_1hcHwihDRaAODGC4=&h=526&w=700&sz=20&hl=iw&start=1&zoom=1&tbnid=hIf6Vm4zSh9b_M:&tbnh=105&tbnw=140&ei=sy9-TYjfKcaytAa27LH_Bg&prev=/images?q%3D%D7%91%D7%96%D7%A7%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.thepeople.co.il/_uploads/extraimg/HOT-logo-140x150(2).jpg&imgrefurl=http://www.thepeople.co.il/Index.asp?CategoryID%3D72%26VolID%3D828&usg=__wZ-IiL7fcP612iNyFZuOl_lZs-U=&h=150&w=140&sz=5&hl=iw&start=72&zoom=1&tbnid=5X0L3xl3pFpSjM:&tbnh=96&tbnw=90&ei=jy9-TePRE5HIswbx4Kz-Bg&prev=/images?q%3D%D7%94%D7%95%D7%98%2B%D7%95%D7%91%D7%96%D7%A7%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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קווים/מנויים.  500,000מפ"א עם מעל  -בטבלה הבאה בוצעה השוואה בתחום הטלפוניה  .י

השתפרה ביחס לשנה  ,הטלפוניהבהשוואה בין בזק להוט טלקום עולה כי, חברת בזק בתחום 
 .2012ואילו הוט טלקום במגמת ירידה ביחס לשנת  מדורגת ראשונה שעברה ועדיין

 
 

 

 החברה
 

 בזק
 
 הוט טלקום

 22% 78% החברה בשוק חלק

 48% 52%  התלונות המוצדקות חלק

תלונות ה חלקהיחס בין 

 גודלבין המוצדקות ל

 2013החברה בשוק 

0.7  2.1  

 דירוג

 

 ( 2012 ל)היחס 

 

 טוב

 
 שיפור

(0.88) 
 2012-יחסית ל

 

 לקוי
 

 ירידה משמעותית

(1.39)  
2012-יחסית ל  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/archive/390418-5.jpg&imgrefurl=http://movies.walla.co.il/?w%3D/4000/1673560/390418/5/@@/media&usg=__yqzDFXr1RW_1hcHwihDRaAODGC4=&h=526&w=700&sz=20&hl=iw&start=1&zoom=1&tbnid=hIf6Vm4zSh9b_M:&tbnh=105&tbnw=140&ei=sy9-TYjfKcaytAa27LH_Bg&prev=/images?q%3D%D7%91%D7%96%D7%A7%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.thepeople.co.il/_uploads/extraimg/HOT-logo-140x150(2).jpg&imgrefurl=http://www.thepeople.co.il/Index.asp?CategoryID%3D72%26VolID%3D828&usg=__wZ-IiL7fcP612iNyFZuOl_lZs-U=&h=150&w=140&sz=5&hl=iw&start=72&zoom=1&tbnid=5X0L3xl3pFpSjM:&tbnh=96&tbnw=90&ei=jy9-TePRE5HIswbx4Kz-Bg&prev=/images?q%3D%D7%94%D7%95%D7%98%2B%D7%95%D7%91%D7%96%D7%A7%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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 מפעילים בינלאומיים

 
עם דירוג גבוה ובמקום הראשון  בזק בינלאומי ואקספון 014מהטבלה הבאה נמצא כי, חברת  .יא

סמייל מדורגת אחרונה ויש מקום רב לשיפור )זו פעם  012בתחום השיחות הבינלאומיות. ואלו 
 ראשונה שתחום השיחות הבינלאומיות נמדד בנפרד(.

 
 
 

 
 

 החברה

 

 
014 

 בזק בינלאומי

 

 
 

013 
 נטוויז'ן

 
 

 אקספון

 
012 

 סמייל

 החברה בשוק חלק
בעלות )מבין החברות 

 אלף מנויים( 250מעל 
32 33 6 29 

התלונות  חלק
 המוצדקות

6 25 
 
0 

69 

היחס בין חלק 
תלונות ה

בין המוצדקות ל
החברה בשוק  גודל

2013 

0.2 0.8 

 
 
0 

 
 

2.4 

 לקוי טוב במיוחד טוב טוב במיוחד דירוג

  

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://msc.walla.co.il/archive/417573-5.jpg&imgrefurl=http://news.walla.co.il/?w%3D/4/1276509/417573/5/@@/media&usg=__vMCNUCtdFcWSIjIojLuOBZvwCes=&h=420&w=700&sz=21&hl=iw&start=1&zoom=1&tbnid=Vi_itMqJC5d0hM:&tbnh=84&tbnw=140&ei=qjB-TfSEJM-EswbmxJH6Bg&prev=/images?q%3D%D7%91%D7%96%D7%A7%2B%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.niis.tau.ac.il/admin/media/annimation/013.jpg&imgrefurl=http://www.niis.tau.ac.il/text_item.aspx?tid%3D291&usg=__9fmRTPbWgLgcvqW50NETSoYN6dk=&h=842&w=2023&sz=355&hl=iw&start=1&zoom=1&tbnid=9pLFo_ijjIZGFM:&tbnh=62&tbnw=150&ei=2zB-TdWUKcjWtAbU6oXoBg&prev=/images?q%3D013%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.it-bd.co.il/012 logo.gif&imgrefurl=http://www.it-bd.co.il/IL_ISP_Params.htm&usg=__a3cMAGGNDj8ETnncUcVHD3eG6yI=&h=237&w=300&sz=17&hl=iw&start=4&zoom=1&tbnid=lM9p76Pe7XyygM:&tbnh=92&tbnw=116&ei=9zB-TYfSLcvMtAbCuqD1Bg&prev=/images?q%3D012%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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 סיכום:
 
 

המשרד רואה חשיבות רבה בטיפול בפניות הציבור מתוך כוונה לסייע ולתמוך בציבור הרחב,  .1
 תוצאות טובות יותרדבר הבא לידי ביטוי בשיפור תהליכי העבודה ושינוי מבנה ארגוני שהניבו 

 מבעבר.

 

פעילויות פיקוח ואכיפה וכן  ושינויי אסדרההמשרד יזם בשנים האחרונות מספר מהלכים  .2
להגברת רמת התחרות בענף ושקיפות לצרכן וזאת מתוך כוונה להיטיב עם הלקוחות שהביאו 

 וציבור הצרכנים.

 

באגף בכלל ובתחום פניות הציבור בפרט, מתבצעת עבודה רבה, חשובה ותורמת בנושא פניות  .3
, גורם לכך שיש קושי 30% -על אף שהצטמצם השנה בכהרב, הציבור. אולם היקף הפניות 

בשנה האחרונה, נקלטו  זמן קצר, בפרקוסות ומענה לכל הפונים התייחמשמעותי במתן 

עובדים חדשים, חלקם מקרב מתנדבי שא"ל )שרות אזרחי לאומי(, שהביאו תרומה רבה 
 רב אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.לציבור לרבות מק

 

, תוך בדגש על זיהוי סימפטומיםוהאכיפה פעילות הפיקוח  אגף הפיקוח והאכיפה יגביר את .4
 .אסדרהההדורשות שינויי  רכזיותערכתיות והמבעיות המב טיפול ממוקד

 
גב' דולי ה, ע"י 2013 -ו 2012הדו"ח מתבסס על נתונים שנקלטו ועובדו באגף במשך השנים   .5

 מנהלת תחום פניות הציבור שמונתה לתפקידה זה לפני כחצי שנה.דדון איזנברג, 

 
 

 הציבור לשנת פניות הדואר בתחום פעילות אגף סיכום

 2013 
 

וזאת ים לציבור, פקיות, שעניינן שירותי הדואר המסופנ 961התקבלו באגף הדואר  2013ך שנת לבמה
   פניות שהתקבלו באגף אשתקד. 1012לעומת 

 
, לזו שהתקבלה שנה קודם, מצביעה על ירידה של 2013השוואת כמות פניות הציבור שהתקבלה בשנת 

 2012בכמות הפניות שהתקבלו בשנת  1.5%של הפניות. זאת לאחר ירידה של בכמות הכוללת  5% -כ
 .2011ביחס לשנת 

 
חלוקת דואר רגיל, שהינו השירות המרכזי שחברת הדואר מספקת, מנקז, מידי שנה כרבע עד שליש 
מכלל הפניות. השנה נרשמה ירידה בכמות פניות הציבור בנושא, ביחס לכמות בשנה החולפת. הירידה 

 גשה במרחבים ירושלים, וחיפה וצפון. הור
 

 228פניות השנה לעומת  239במספר הפניות אשר הופנו למרחב דרום ) 5%השנה חלה עלייה של כ
אשתקד(. מספר הפניות אשר הופנו למרחב זה השנה כמעט זהה למספר הפניות שהופנו למרחב תל 

אליו פעילות דוארית בהיקף רב  פניות(, על אף שמרחב תל אביב והמרכז מנקז 237אביב והמרכז )
 יותר. 

 
במהלך הרבעון הרביעי של השנה, חלה עלייה בכמות פניות הציבור שהתקבלה ביחס לרבעונים 

 הקודמים. העלייה נובעת מגידול במספר הפניות  אשר הופנו לטיפול מרחב דרום ות"א והמרכז
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מכלל הפניות;  30%-מהוות כ גם השנה שירותי האשנב מהווים יעד מרכזי לפניות הציבור; אשר
מהפניות ניתן לחוש את העניין הציבורי הרב בכל הקשור לפתיחת/ סגירת יחידות דואר ולגבי העומס 

 בהן. 
 

פניות השנה לעומת  73במספר הפניות שהתקבלו בנוגע לבעלי היתרים לא חל שינוי משמעותי השנה )
 "מסר". אשתקד(. רובן ככולן עסקו בחלוקת הדואר מטעם חברת 72

 
 

 2013מתוך הטיפול בפניות הציבור בשנת  העולים עיקריים נושאים
 

השירות המרכזי שחברת הדואר מספקת הוא חלוקת דואר רגיל, אליו הופנו  - שירות דואר רגיל .1
בכמות פניות הציבור בנושא, ביחס  37% -השנה כרבע מפניות הציבור. השנה נרשמה ירידה של כ 

לכמות הפניות אשתקד. לצורך שיפור איכות השירות ממשיך אגף הדואר בביצוע סקרי טיב שירות 
 עודיות.באמצעות חברות סקרים יי

 
מסה"כ הפניות שהתקבלו השנה עסקו בשירות חבילות. בהשוואה לשנה  4%-כ -שירות חבילות  .2

אמנם כמות הפניות  השנה(.  42לעומת  2012בשנת  67הקודמת חלה ירידה  במספר הפניות )
בנושא זה המתקבלת במשרדנו הינה נמוכה, אך אנו מתכוונים להמשיך ולעקוב אחר הנושא כחלק 

( ומכאן עליה בכמות המשלוחים. שינוי מגמה זו e-commerceת נושא רכישות מרחוק  )מהתפתחו
בתחום העברת הטובין, שעליה התמקדנו השנה, מהווה לדעתנו את מנוע הצמיחה העתידי של 

 החברה ובכוונתו להמשיך ולבחון הנושא גם בשנה זו.  
 

 

ויים בשרותי אשנב. השנה חלה מהפניות שנתקבלו השנה, עסקו בליק 30%-כ - שירותי האשנב .3
 304לעומת  2012פניות ב 230, ביחס לכמות הפניות אשר טופלה באגף שנה קודם )32%עליה של 

והתייצבות פריסת יחידות הדואר, חלה  2008עם הענקת הרישיון הכללי בתחילת שנת  השנה(;
  חל גידול מספר הפניות.  2013ירידה, בפניות הציבור בנושא, אך ב

 
י הליקויים העיקריים בשרותי האשנב, מקורם בעומס כלה, וות הפיקוח ומניתוח הפניות עלומפע

י נאות מצד פקידי לתב חסדואר הגורם לצפיפות וזמן המתנה ארוך וכן, עסקו הפניות ביהביחידות 
 נב.שהא

 

במספר הפניות אשר הופנו למרחב דרום והוא  מנקז אליו  5%השנה חלה עלייה של  - מרחב דרום .4
את מרבית הפניות, לפני מרחב תל אביב והמרכז. העלייה השנה  במספר הפניות נובעת בעיקר 

השנה  33) אשתקד( וחלוקת דואר רשום 88השנה לעומת  102מעליה בתחומי שירותי האשנב )
פניות עסקו בזמן ההמתנה באשנב.  בנושא זה הערים  109יש לציין כי  אשתקד(. 24לעומת 

 פניות( . 52פניות( ורחובות ) 56בע )המובילות הן בבאר ש
 

 
פניות השנה  73השנה חלה עליה קלה במספר הפניות המתייחסות לבעלי היתרים ) -בעלי היתרים  .5

פניות אשתקד(, כאשר חלקן היחסי של הפניות המתייחסות לבעלי היתרים )שאינם  72לעומת 
ם זה עסקו בחלוקת הדואר של . רוב הפניות בתחו7%-חברת הדואר( מכלל הפניות, הגיע השנה לכ

חברת "מסר". יש להניח שעם הרחבת התחרות בענף והגברת המודעות הציבורית לפעילותם של 
 בעלי ההיתרים, תמשיך לגדול כמות הפניות בנוגע לפעילותם. 
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 2013לשנת  ממצאי פניות הציבור העיקריים
 
 
 

 2013 - 2011מספר פניות הציבור, בין השנים: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 2011-2013השוואת כמויות פניות ציבור דואר, לפי סוג שירות, בין השנים 
 
 

 2013 2012 2011 שנה/ סוג שירות
 231 364 323 חלוקת דואר רגיל

31.48% 35.97% 24.04% 
 104 100 110 דואר רשום

10.72% 9.88% 10.82% 
 24 30 51 מהיר אקספרס

4.97% 2.96% 2.5% 
 92 68 76 בינלאומידואר 

7.41% 6.72% 9.09% 

 42 67 47 שירות חבילות

4.58% 6.62% 4.37% 
 304 230 230 שירותי אשנב

22.42% 22.73% 31.63% 
 33 20 25 שירות "דואר עוקב"

2.44% 1.98% 3.43% 
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 3 3 5 דואר נע

0.49% 0.30% 0.31% 
 73 72 25 בעלי היתרים

8.21% 7.11% 7.60% 
 45 49 69 אחר

 6.73% 4.84% 4.68% 

 961 1012 1026 סה"כ:

 13.87% השינוי משנה לשנה
 

-1.36% 
 

5.04 

 
 

 הערות לטבלה:

 ( בינלאומי" כולל: מכתבים, חבילות בבינלאומי, שירות בינלאומי מהיר"EMS ושירות )
 עמילות מכס.

 .חבילות" כולל: שירות בארץ בלבד" 

  תעריפי הדואר, בולים, שאלות לגבי הפתיחה לתחרות בדואר "אחר" כולל: פניות בנושא
 וכד'.

  חלוקת דואר רגיל" כולל: חלוקה, איסוף מתיבות דואר אדומות ותאים שכורים, לקויים"
 במרכזי חלוקה.

  בעלי היתרים" כולל: פניות לגבי פעילותם של בעלי היתרים, עם הפתיחה לתחרות של"
 תחום הדואר הכמותי.

 ם" כולל: פניות אשר עוסקות ביחסי העבודה בחברת הדואר, כגון מכתבי "ענייני עובדי
הערכה, פיטורין ותלונות על עובדים. פניות אלה הועברו לטיפולו של אגף משאבי אנוש 

 בחברת הדואר.
 

 
 צדקות/לא מוצדקותות מוחתך עפ"י פני -ות פניות ציבור גתפלה

 
מוצדקות/לא מוצדקות, מצביע, כי  יותנהפניות לפי פ חיתונפניות ציבור;  979-השנה הושלם הטיפול ב
 במלואן או בחלקן.  קות,נמצאו מוצד ,פלו באגף הדוארטו ר( אש90%-מרבית פניות הציבור )כ

 
לעניין זה, הודעה של חברת הדואר בתקלה או תשלום פיצוי )מעבר להליך שיווקי( תהווה תבחין ברור 

  לפנייה מוצדקת.
 

דואר רשום, או חבילה, או שהללו הגיעו ניזוקים, תחשב פנייה מוצדקת. בכל  כמו כן, אבדן של דבר
 הקשור לעיכוב במסירה או

  למסירה מוטעית, על אף שהלקוח אינו זכאי לפיצוי, הפנייה תחשב כפנייה מוצדקת. 
 

 לגבי עומס בסניפים, ככל שחברת הדואר הודיעה על נקיטת צעדי שיפור )כגון תוספת אשנבים( או שיש
   לנו תבחין נוסף מפעולות הפיקוח, הפנייה תחשב כפנייה מוצדקת.  

 
 תלוכי ןיא , כי הפניות המוצדקות, כוללות גם פניות אשר עסקו בשירות "דואר רגיל", שלגביוןצויי

 פקסולבי ההעברה השונים; אי לכך, מוגבלת יכולת חברת הדואר להוכיח טיב השירות שש אחר עקבמ
 בחלקן או במלואן. -הערה: פניות מוצדקות  .ועלפב
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 2013דיווח לפי חוק חופש המידע לשנת  –אגף פיקוח בנק הדואר 

 

 

 רקע כללי; .1

 

, כחלק מפעילות הדואר ובמטרה להוות זרוע של הממשלה לגביית 1951בנק הדואר, נוסד בשנת 

, בנק הדואר היה בבעלות ממשלתית מלאה 2006תשלומים מהציבור וביצוע תשלומים לציבור. עד שנת 

והיווה יחידת סמך במשרד התקשורת. עד אז, שירותי בנק הדואר ניתנו באמצעות רשות הדואר. בשנת 

לחברה ממשלתית  1951 -תאגודו רשות הדואר ובנק הדואר כמשמעו בחוק בנק הדואר, התשי"א 2006

 9 -ו 8"( וזאת בהתאם לתיקונים הדואר חברתבבעלות מלאה של המדינה, חברת דואר ישראל בע"מ )"

 "(.חוק הדואר" –)להלן  1986 -לחוק הדואר, התשמ"ו

 

ם ניתנים על ידי חברת הדואר מטעם חברת בנק הדואר לחוק הדואר, השירותים הכספיי 1על פי פרק ו

"(. בנק הדואר, למעשה הינו מגזר השירותים הכספיים של חברת הדואר. בנק הדואר" -בע"מ )להלן

שירותי בנק הדואר ניתנים באמצעות חברת הדואר, על ידי עובדיה ובמתקניה. שירותי בנק הדואר 

 ים כמעט בכל נקודת יישוב בארץ. יחידות דואר הפזור 700 -ניתנים באמצעות כ

 

פעילות בנק הדואר אינה מוגדרת כפעילות בנקאית מאחר ובנק הדואר אינו מורשה לתת אשראי 

ולשלם ריבית לזכות פיקדונות הלקוחות. עיקר שירותי בנק הדואר מתרכזים בניהול מערך תשלומים 

(, שירותי העברות כספים םטורייוגביה, שירותי ניהול חשבונות סילוקים)חשבונות עובר ושב קרדי

בארץ, לחוץ לארץ ומחוץ לארץ, שירותי קניה ומכירה של מטבע חוץ, שירותי הנפקת כרטיסי חיוב 

נטענים מראש במט"ח ועוד. נכון להיום, שירותי בנק הדואר ניתנים בתמורה נמוכה יחסית וחלק 

ים בעד השירותים הכספיים(, מהתעריפים עבור שירותי בנק הדואר קבועים בתקנות הדואר )תשלומ

 .2011 -התשע"א

 

לקוחות בעלי חשבונות סילוקים וכן מעניק שירותי  410,000 -בנק הדואר מעניק שירותים כספיים לכ

 העברות כספים, קניה ומכירה של מטבע חוץ, שירותי גביה ותשלומים עבור לקוחות מזדמנים.

 

שירותי עובר ושב בסיסיים, לו חשבון בנק בבנק  בנק הדואר הנו הגוף החוץ בנקאי היחיד אשר מעניק

ישראל והוא חבר במסלקות השונות )מס"ב, נייר, זה"ב(. לבנק הדואר פעילות דומיננטית במערך 

התשלומים המשקי. בנק הדואר מורשה להנפיק כרטיס חיוב מויזה אירופה וממאסטר כארד. לבנק 

 עולמית.הדואר רישיון סליקה מויזה אירופה וממאסטר כארד ה

 

 אגף פיקוח בנק הדואר; .2

 

, לאחר תאגוד רשות הדואר ובנק הדואר 2006"( נוסד בשנת האגף" -אגף פיקוח בנק הדואר )להלן

לחברה ממשלתית. האגף אמון על הפיקוח והבקרה על בנק הדואר, ועיקר תפקידו, לשמור על היציבות 

הכספיות ללקוחותיו ולהמשיך בפעילותו הפיננסית של בנק הדואר כך שיוכל לפרוע את התחייבויותיו 

הדומיננטית במערך התשלומים המשקי, לשמור על יכולתו של בנק הדואר לספק שירותים כספיים 

בכל המדינה, לשמור על ענייני לקוחותיו, לשמור על הניהול התקין של  הבסיסיים לכלל האוכלוסיי

חת המגזר הקמעונאי לרבות עסקים בנק הדואר ולפעול לקידום והרחבת פעילות בנק הדואר לרוו

 קטנים ובינוניים.
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האגף מופקד על הסדרת פעילות בנק הדואר הן בנושאים יציבויתיים והן בנושאים צרכניים. בין אלו, 

פיקוח על קיום הוראות הרישיון הכללי לחברת הדואר למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם 

"( בכל הנוגע לבנק הדואר, קיום הוראות הרישיון הכללי" -החברה הבת ושירותים נוספים )להלן

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים שיינתנו לכלל הציבור בכל המדינה( 

בכל הנוגע לשירותי בנק הדואר, קיום הוראות חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור  2008 –התשס"ח 

טיפול בפניות ציבור לקוחות בנק הדואר, בחינה ואישור מימון טרור והצו שהותקן מכוח חוקים אלו, 

של שירותים כספיים חדשים לבנק הדואר ועוד. בנוסף, האגף מופקד על מתן הנחיות )הוראות( לבנק 

הדואר, הנוגעות לפיקוח והבקרה על פעילותו, לרבות בנושאי הון עצמי מזערי ופיקוח ובקרה על 

 היערכות בנק הדואר לשעת חירום.

 

 י קשר;אנש .3

 

 2, בניין בית הדואר קומה 91999, ירושלים 23אגף פיקוח בנק הדואר, רחוב יפו כתובת: 

 02-6702225, 02-6702237, 02-6702208, 02-6702245 טלפון:

 02-6702281פקס: 

 www.moc.gov.ilניתן לפנות לאגף באמצעות אתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת: 

 

 אתי כהן, אחראית פניות ציבור ורכזת לשכה בכירה; 

 , 02-6702245טל: 

  02-6702281פקס: 

 cohenet@moc.gov.ilדואל: 

 

 אורן לביאן, מפקח על בנק הדואר;

 

 מר דרור הרוניאן, מנהל תחום ביקורת והערכה;

 02-6702237טל: 

 

 גב' רים מתאני , ממונה רגולציה והסדרה;

 02-6702225טל: 

 

 פניות ציבור; .4

 

האגף, באמצעות אחראית פניות ציבור, מטפל בפניות ציבור של לקוחות בעלי חשבון סילוקים בבנק 

 הדואר ושל לקוחות מזדמנים וכן בפניות של הציבור לבקשת מידע.

 

אחד מתפקידיו העיקריים של האגף הוא שמירה על ענייני לקוחות בנק הדואר. יעד זה מושג, בין 

 פניות הציבור.של פיקוח ובקרה באמצעות הטיפול בהיתר, באמצעות קיום מערך שוטף ורציף 

 

 

 

 : 2013להלן פרטים אודות פניות הציבור בשנת 

 

http://www.moc.gov.il/
mailto:cohenet@moc.gov.il
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 פניות; 192עמד על  2012הפניות בשנת פניות. מספר  192התקבלו באגף  2013בשנת 4.1

 

מתקבלות באמצעות  20% -מהפניות מתקבלות באמצעות פקס או מכתב, כ 70% -ככלל, כ 4.2

 מהפניות מתקבלות באמצעות טלפון; 10% -אתר האינטרנט של משרד התקשורת וכ

 

ולנתח את  האגף מטפל בפניות ציבור בהתאם לנוהל פנימי שנקבע. הנוהל מאפשר לאגף לעקוב 4.3

 פניות הציבור בהתאם לקריטריונים שנקבעו לסיווג הפניות.

 

פניות. מכאן ששיעור הפניות המוצדקות עמד  192פניות מוצדקות מתוך  100סווגו  2013בשנת  4.4

 מסך כל הפניות. 52%על  2013בשנת 

 

 מוצדקות: להלן פירוט סוגי הפניות על פי נושאי הפניה תוך ציון פניות שנבדקו ונמצאו 4.3

  

 פניות שנמצאו מוצדקות 2013כמות הפניות בשנת  נושא הפניה

 4 10 ויזה כאל

 10 18 פנקסי שקים

 1 4 חסימת חשבון

 1 12 חשבון מוגבל/מעוקל

 6 16 סגירת חשבון

 2 8 עמלות ואגרות

 57 69 בקשה לפתיחת חשבון

 2 5 דפי חשבון/תמצית חשבון

 2 5 ביצוע תשלומים

 1 5 ומכירה של מט"חקניה 

 0 1 תוכניות חסכון

 1 2 מוקד טלפוני

 0 1 פנסיה מרומניה

 1 2 חשבון לא פעיל

 0 1 העברות בנקאיות

 2 3 הוראות קבע

 10 30 שונות

 104 192 סה"כ

 52%  אחוז

 

 ;2013עיקרי פעילות האגף בשנת  .5

 

ורגולציה, ואמצעים שמופעלים הסדרה  -פעילות האגף נחלקת לשניים; אמצעים שמופעלים מראש

 ביצוע פיקוח ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים ואכיפה.-בדיעבד

 

 הסדרה ורגולציה:

 

, האגף יחד עם הלשכה המשפטית ובשיתוף גורמים רלבנטיים נוספים 2013במהלך שנת  .1

לחוק הדואר בדבר הפרדת פעילות בנק הדואר מחברת  11במשרד, קידם את תיקון מס' 

הדואר וכינון ממשל תאגידי עצמאי לבנק הדואר, עיגון הוראות צרכניות בכל הנוגע לפעילות 
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ותי בנק הדואר, ועיגון סמכויות פיקוח ואכיפה. ביום ושירותי בנק הדואר, הרחבת שיר

 פורסם ברשומות. 2012 -( התשע"ב11חוק הדואר )תיקון מס'  31.7.2012

 

ונכנס  11תוקן חוק הדואר, תיקון מספר  2012בשנת  -תיקון חוק הדואר לעניין בנק הדואר

ופיקוח על בנק . התיקון מעניק למשרד התקשורת סמכויות אכיפה 31.7.2012לתוקף ביום 

הדואר, קובע הוראות צרכניות על בנק הדואר, קובע כי פעילות בנק הדואר תופרד מפעילות 

הדואר ויוקם ממשל תאגידי לכל דבר ועניין לחברת בנק הדואר. בנוסף, מרחיב את השירותים 

נקבעה תקופת היערכות של שנה או בהתקיימם  11הכספיים של בנק הדואר. ליישום תיקון 

. היום הקובע ליישום ההפרדה המבנית בין 11נאים מסוימים המפורטים בתיקון מספר של ת

 מאחר והתנאים המוקדמים טרם מולאו. 2014בנק הדואר וחברת הדואר נדחה לשנת 

 

הוצאת הוראות והנחיות רגולטוריות, בין היתר, בנושאים הבאים: הון מזערי לפעילות בנק  .2

ות כספים עבור הימורים בלתי חוקיים, סודיות בנקאית, הדואר, קצין ציות, איסור העבר

שמירה מסמכים, נזילות והשקעות, איסור מתן אשראי ומשיכת יתר, חשבונות לא פעילים, 

 רוטציה וחופשה רציפה, טכנולוגית מידע ורציפות עסקית ועוד.

 

חדשים,  , האגף בחן ואישר לבנק הדואר להתחיל ולספק שירותים כספיים2013במהלך שנת  .3

( לחברות, הנפקת pre-paidבין אלו: הנפקה, מכירה וטעינה של כרטיס חיוב נטען מראש )

 ( מטעם ישרכארד.DEBITכרטיס חיוב דיירקט )

 

האגף עמד בהצלחה בביקורת בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור מטעם ארגון  2013בשנת  .4

MONEYVALL. 

 

ק הדואר לתרחישי שעת חירום, לרבות היערכות הסדרת נושאים הנוגעים להיערכות בנ .5

 לתרחיש רעידת אדמה.

 

האגף נטל חלק פעיל בוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן בראשות  .6

ד"ר זיו רייך שאמורה להמליץ לשרי התקשורת והאוצר על הרגולציה המומלצת על שוק 

על השירותים הדואריים והבנקאיים הדואר, על תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ו

 האוניברסאליים.

 

 ביקורת, תיקון ליקויים  ואכיפה:

 

ביצוע ביקורות, בין היתר,  בנושאים הבאים: העברות כספים להימורים בלתי חוקיים, בחינת  .1

של בנק  יחסי וצרכי נזילות בנק הדואר לרבות תרחישי קיצון, בחינת ניהול החשיפה המטבעית

  הדואר, טיפול בפניות הציבור על ידי בנק הדואר, המשכיות עסקית ועוד.

האגף בוחן וסוקר את הדוחות הכספיים של חברת הדואר ובנק הדואר ואת הדיווחים  .2

המתקבלים מחברת הדואר ובנק הדואר באורח שוטף, מקיים מעקב וניתוח המגמות ומבצע 

האגף סקר את הדוחות הכספיים ונתונים  2013ת פעולות ביקורת והסדרה ככל שנדרש; בשנ

 פעמים(. 4אחרים אחת לרבעון )
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בעקבות ממצאי דוח ביקורת הלבנת הון בבנק הדואר, האגף כינס את ועדת העיצומים לבנק  .3

וועדת העיצומים סיימה את  2013הדואר בנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. באפריל 

 צום כספי.עבודתה והטילה על בנק הדואר עי

 
האגף נקט בפעולות אכיפה כנגד בנק הדואר בשל הפרות הוראות הרישיון לעניין  2013בשנת  .4

משלוח אישורי יתרה ללקוחות, פתיחת חשבון, איסור מתן אשראי ומשיכת יתר ונשלחו לבנק 

 הדואר התראות בנושאים אלו.

 
 האגף עקב אחר תיקון הליקויים מדוח ביקורת קודמים. 2013בשנת  .5

 
 
 עדכוני חקיקה )בנספח לדוח של המשרד(; .6
 

 :חקיקה
 

 .1951בוטל חוק בנק הדואר, התשי"א  1.3.2006ביום  6.1

 

לחוק המדיניות  12, בהתאם לסעיף 1986 -עודכן ותוקן חוק הדואר, התשמ"ו 1.3.2006ביום  6.2

ולצו המדיניות הכלכלית לשנת  2004 -)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004הכלכלית לשנת הכספים 

)ה( לחוק המדיניות הכלכלית 23תיקוני חקיקה(. יצוין כי בהתאם לסעיף 0 2004הכספים 

נקבעו לפי הוראות : "תקנות וכללים ש2004 -)תיקוני חקיקה(, התשס"ד 2004לשנת הכספים 

חוק בנק הדואר..... יעמדו בתוקפם ויחולו על החברה.....כל עוד לא שונו או בוטלו לפי הוראות 

 חוק הדואר או כל דין אחר לפי העניין".

 

 לעניין בנק הדואר. 11תוקן חוק הדואר, תיקון מספר  31.7.2012ביום  6.3

 

לחוק הדואר בשישה חודשים עד ליום  11מספר נדחה היום הקובע לפי תיקון  31.7.2013ביום  6.4

 .2014בינואר  30

 

 חקיקת משנה:

 

 ;1974 -תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר(, התשל"ה 6.3

 

צו הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון  6.4

 ;2011 -טרור(, התשע"א

 

 ;2011-שלומים בעד השירותים הכספיים(, תשע"אתקנות הדואר )ת 6.5

 

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל  6.6

 ;2008 -המדינה(, תשס"ח

 

 ;2009 -תקנות הדואר )תמלוגים שמשלמת החברה(, התשס"ט 6.7

 

 ;2006 -תקנות הדואר )הוראות מס(, תשס"ו 6.8

 

 ;2008 -ואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, תשס"חתקנות הד 6.9
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 ;2006-תקנות הדואר )פטור ממסים, אגרות ותשלומי חובה(, תשס"ו 6.10

 

 ;1992 -תקנות רשות הדואר )ריבית פיגורים והפרשי הצמדה(, תשנ"ב 6.11

 

הדואר  צו הדואר )העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק 6.12

 ;2006 -לחברה(, תשס"ו

 

 ;1998 -תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )תשלומים לחברת הדואר(, התשנ"ח 6.13

 

 רישיון:

 

רישיון כללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת 

 ושירותים נוספים.
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ייחודו של משרד התקשורת הוא בהיותו גורם המפקח על גופים פרטיים. מטבע העניין, חברות 

התקשורת מעוררות עניין ציבורי רב, ומשכך פניות רבות מחייבות איזון בין אינטרסים ציבוריים של 

ידע שהוא סוד מסחרי או מה על גילוי מידע לבין הגנה על אינטרסים של חברות התקשורת ובפרט הגנ

סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי. את הבקשות שעניינן התנהלות חברות התקשורת, להבדיל 

-מבקשות שעניינן פעילות משרד התקשורת, נדרש לבחון לאור תכליתו של חוק חופש המידע, התשנ"ח

 )"החוק"( שהיא לאפשר שקיפות פעולתה של הרשות.  1998

בהם יש במידע אודות צדדים שלישיים כדי להביא לשקיפות של פעילות הרשות כך, במקרים 

הציבורית עצמה, או במקרים בהם קיים אינטרס ציבורי אשר הרשות נתנה עליו את דעתה וקבעה 

לגביו הוראות המחייבות את החברות, יגבר עקרון חופש המידע הן לצורך פיקוח על פעולות הרשות 

רך מתן כלים בידי הציבור לפקח על עמידת החברות בהוראות אותן קבעה הציבורית עצמה והן לצו

 הרשות.

משרד התקשורת שם לו למטרה לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מרבית המסמכים אשר 

עשויים להיות בעלי עניין ציבורי. כך, מפורסמים באתר המשרד כל הרישיונות הכלליים שמעניק 

הונהגה מדיניות שקיפות חדשה במשרד  2008החל מחודש מרץ  המשרד )למעט נספחים חסויים(.

התקשורת, לפיה מפורסמים באתר המשרד כל השימועים שמוציא המשרד, כל תיקוני הרישיון 

שנערכים על ידי המשרד וכן מפורסמות כל ההחלטות בנושאים הסדרתיים ופיקוחיים שמקבל 

 המשרד. 

בעת הנוכחית, רישיונות מיוחדים שמעניק המשרד אינם מפורסמים באתר מטעמים טכניים, אולם 

 בקשות לקבלת רישיונות מיוחדים )ללא נספחיהם( אינן מחויבות באגרה. 

 

  
 

  בקשות.  6 –בקשות לקבלת מידע הנוגע לפעילות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

  בקשות. 13 – של חברות התקשורתבקשות לקבלת רישיונות מיוחדים ונספחים לרישיונות 
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  :בקשות, כמפורט להלן 57הוגשו לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת  2013בשנת 

 
 אחוזים מספר  

 42.1% 24 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  .1

 22.8% 13 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי  .2

 8.7% 5 למסירת מידע. הרשות דחתה את הבקשה 3

 3.5% 2 . המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית4

הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית  .5

 1.7% 1 אחרת

 0.0% 0 הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע פורסם ברבים  .6

 7% 4 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .7

 1.7% 1 הופסק מטעמים הנוגעים לפונההטיפול בבקשה  .8

 12.2% 7 . הטיפול בבקשה טרם הסתיים9

 0.0% 0 הבקשה בדיון משפטי .10

  100% 57 סה"כ

 ₪  4834 –סך אגרות חופש המידע שנגבו בשנה החולפת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2013של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

55 

 :1מידע אודות בקשות שנדחו או שנדחו באופן חלקי
 

עילה שניה  עילה ראשונה לדחיה הבקשה
 לדחיה

עילה 
שלישית 

 לדחיה
 

בקשה לקבלת מידע אודת 
 מסרונים של סלקום

 

 
ידע שהוא מ - ( לחוק6)ב()9סע' 

סוד מסחרי או סוד מקצועי או 
 שהוא בעל ערך כלכלי .

 

 
לא נמצא מידע 

 כאמור.

 

 
בקשה לקבלת מידע אודות 

 שיחות למוקדי חירום
 

 
לאחר  – ( לחוק3)8סעיף 

שננקטו אמצעים סבירים, 
התברר כי המידע לא מצוי 

 ברשות המשרד.  

 
 

 

 

 
בקשה לקבלת מכתבי הפרה 

שנשלחו לחברות הכבלים 
והלווין על ידי המועצה 

לשידורי כבלים ולשידורי 
  לווין.

 
ידע שהוא מ - ( לחוק6)ב()9סע' 

סוד מסחרי או סוד מקצועי או 
 שהוא בעל ערך כלכלי .

 

  

 
בקשה לקבלת מכתבי הפרה 

שנשלחו לחברות הכבלים 
והלווין על ידי המועצה 

לשידורי כבלים ולשידורי 
  לווין.

 
מידע  -( לחוק 6)ב()9סע' 

שהוא סוד מסחרי או סוד 
מקצועי או שהוא בעל ערך 

 כלכלי .

  

 
בקשה לקבלת מידע אודות 

סלי שירותים משותפים 
 לבזק ו/או בזק בינלאומי

 

 
מידע שהוא  -( לחוק 6)ב()9סע' 

וד מקצועי או סוד מסחרי או ס
 .שהוא בעל ערך כלכלי

 
( 4)א()9סע'  
מידע  - לחוק

שאין לגלותו 
עפ"י כל דין 
וזאת נוכח 

 9הוראת תקנה 
לתקנות הבזק 

)הפיקוח על 
פעולותיו של 
בעל רשיון(, 

 .1986-תשמ"ו
 

 

 
בקשה לקבלת מידע על 

שירות בדיקת משכון על כלי 
רכב על ידי חברת דואר 

   .ישראל
 

 
מידע  - ( לחוק2)ב()9סע' 

אודות מדיניות הנמצאת 
 בשלבי עיצוב.

  

 
בדיקות של בקשה לקבלת 

משך ההמתנה לקבלת שרות 
  .אשנב ביחידות הדואר 

 
לאחר  – ( לחוק3)8סעיף 

שננקטו אמצעים סבירים, 
התברר כי המידע לא מצוי 

 ברשות המשרד. 

 
 ( לחוק5)8סעיף 

המידע נוצר  –
בידי רשות 

 .ציבורית אחרת
 

 

 
בקשה לקבלת מידע בעניין 

מספר הלקוחות של החבילה 

 
מידע שהוא  -( לחוק6)ב()9סע' 

סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

  

                                                 
1
 עילות הדחיה המצוינות הן לעניין המידע שלא הועבר לפונה וזאת ללא קשר לחלקו היחסי בבקשה.  
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 שהוא בעל ערך כלכלי . .הצרה
 

 
בקשה לקבלת מידע בעניין 

 .ניתוק תיבת מייל

 
לאחר  – ( לחוק3)8סעיף 

שננקטו אמצעים סבירים, 
התברר כי המידע לא מצוי 

 ברשות המשרד.  
 

 
( 4()ב)9סע'  
מידע  – לחוק

אודות דיוניים 
 .פנימיים

 

 
בקשה לקבלת מידע בעניין 

הסדר ניגוד העניינים של מר 
יעקוב שחם אגב מינויו 
 למועצה הרשות השניה

 

 
מידע  – ( לחוק4()ב)9סע'  

 פנימיים.אודות דיוניים 

 
( לחוק 5)8סעיף 

המידע נוצר  –
בידי רשות 

 .ציבורית אחרת

 

 
בקשה לקבלת מידע אודות 

המועצה לשידורי כבלים 
 .ולווין ופעילותה

 
המידע נוצר  –( לחוק 5)8סעיף 

 בידי רשות ציבורית אחרת.

 
 ( לחוק3)8סעיף 

לאחר שננקטו  –
אמצעים 

סבירים, התברר 
כי המידע לא 
מצוי ברשות 

 ד.  המשר

 

 
בקשה לקבלת מידע על 
הפסקת משלוחי דואר 

 .פרסום בדיוור ישיר 
 

 
המידע נוצר  –( לחוק 5)8סעיף 

 .בידי רשות ציבורית אחרת

  

 
בקשה לקבלת מידע על 
החלטת פיקוח ואכיפה 
שעניינה הבחנה שאינה 

עניינית או סבירה בין 
 .מנויים

 

 
מידע שנוצר  - ( לחוק2)8סע' 

 שנים. 7-למעלה מ

  

 
בקשה לקבלת החלטות 

המשרד בעניין תלונות של 
 .לקוחות

 
לאחר  – ( לחוק3)8סעיף 

שננקטו אמצעים סבירים, 
התברר כי המידע לא מצוי 

 ברשות המשרד.  
 

  

 
דו"ח בקשה לקבלת 

הביקורת לעניין פעילותן של 
ועדות ציבוריות במשרד 

 .התקשורת
 

 
מידע  - ( לחוק2)ב()9סע' 

אודות מדיניות הנמצאת 
 בשלבי עיצוב.

  

 
בנושא בקשה לקבלת מידע 
הליך הסדרת שרותי 

 .פרימיום

 
מידע שנוצר  - ( לחוק2)8סע' 

 .שנים 7-למעלה מ

 
( 6)ב()9סע' 

ידע מ לחוק
שהוא סוד 

מסחרי או סוד 
מקצועי או 

שהוא בעל ערך 
 כלכלי .

 

 
בקשה לקבלתה הסכמים של 
חברת "סלקום" עם החברות 

 
לאחר  – ( לחוק3)8סעיף 

שננקטו אמצעים סבירים, 
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 יוניסל  ,סלקט, ובמרום. 
 

התברר כי המידע לא מצוי 
 ברשות המשרד.  

 
 

בקשה לקבלת תלונות 
צרכנים בנושא שירותי 

 פרימיום.
 

 
הטיפול בבקשה  -(1)8סעיף 

מצריך הקצאת משאבים בלתי 
 .בירהס

  

 
בקשה לקבלת הסדר ניגוד 
 .עניינים של מר משה כחלון

 

 
המידע נוצר  –( לחוק 5)8סעיף 

 .בידי רשות ציבורית אחרת
 

  

 
בקשה לקבלת מידע בעניין 
 הליכי פיקוח בעניין אתרים
 .ותכנים פוגעניים באינטרנט

 

 
מידע  - ( לחוק2)ב()9סע' 

אודות מדיניות הנמצאת 
 בשלבי עיצוב.

  

 
 
 

 

 במספר זמן הטיפול

 21 יום 15עד 

 8 יום  30 -ל 16בין 

 7 יום 60-ל 31בין 

 4 יום 120 -ל 61בין 

 5 יום 120מעל 

 
  כלל הבקשות לגביהן  נמסרו נתונים אודות זמני הטיפול אינו כולל נתונים אודות בקשות בהן

תשלום אגרה, בשל טעמים הנוגעים לפונה ובבקשות בהן הטיפול טרם -הטיפול הופסק בשל אי

 הסתיים.  

 .הזמנים המצוינים בטבלה כוללים את המועדים המיועדים לתגובת צד ג' לעמדת הרשות 

 

 
 לא הוגשו בשנה זו עתירות על החלטות הממונה. 
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ואישורים על ידי משרד התקשורת  רישיונותסיכום מתן 

 2013בשנת 
 ספקטרום ורישוי תדרים אגף

 כמות       פעילות 

 4,438 רישיון חדש / קבוע / נייד /נישא

 44  רישוי חדש עסקי ממסר

 50  רישיון חדש אזעקה / מוקד

 1,020  בחינות )מס' נבחנים(

 124  רישיון חדש שייט / חובב

 426 רישיונות ניסוי ורישיונות זמניים

 70,376 עדכוני רישיון )חידוש( כל הסוגים

 659 תעודת מפעיל רדיו טלפון ימי / אוויר

 20   אישור מתקני אינמרסט

 3,751 הקצאת תדרי מיקרוגל )רישיונות(

 6,315 התאמה לצו אי תחולת פקודת הטלגרףאישור סוג ואישורי 

 7,970 אישורים חד פעמיים 

 248   אישור שידור ציוד לווייני

 125  סחר )עדכון וחדש( תרישיונו

 393  אישור פטור מרישיון סחר )עדכון וחדש(

 391 טיפול בתלונה פקוח אלקטרוני עד סגירת תיק

 1,270 אישור להעברת מוצרי תקשורת לשטחי הרש"פ

 

 אגף הנדסה ורישוי

 13 חדשים  –רשיונות מיוחדים 

 20 הארכת רשיונות מיוחדים 

 53 תיקון רשיונות מיוחדים 

 3 חדשים  -רשיונות כלליים

 73 תיקוני רשיונות כלליים 

 11 )הקצאות והוראות מינהל(  מספור

 405 בדיקות ציוד קצה )אישור סוג ואישור התאמה( 

 2829 ציוד קצה )אישי ויבואן(אישור יבוא 
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נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבלים  

 2013ין בשנת יולוו
המועצה מוסמכת, על פי חוק התקשורת, לקבוע מדיניות בנוגע לסוגי השידורים,  - קביעת מדיניות

נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם, וכן לקבוע מדיניות בשורה של נושאים המצויים 

בסמכותה, כאמור בחוק התקשורת, כגון הפקות מקומיות, שידורים קהילתיים, הגנה על ילדים, 

, אתיקה בשידורים, הגנת הצרכן, משדרים למבוגרים, אישור ערוצים בלעדיות בתוכן השידורים

 )לרבות אפליקציות אינטראקטיביות(, שידורי מכירה ועוד.

 

המועצה מייעצת לשר התקשורת בנושאים שונים בתחום השידורים, לרבות  - ייעוץ לשר התקשורת

 הכוללת. בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית ופעילותה במסגרת מפת התקשורת

 

המועצה מסדירה את  פעילותן של חברות  -הסדרה שוטפת של פעילות חברות הכבלים והלוויין 

ין ושל הגופים והגורמים הפעילים סביבן והקשורים אליהן, לרבות מפיקי ערוצים יהכבלים והלוו

אחזקות  יותכנים וארגוני היוצרים, במגוון נושאים הקבועים בדין. במסגרת זו נמנים נושאי שינוי

ושינויי בעלויות בחברות, בקשות לאישור ערוצים חדשים או חבילות ערוצים, מעקב אחר מבצעים, 

 בקשות לעריכת שינויים בהסכמי המנוי ובמחירון החברות, תיקון רישיונות ונושאים שוטפים אחרים.

 

הייעודיים, עדת מכרזים המפרסמת את המכרזים לערוצים והמועצה משמשת כו - הערוצים הייעודיים

ובוחרת את הזוכים בהם. הערוצים הייעודיים, המממנים את שידוריהם מפרסומות, נועדו לתת מענה 

לכשלים שונים בשידורי הטלוויזיה בישראל. מכוח המכרזים שפרסמה המועצה בעבר, משודרים כיום 

הייעודי בשפה הערוץ הישראלי  ,(24הערוץ הייעודי למוסיקה ישראלית וים תיכונית )ערוץ מוסיקה 

 .והערוץ הייעודי בשפה הערבית )הלא טי.וי( (9הרוסית )ערוץ 

 

, אישרה המועצה את בקשת בעל הרישיון הייעודי בשפה 12.1.12מיום  1-2/2012בהחלטת מועצה מס' 

 8.3.12מיום  1-6/2012הערבית להארכת תקופת הקמת הערוץ ולאישור הפעלת הערוץ ובהחלטה מס' 

 בקשת בעל הרישיון הייעודי בשפה הערבית לקבלת אישור הפעלה.אישרה המועצה את 

   

 החילה המועצה על הערוץ הייעודי בשפה הרוסית את 17.1.13מיום  1-1/2013בהחלטת המועצה מס' 

 2005 -שידורי טלוויזיה ) כתוביות ושפת סימנים(, התשס"חלחוק  3-5החובות המנויים בסעיפים 

 .20.2.2013 מיוםהחל לתקופה של שלוש שנים  וזאתבהחלטה מדורג, כמפורט  באופן

 

אישרה המועצה את בקשת הערוץ הייעודי בשפה  29.8.13מיום  1-16/2013בהחלטת המועצה מס' 

 הרוסית להעביר אמצעי שליטה בערוץ וזאת בכפוף למספר תנאים.

 

ועצה הזמנה , לקראת פרסומו של מכרז לערוץ ייעודי למורשת ישראל, פרסמה המ2011בשלהי שנת 

להצגת עמדות בעניין המכרז לבחירת משדר לערוץ ייעודי למורשת ישראל  ביחס למאפייניו של הערוץ, 

  לתכניו, לדרכי הפעלתו ולהיתכנותו הכלכלית.
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פרסמה המועצה מכרז לקבלת רישיון מיוחד לשידור ערוץ ייעודי למורשת ישראל.  2012במהלך שנת 

לבחון את עמידת  2012עצה בשבתה כוועדת מכרזים החלה בשנת למכרז זה נתקבלה הצעה אחת. המו

בחרה המועצה בשבתה  2013ההצעה בתנאי הסף הקבועים במכרז וביתר התנאים הקבועים בו. ובשנת 

 .כוועדת מכרזים  את הזוכה במכרז לרישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי למורשת ישראל

 מסמכי הרישיון.אישרה את הנוסחים הסופיים של  14.11.13ביום 

 
 

ערוץ טלוויזיה זה יוחד לשידור דיוני מליאת הכנסת וועדותיה ותוכניות נוספות  - ערוץ שידורי הכנסת

נמסרה למועצה סמכות הפיקוח על  2004הנוגעות לפעילות הפרלמנטארית המתרחשת בכנסת. בשנת 

, קביעת כללים ערוץ הכנסת, הכוללת את בחירת המשדר הקבוע בדרך של מכרז, הענקת רשיון

פרסמה  2005לפעילות הערוץ בהתאם להוראות החוק ופיקוח שוטף על שידורי הערוץ. בחודש דצמבר 

העניקה לחברת החדשות הישראלית  2006המועצה את המכרז להפעלת ערוץ הכנסת, ובחודש נובמבר 

 "(, אשר זכתה במכרז, את הרשיון להפעלת הערוץ. 2בע"מ )"חדשות 

 

ת בעל הרשיון להארכת הרשיון בשלוש שנים נוספות, החליטה המועצה בתחילת לאחר בחינת בקש

, להאריך את הרשיון לתקופה האמורה בכפוף לכך כי בחלוף שנה וחצי ממועד ההחלטה, 2010שנת 

 תקיים המועצה הליך בדיקה בו תיבחן את עמידת בעל הרשיון בהוראות הדין והרשיון.

 

קיבלה המועצה את בקשת בעל הרישיון להארכת  21.2.13ם מיו 1-2/2013בהחלטת המועצה מס' 

, כי תקופת הרישיון תוארך לתקופה התיאום צוות עם שהתייעצהתקופת הרישיון וקבעה, לאחר 

  קיים את רובן המכריע של מחויבויותיו על פי דין.  נוספת של שלוש שנים לאור העובדה שבעל הרישיון

 

המועצה הוסמכה בחוק התקשורת להעניק רשיונות מיוחדים לשידורי  - הענקת רשיונות מיוחדים

כבלים. כל רשיון מיוחד ניתן על ידי המועצה לערוץ נפרד. חברות הכבלים והלווין מחוייבות להעביר 

, 2009את הערוץ למנוייהן והערוץ מחוייב לשלם דמי העברה לחברות הכבלים והלווין. במהלך שנת 

חליטה המועצה לתקן את מדיניותה בעניין התנאים להענקת רשיונות מיוחדים לאחר פרסום שימוע, ה

וביטלה את האיסור על הענקת רשיונות מיוחדים לערוצי סרטים. במסגרת ההחלטה תוקן הסעיף 

כן, קבעה המועצה -, בכל הנוגע למכסות ההשקעה בהפקות מקור. כמו2003בהחלטת המדיניות משנת 

את האיסור על הענקת רשיונות מיוחדים לערוצי סדרות וכן תבחן את כי תבחן את האפשרות לבטל 

 המגבלה אשר נבעה במדיניות קודמת בעניין מספר הרשיונות אשר יוענקו לגורם אחד.

 

המועצה רואה בקידום הפקות המקור את אחד מתפקידיה החשובים, ומשקיעה  - קידום הפקות מקור

ים. המועצה מוסמכת לקבוע כללים הנוגעים להשקעה בפיתוחו וקידומו של תחום זה משאבים ניכר

 בהפקות מקור ומפקחת על עמידתן של חברות הכבלים והלווין בחובות אלה.  

 

המועצה מוסמכת לפקח על ביצוע השידורים ועל מתן השירותים לציבור. סמכות זו כוללת:  - פיקוח

בכלליו ותקנותיו, בהוראות פיקוח על עמידת חברות הכבלים והלווין בהוראות חוק התקשורת, 

הרישיונות שהוענקו לחברות ובהחלטות המועצה; פיקוח על עמידתן של החברות בחובות ההשקעה 
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בהפקות מקומיות; פיקוח על האיסור לשדר פרסומות; הגנה על ילדים; פיקוח על ביצוע חוק הקלות 

 לחרש, פיקוח על ערוצים ייעודיים, פיקוח על חוק עצמת הקול ועוד.

 

המועצה מוסמכת להעניק רשיון לפי דרישה ולהתנות מתן רשיון  -( VODירות תוכן על פי דרישה )ש

מהכנסותיו השנתיות של בעל הרשיון בהפקה או רכישה של  4%כאמור בחובה להשקיע סכום של עד 

לאפשר למנוייה  HOTאישרה המועצה לחברת  2005הפקות מקומיות לשידור ראשוני. כבר בשנת 

הייתה המינהלת חברה בצוות בינמשרדי שבחן את בקשת חברת  2006כן לפי דרישה. בשנת לרכוש תו

yes  לספק שירותיVOD לחוק התקשורת, על פיו מוסמכת  37התקבל תיקון מס'  2007, ובשנת

המועצה להעניק רישיון לשידורים לפי דרישה ולהתנות מתן רישיון כאמור בחובה להשקיע סכום של 

השנתיות של בעל הרישיון בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני.  מהכנסותיו 4%עד 

בכל הנוגע לבעל רישיון לשידורי לוויין, קבע התיקון לחוק כי שר התקשורת רשאי, בהתייעצות עם 

המועצה, להתיר לו לשדר שידורים לפי דרישה, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק. נכון להיום חברת 

YES רותי מציעה שיVOD .באמצעות רשת האינטרנט הפתוחה 

 

כדי לקדם את התחרות ולהבטיח את האיכות, הגיוון והפלורליזם  -פיקוח על הבעלות בגורמי השידור 

בתחום השידורים, הוסמכה המועצה לפקח על קיום מגבלות בעלות שונות שנקבעו בחוק, בתקנות 

. הסדרי הבעלות מגבילים את הריכוזיות, ובכללים שמכוחו וברישיונות השידור שהעניקה המועצה

מגבילים בעלות צולבת בערוצים ובחברות הכבלים והלוויין ומבטיחים מינימום של אחזקות 

אישרה המועצה העברת אמצעי שליטה בערוץ הייעודי  2013בשנת ישראליות בגורמי השידור השונים. 

 בשפה הרוסית כאמור לעיל.

 

צה מעוניינת להבטיח שידורם של כמה שיותר אירועים חיים המוע - פיקוח על שידורי הספורט

שבחבילת הבסיס. לשם כך מפקחת המועצה על יישום  5במסגרת הערוצים הפתוחים ובמסגרת ערוץ 

מדיניותה בדבר אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה ותוכן נוסף שיש לשדר בערוצי הבסיס. בשנת 

בשידור אירועים חיים בערוצי הספורט. על מנת  קיבלה המועצה מדיניות חדשה העוסקת 2009

להרחיב את היצע שידורי הספורט הנגישים לציבור, המועצה עיבתה את רשימת התכנים שיש לשדר 

+ וכן קבעה כי תנאי לשידור 5בערוץ הבסיס. בנוסף, המועצה קבעה מפרט תכנים מחייב לערוץ 

א העברתם של תכנים אטרקטיביים ממפעלים אירועים חיים מענפי ספורט מרכזיים בערוץ "לייב" הו

ולהעלות  ESPNאישרה המועצה לבעלי הרישיונות להוריד את ערוץ  2013בשנת אלה לערוץ הבסיס. 

 לחברת הכבלים.  NHK - World TVלחברת  הלווין וערוץ TRACEאת ערוץ 

 

לאור האיסור הקבוע בחוק התקשורת על שידור  - וזרים טיפול בשידור פרסומות בערוצים מקומיים

 פרסומות בכבלים ובלוויין, פועלת המועצה לאכיפת האיסור, לרבות ביחס לערוצים זרים. 

 

בערוצים הייעודיים מותר שידורם של תשדירי פרסומות. מכוח  - פיקוח על קיום כללי הפרסומת

ת, לרבות בענייני אתיקה, הגנת הצרכן סמכותה בחוק, קבעה המועצה כללים להסדרת שידור הפרסומ

 והגנה על ילדים, והיא מפקחת באופן שוטף על יישומם. 
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המועצה מעודדת את פיתוחם והשקתם של מוצרי שידור  - טלוויזיה דיגיטלית אינטראקטיבית

ושירות חדשים לטובת הצופים המקבלים טלוויזיה עשירה ומגוונת יותר ולטובת הגופים המשדרים, 

ם מקורות הכנסה נוספים בפעילותם. הטיפול מחייב מתן מענה רגולטורי בזמן אמיתי המוצאי

למוצרים, שירותים ותכנים חדשים. המועצה קבעה מדיניות המסדירה פעילויות שונות בתחום 

השידורים האינטראקטיביים, הפניות לפורטלים סלולריים, השתתפות במשחקים, חידונים, סקרים 

 וכו'.

 

בשנים האחרונות הלכו והתרבו שידורי הטלוויזיה שהועברו על  - ן של לכידות טכנולוגיתרגולציה בעיד

פרסמה המועצה שימוע בנושא  2005בסיס פלטפורמות חדשות, דוגמת האינטרנט והסלולאר. בשנת 

 2006(, ובשנת (convergenceשאלת הסדרתם של שידורי טלוויזיה בעידן של לכידות טכנולוגית 

ת מחקר משווה מקיף בנושא הסדרת שירותי המדיה החדשה באמצעות פרוטוקול פרסמה המינהל

 (. IPהאינטרנט )פרוטוקול 

 הוקם צוות מיוחד לבחינת הסוגיה. 2009בשנת 

קיים הצוות דיונים על מנת לגבש מדיניות הסדרה אחודה בעידן של לכידות טכנולוגית.     2010בשנת 

ולמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין היו לא לקבוע המלצות הצוות המשותף למשרד התקשורת 

בשלב זה עקרון נוקשה של החלת הרגולציה הנוכחית על שירותי חוזי באיכות מובטחת אלא לקבוע את 

העקרונות המנחים והתהליך בו יקבען כללי האסדרה החדשים, תוך התאמת עולם האסדרה הנוכחי 

של שירותי החוזי. הצוות סבר כי ראוי ששירותי החוזי החל על המשדרים הקיימים לעולם המתפתח 

הייחודיים העומדים בתבחינים אשר פורטו בדו"ח יהיו מוסדרים בכפוף להתממשותם של מי 

 מהתנאים המוקדמים הבאים:

א. אסדרה עדכנית של כלל תחום השידורים והתאמתו להתפתחויות העתידיות, לרבות התפתחותם 

 האינטרנט, או של תכני חוזי באמצעות רשת

ב. שינוי משמעותי ברמת התחליפיות הנמוכה הנוכחית, המחייב אסדרה של המועצה לשידורי כבלים 

ולשידורי לוויין וכל רגולטור רלבנטי נוסף, וזאת לצורך מניעת פגיעה בתחרות, יצירת וודאות משפטית 

 ופיתוח שווקים על בסיס שוויוני והרמוני.

לשם אפיון שירות חוזי מסוים הניתן באמצעות רשת האינטרנט ככזה  הצוות הציע שורה של תנאי סף

הראוי להיות כפוף לאסדרה ובכלל כך המטרה העיקרית של שירותי תכני החוזי, הפצת שירותי החוזי 

באמצעות רשת בזק, ייעוד השירותים בעיקר לציבור בישראל. כן הציע הצוות אמות מידה לבחינת 

ך העובדה שהשירות עומד בפני עצמו, הוא מיועד לציבור הרחב, הוא קיומם של תנאי הסף ובכלל כ

 כולל תכניות המתחרות על קהל צופי הטלוויזיה ועוד.

הצוות סבר כי יש להקים צוות משותף בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים לרבות משרד התקשורת, 

ורמי ממשל, אנשי ציבור המועצה לשידורי כבלים, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, רשות השידור, ג

וגורמים רלוונטיים נוספים לצורך בחינה והתאמה של כללי האסדרה הקיימים החלים על עולם 

השידורים הנוכחי לעולם השידורים המתהווה ויצירת מערכת אסדרה אחת כוללת לעולם השידורים 

 הקיים והחדש.

 

 
ת, קבעה המועצה מדיניות כוללת בהתאם לסמכות המועצה על פי חוק התקשור -טלוויזיה קהילתית 

לגבי השידורים הקהילתיים והיא מפקחת על ביצוע הוראותיה. המועצה תומכת בפעילות הטלוויזיה 
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הקהילתית בדרכים שונות, החל מהדרכה ופיקוח וכלה בחלוקת כספי תמיכות לגופים המשדרים אשר 

 אושרו על ידה. 

גופים משדרים, בסכום  65-יים מתן תמיכה לכאישרה ועדת התמיכות בשידורים קהילת 2013בשנת 

 ₪.מיליון  1.5-כולל של כ

 

לשדר מהדורות חדשות מקומיות בכל  HOTחוק התקשורת מחייב את חברת  - חדשות מקומיות

אזורי הרשיון. המועצה קובעת את המדיניות הראויה בנוגע לשידורי מהדורות החדשות המקומיות 

המקומיות משודרות מהדורות מקומיות בחמישה אזורים  ומפקחת על קיומן. במסגרת החדשות

קבעה המועצה כי  22.1.09גיאוגרפיים, וכן מהדורה ארצית של חדשות מקומיות בשפה הערבית. ביום 

שידורי החדשות המקומיות ושידורי המהדורה בערבית יותאמו לשידור בידי בעל רשיון לשידורי לווין. 

מקומיות בטלוויזיה()תיקוני חקיקה()הוראות שעה()תיקון מס'  בחוק התקשורת )המשך שידורי חדשות

, הוארך תוקף הסדר שידור מהדורות החדשות המקומיות לשנה נוספת, וכן 2009-(, התשס"ט2

התווספה הוראה לפיה אם הסכומים שיוציא בעל הרשיון הכללי לשידורי כבלים יעלו על הסכומים 

רת העלות תמומן מתוך סכום התמלוגים שמשלם בעל שנוכו מהתמלוגים בהם הוא חייב, הרי שית

רשיון לשידורי לווין. בהוראת שעה זו נקבע כי בהתאם לסמכותה, על המועצה לקבוע הוראות בדבר 

העברת סכומי היתרה למי שהפיק בפועל את המשדרים. בהתאם, קבעה המועצה בהחלטתה מיום 

ישרה המועצה את בקשת בעל הרשיון הכללי , א2010את מנגנון העברת הכספים. במהלך שנת  3.9.09

 לשידורי כבלים להפיק את מהדורות החדשות המקומיות באמצעות חברת ההפקה "קודה תקשורת".

, אישרה המועצה את בקשת בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים 17.3.11מיום  2-6/2011בהחלטה מס' 

מהדורה בערבית ואף אישרה את שידור לשינוי שעת שידור מהדורות החדשות המקומיות ובכלל זה ה

 , בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.HD 3 -ו 3מהדורת החדשות המקומיות של אזור המרכז בערוצים 

 

' מס()תיקון שעה()הוראות חקיקה()תיקוני בטלוויזיה מקומיות חדשות שידורי)המשך  התקשורת בחוק

 .2013 ביולי 31 ליום עד ההסדר הוארך"( 5' מס)"תיקון  2012-"גהתשע(, 5

 

(. בהתאם לסעיפים, 5)ו-(3כ לחוק התקשורת סעיפים קטנים )ו6, הוספו לסעיף 5תיקון מס'  במסגרת

למדינה  לשלמםמקרה בו ניכה בעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים מהתמלוגים ששילם או שיש  בכל

לחוק התקשורת כ)א( 6לצורך מימון ההפקה והשידור של משדרים כאמור בסעיף  2012בעבור שנת 

ונותרה יתרה של תמלוגים לאחר הניכוי, ישמש סכום היתרה לצורך מימון ההפקה  2012בשנת 

 .2013והשידור של מהדורות החדשות המקומיות בשבעת החודשים הראשונים של שנת 

 

 של והשידור ההפקה מימון לצורך נוסף סכום יתווסף היתרה לסכום כי, 5' מס בתיקון נקבע עוד

 שמשלם התמלוגים מתוך 2013 שנת של הראשונים החודשים בשבעת המקומיות החדשות הדורותמ

 ההפקה מימון לצורך שישמש הסכום שכלל באופן, 2012 שנת בעבור לוויין לשידורי הרישיון בעל

 על יעלה לא 2013 שנת של הראשונים החודשים בשבעת המקומיות החדשות מהדורות של והשידור

 .חדשים שקלים מיליון 10.8
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 המועצה הוראות לפי ובמתכונת בהיקף יהיו המקומיות החדשות מהדורות כי קבע אף 5' מס תיקון

ובהתאם לסמכותה על פי דין ובהתחשב בסכום הקבוע  5תיקון מס'  לאור . כאמור בסכום בהתחשב

 ומתכונת היקף, כי 27.12.2012 מיום 1-26/2012' מס בהחלטההמועצה  החליטה, 5בתיקון מס' 

 של הסיקור היקף מבחינת והן המהדורות מספר מבחינת הן יצומצם המקומיות החדשות מהדורות

 .31.7.2013 ביום וסופה 1.1.2013 ביום שתחילתה לתקופה ניתנה המועצה החלטת. השונים האזורים

 

האריכה את  22.8.13מיום  1-15/2013והחלטה מס'  1.8.13מיום  3-12/2013בהחלטת מועצה מס' 

 . 2013תקופת שידורי החדשות המקומיות עד לסוף שנת 

נתקיימו מספר דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא המשך שידור  2013במהלך חודש דצמבר 

 - תיקון( )ושידורים בזק) התקשורת חוק צעתההחדשות המקומיות ומציאת מקור מימון להפקתן. 

לפיה מימון הפקת  (1914/19/פ) ברוורמן אבישי הכנסת חבר של, 2013-ד"התשע(, מקומיות חדשות

 מתוך תקציב שיוקצה למטרה זו מדי שנה בתקציב משרד התקשורתהחדשות המקומיות ייעשה 

המימון של החדשות במהלכה הוחלט כי  22.12.2013שונתה בוועדת שרים לענייני חקיקה ביום 

 30-ו   24. בדיונים בנוסח ההצעה המעודכן אשר התקיימו בימים המקומיות יהיה ע"ח בעלות הרישיון

ידי שנה , הוחלט כי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין יקצו מ2013לדצמבר 

סכום שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים חדשים. בדיונים סוכם כי היועמ"ש של הועדה תכין את 

נוסח הצעת החוק לקריאה ראשונה ולאחר מכן ידונו בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית 

 בוועדת הכלכלה. 

 

 
רוך בדיקות וליתן במסגרת תפקידיה אחראית המועצה לטפל בתלונות הציבור, לע - פניות הציבור

מענה לפניות ציבור ולבעיות עקרוניות העולות על ידי אזרחים או נציגי ציבור. טיפול בפניות הציבור 

 מאפשר למועצה לזהות בעיות ברמה המערכתית, ולהביא לפתרונן לטובת כלל ציבור המנויים.

 

וטפים ביחס המועצה מקפידה ללוות את מדיניותה והחלטותיה במחקרים ש - מחקרים בינ"ל

 IPמחקר מקיף ביותר ביחס לטלוויזיית  2006לרגולציה בעולם. כך, לדוגמה, ערכה המינהלת בשנת 

ערכה המינהלת מחקר בנושא תיקון דירקטיבת השידורים  2010בעולם ולרגולציה החלה עליה. בשנת 

 של האיחוד האירופי בנוגע לשידורים במדיה החדשה ואופן יישומה במדינות האיחוד.
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המועצה לשידורי כבלים ולשידורי  -תלונות ציבור 

 לוויין
 כללי

ולשידורי לווין הינה מועצה ציבורית אשר הוקמה מכוח חוק התקשורת )בזק  המועצה לשידורי כבלים

 .1982 -ושידורים(, התשמ"ב 

ערוצית  ייצוג האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב תפקידה הבסיסי של המועצה הינו

  מופקדת המועצה. למנויים, בכבלים ובלווין בישראל, הגנתם וטיפוחם

בין אינטרסים אלה מן הראוי למנות את ההגנה על ציבור המנויים וייצוג האינטרסים הצרכניים ברמה 

השידורים והשירותים  העקרונית והפרטנית. בכלל זה פועלת המועצה על מנת להביא להשבחת

ובערוצים המשודרים, שיפור  יים, הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכניםהניתנים לציבור המנו

 .למנויים, צמצום המחירים, ועוד הטכנולוגיות, שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה

 

, מעבירה מידע למועצה על מנת להביא לשיפור איכות השירות הגנת הצרכן במועצה הממונה על

בפניות הציבור יכולה המועצה גם באופן אינדוקטיבי, באשר הן לציבור המנויים. באמצעות הטיפול 

 מאפשרות לרגולטור לדעת, בזמן אמת, אודות בעיות העולות מהתנהלות החברות.

  

תלונות הציבור מציפות קשיים ומצביעות על התנהלות כושלת, לעיתים אף כזו הנוגדת את הוראות 

 ור, להסדרת פעילות תקינה והוגנת של החברות.הרישיון ובאמצעותן פועלת הממונה על פניות הציב

 
אנו משתדלים לשמור על  פתיחות וקשב לרחשי לבם של מקבלי השירות, ומתאמצים להקל עליהם את 

 ההתמודדות מול חברות גדולות ועתירות עוצמה.

 

 שלבי הטיפול בפניות הציבור

דואר אלקטרוני או דרך אתר תלונות ופניות הציבור מגיעות למועצה באמצעות דואר ישראל, פקס, 

האינטרנט של משרד התקשורת. על פי הנהלים הפונים באמצעות הטלפון, מקבלים הנחייה ברורה כי 

 יש להגיש תלונה מסודרת ומפורטת בכתב וזאת על מנת לאפשר הליך תקין.

וריות נוסף על אלה, תלונות מגיעות גם באמצעות הכנסת,  משרד מבקר המדינה, אגודות ועמותות ציב

 ואף מלשכות שרים ובעלי תפקידים ציבוריים.

 

 תהליך קליטת הפנייה וקבלת התשובה הוא כדלקמן: 

 התלונה נקלטת במערכת הפניות הממוחשבת. .1

 התלונה מועברת לחברה הממוענת על מנת לקבל את תגובתה. .2

 נשלח מכתב מקדים לפונה המודיע כי תלונתו התקבלה ונמצאת בטיפול. .3

 החברה נערכת בדיקה מעמיקה בהתאם להוראות הרישיון של החברה. לאחר קבלת תגובת .4

 נשלחת תשובה לפונה. .5
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ברבים מן המקרים תשובת החברה אינה מספקת וקיים צורך בבירור נוסף ונקודתי אל חשוב לציין: 

 מול החברה.

 

 מישורי הטיפול

 פניות מידי חודש. 300-במהלך השנה מטפלת המועצה בממוצע בכ

 נקודתי והן במישור המערכתי. -קת לעומקה ונבחנת הן במישור האישיכל תלונה נבד

 

)קרי, המתלונן הבודד(, הטיפול בתלונות הציבור, ביסודו, הינו בירור העובדות, קביעת  ברמת המיקרו

הממצאים והמלצות למתן סעד למלינים. תיקון הליקוי במישור הנקודתי מסייע ל"צרכן הקטן" 

 ן. בהתמודדות אל מול הארגו

הפונה הופך מודע לזכויותיו וחובותיו ולרוב בידי המועצה לסייע לו בפתרון הבעיה עד תום. הטיפול 

חוסך מן הפונה את הצורך לעמוד לבדו אל מול מערכת בירוקרטית משומנת ואת הצורך לפנות 

 לערכאות משפטיות.  

 

תמידית בקרב תלונות )קרי, המישור הכלל מערכתי/ארגוני(, אנו עורכים בקרה  ברמת המאקרו

החוזרות על עצמן וזאת לשם ייזום פעולה מתקנת, המיועדת להסיר העילה לתלונות נוספות שמקורן 

 באותה בעיה. 

 מערכת הפקת הלקחים הרגולטורית מטרתה שינוי או רענון של חקיקה או הסדרה של רישיון החברות. 

 

 רי לווין היא גם הממונה על הגנת הצרכן.הממונה על פניות הציבור במועצה לשידורי כבלים ולשידו

 

יצוין כי הטיפול בתלונות באמצעות המועצה  אינו מהווה תחליף למגע הישיר של האזרח או בא כוחו 

עם נושאי התפקידים בחברות הכבלים והלוויין, אלא מהווה חוליה המקשרת בין הציבור לבין 

 רור התלונה.החברות ומשמש נתיב נוסף ובלתי תלוי, בכל הנוגע לבי

 

הממונה על הטיפול בתלונות הציבור, היא מעין "ססמוגרף", ממנו ניתן יהיה ללמוד על קשיים ובעיות 

בפניהם ניצב הציבור ועל מידת המודעות של הציבור לזכויותיו; הממונה מהווה חוליה מקשרת בין 

טיפול, מענה ענייני ויחס המועצה לציבור; מסייעת במציאת פתרונות לבעיות שונות; מוודאת מתן 

 הולם של החברות כלפי הציבור; מפיקה לקחים וממליצה על נקיטה בפעולות מתקנות.
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 סיכום הממצאים
 

 15%-, עלייה של כציבור פניות 3,532 התקבלו במועצה לשידורי כבלים ולווין 2013במהלך שנת  .1
 מהשנה שעברה.

 
 כמות הפניות לאורך השנים:

 
 

 הפניות לאורך השנים:כמות 
 

 
                            2008            2009           2010            2011            2012            2013 

 
 

 לפי חברות:  להלן התפלגות פניות נכנסות .2
3.  

HOT YES כללי 

1925 
 1,129)מתוכן 

 (58%-מוצדקות, כ

605 
-מוצדקות, כ 325)מתוכן 

53%) 

810 
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 נחלקו כך: 2013מספרי המנויים של הוט ויס בשנת 

 
HOT YES 

875,000 601,000 
 

 31.12.13*נתונים נכונים לתאריך 
 
 
 
 
 

 יש יותר תלונות כנגד הוט , גם לאחר שכלול עם מספר המנויים.
 

 
 
 

 :2013נת גות פניות לפי נושאים בשהתפל
 

 מספר פניות 

2013 

 מספר פניות

2012 

 נושא

 
-ירידה של כ

9% 

 
1147 

 
 

 
1269 

 
 נושאי כספים

)כגון: תעריפים שנגבו ממנויים מעבר למוסכם, גביית קנס 
יציאה, חיובים כפולים של הוט ויס, כדורגל בתשלום, ביטול 

 אגרת רשות השידור ועוד(
 

-ירידה של כ
38% 

 
76 

 
123 

 
 שידורי הספורט

 זליגת תכנים, ביטול האפשרות לרכישת משחק בודד
 

-עליה של כ
96% 

 
1021 

 
520 

 
  שירות

)כגון: התנהגות לא אדיבה של נציגי מחלקת שירות ללקוח, 
טכנאי לא הגיע, עיכוב בחיבור לשירותים, לא מחברים לאנטנה 

 לאחר ניתוק, המתנה ארוכה למענה אנושי ועוד(
 

-ירידה של כ
41% 

 
126 

 
 216 

 
  הערמת קשיים לניתוק

המנויים בניסיונות שכנוע ושימור  )כגון: החברות דוחות את
 ומעכבות את הניתוק(

 הוט 
 59% 

 יס
41% 

 הוט

 יס
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-עלייה של כ

130% 

 
 

460 

 
 

200 

 
, )כגון: קליטת ערוצי ישראל באמצעות בעיות טכניות/ קליטה

, הפרעות בשידור 10תשתית של חברות הכבלים, קליטת ערוץ 
 ערוצים, הבדלים בעוצמות הקול(

 
-עליה של כ

20% 

 
260 

 
 215 

 
  תכניות

)כגון: תלונות לגבי הורדת ערוצים שידורים לא הולמים, 
תכניות אלימות שידורים חוזרים, פרסומות סמויות, תרגום 

 ועוד(
 

-ירידה של כ
20% 

 
144 

 
180 

 
 מידע

)כגון: חוקים ותקנות הנוגעים לתחום השידורים הרב 
 ערוציים, זכויות וחובות, נתונים על חברות הכבלים(

 
-עלייה של כ

9.5% 

 
298 

 
272 

 
 שונות

)כגון: אינטרנט וטלפוניה, אי משלוח חשבוניות, חיבור לא 
חוקי, הטרדה של נציגי מכירות, בעיות בפרסום, איכות 

התקנת השירות, פניות בנוגע לשידור לוויני דיגיטלי של ערוץ 
1) 

 
-עלייה של כ

17.5% 

 
3,532 

 
3,004 

 
 ה"כס
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 פרסומי המשרד
 

מרבית הפרסומים הציבוריים של המשרד נמצאים במדורים השונים של אתר האינטרנט  

www.moc.gov.il פרסומים שאינם מופיעים באתר זמינים לעיון ע"י בקשה לממונה על חוק חופש .

 לעיל(.  3פרק  המידע במשרד )ר' 

 

 ית משרד התקשורת, אתר האינטרנט של המשרד, פניות אל ממונה על יישום חוק חופש המידעספרי

ספריית המשרד כוללת ארכיון של דו״חות וסקרים שנעשו בענף התקשורת וכן ספרות משפטית 

חומר  www.moc.gov.ilומקצועית. כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת 

רב כגון: מבנה המשרד, הודעות הדוברת, דו״חות וסקרים, מידע לציבור, וכדומה. באתר ישנו קישור 

מיוחד לפניות הציבור בכל תחומי האחריות של משרד התקשורת וכן ניתן לפנות בבקשות למידע אל 

 הממונה במשרד על יישום חוק חופש המידע.

 

 

 

 

תקציב משרד התקשורת והוצאות בפועל בשנת 2013 ותקציב לשנת 2014 

בסיס תקציב 

הוצאה 2013 

)נטו סופי(

תוספות 

לתקציב 2013

ביצוע  תקציב 

2013

בסיס תקציב 

הוצאה 2014 

)נטו סופי(

תוספות 

לתקציב 2014

סה"כ תקציב 

2014

39,89212335,96639,0172,30941,326שכר )כל המשרד(

9,3198,75023,1698,9756,56215,537תפעול

1,4003,0404,4401,4007,2608,660ייעוץ

6,3004,8004,8003,0007,800תמיכות

1,7251,6261,626רזרבה )לשכר, לעמידה ביעד(

52,33618,21368,37555,81819,13174,949סה"כ

)באלפי ₪(

http://www.moc.gov.il/
http://www.moc.gov.il/
http://www.moc.gov.il/
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ים וחקיקת משנה ששר התקשורת ממונה על חוק

 ביצועם

( על מנת לעיין במרבית דברי החקיקה וחקיקת www.moc.gov.il*ניתן לפנות לאתר המשרד )

 המשנה.

 1986-חוק הדואר, התשמ"ו

 

 חקיקת משנה

 2006-תקנות הדואר )אגרות בעד היתר(, תשס"ו

 

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

 

 2006-תקנות הדואר )הוראות מס(, תשס"ו

 

 2006-תקנות הדואר )היקף האחריות לדברי דואר פנים(, תשס"ו

 

 2013-תקנות הדואר )הפחתה של סכום עיצום כספי(, תשע"ד

 

 2008-תקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, תשס"ח

 

http://www.moc.gov.il/
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 2006-ממסים, מאגרות ומתשלומי חובה אחרים(, תשס"ותקנות הדואר )פטור 

 

-תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה(, תשס"ח

2008 

 

 2009-תקנות הדואר )תמלוגים שמשלמת החברה(, תשס"ט

 

 2011-תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, תשע"א

 

-(, תשס"ו2)ג( לחוק( )הוראת שעה( )מס' -)א( ו37הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף תקנות 

2006 

 

 2007-)ג( לחוק(, תשס"ח-)א( ו37תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 

 

 2006-תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, תשס"ו

 2008 –יחל עובד הרשות להיות עובד החברה(, התשס"ו תקנות רשות הדואר )היום שבו 

 

 2008 -תקנות רשות הדואר )היקף האחריות לדברי דואר פנים(, התשס"ו 

 

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

 

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

 

-בויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה(, תשס"ויחובות, התחיצו הדואר )העברת זכויות, 

2006 

 

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

 

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

 

 1987-התשמ"זצו רשות הדואר )פטור ממסים ואגרות(, 

 

 

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

 חקיקת משנה 

 

 2001-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, תשס"ב
 

 2005-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון כללי ייחודי(, תשס"ה
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-לאומיים(, תשס"ה-רישיון כללי למתן שירותי בזק ביןתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד 

2005 
 

-ארציים נייחים(, תשס"א-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים
2000 

 
 2010-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, תשע"א

 
 2006-ידורים( )הארכת מועד הקצאה בלא תמורה(, תשס"זתקנות התקשורת )בזק וש

 
 2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הארכת מועד הקצאה בלא תמורה(, תשע"א

 
 1998-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויין(, תשנ"ח

 
 2004-ישיון כללי ייחודי(, תשס"דתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת ר

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

 2004-לאומיים(, תשס"ד
 

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

 
ורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, תקנות התקש

 2010-תש"ע
 

-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק(, תשמ"ה
1985 

 
 2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת( )הוראת שעה(, תשע"א

 
 1987-התקשורת )בזק ושידורים( )זכיונות(, תשמ"חתקנות 

 
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם( )הוראת שעה(, 

 2013-תשע"ג
 

 2003-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם(, תשס"ג
 

 2004-קשה לרישיון מיוחד(, תשס"דתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )פרטי ב
 

-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין( )דמי רישיון ותמלוגים(, תשנ"ט
1999 

 
 2002-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תדרים למיתקני גישה אלחוטית(, תשס"ב

 
 2004-תשס"התקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, 

 
 2007-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, תשס"ז

 
 2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, תשע"א

 
 2012-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, תשע"ב

 
 2001-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים(, תשס"א

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

 
 2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה(, תשע"ב
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 2000-גומלין(, תש"ס-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור

 
 2007-ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(, תשס"זתקנות התקשורת )בזק 

 
 1997-(, תשנ"ז1982-חוק הבזק )אישור תוקפה של התוספת לחוק הבזק, תשמ"ב

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

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

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

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

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

 
 2007-תקנות הבזק )זיכיונות( )הוראת שעה(, תשס"ז

 
 1987-המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה(, תשמ"זתקנות הבזק )כהונתם של חברי 

 
 1987-תקנות הבזק )מכרזים(, תשמ"ח

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

 
 1992-תקנות הבזק )פרטי בקשה לרשיון(, תשנ"ב

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

 
 1987-תחנת שידור ומערכת תורן אזורי(, תשמ"חתקנות הבזק )שילוב 

 
 1987 –תקנות הבזק )תקנים ומפרטים של רשתות כבלים(, התשמ"ח 

 
 1999-תקנות הבזק )תשלומים בעד הודעות זימון(, תשנ"ט

 
-לאומיים(, תשנ"ו-שירותים בין -תקנות הבזק )תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק 

1996 
 

לאומיים(, -שירותים בין -תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק תקנות הבזק )
 1996-תשנ"ו

 
 1986-תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל(, תשמ"ו

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

 1996-נ"וצו הבזק )זכיונות( )גמול לחברי ועדת חריגים(, תש
 

צו הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של המועצה( )גמול 
 1995-והוצאות(, תשנ"ה

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

 
 1984-צו הבזק )פטור ממסים ואגרות(, תשמ"ד

 
 1984-תשמ"דצו הבזק )תעתיק של מסר בזק כראיה(, 

 
 2012-צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מאישור סוג ופטור מרישיון סחר(, תשע"ב

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

 1987-כללי התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(, תשמ"ח
 

כללי התקשורת )בזק ושידורים( )תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ 
 2004-ייעודי(, תשס"ד

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

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

 
 1986-(, תשמ"זכללי הבזק )שירותי החברה

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

 
 

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

 

 חקיקת משנה 

 

 2013-תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, תשע"ד

 

 2014-תשע"דתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, 

 

 1987-תקנות הטלגרף האלחוטי )רשיונות, תעודות ואגרות(, תשמ"ז

 

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

 

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

 

 1982-(, תשמ"ב2צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה( )מס' 

 

 .1990-לטלויזיה ורדיו, התש"ןחוק הרשות השניה 

 

-תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי(, תשס"ח

2008 

 

-תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )השתתפות במכרז לזיכיון לשידורי רדיו בערבית(, תשס"ב

2002 

 

 2001-לטלוויזיה ורדיו )חברת החדשות של הערוץ השלישי(, תשס"א תקנות הרשות השניה
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 1994-תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )גמול(, תשנ"ד

 

 1992-תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )כספים(, תשנ"ב

 

 1995-תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )מענק פיצויים(, תשנ"ה

 

 1995-ורדיו )תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו(, תשנ"ה תקנות הרשות השניה לטלויזיה

 

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )מועדים והוראות לעניין תשלום דמי הפצה( )הוראת שעה(, 

 2012-תשע"ג

 

 2010-צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )סיוע בשל רכישת ממיר()הוראת שעה(, התשע"א

 

 1999-ולרדיו )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(, תשנ"ט כללי הרשות השניה לטלוויזיה

 

 2006-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )הליכים למתן רישיון לשידורי רדיו(, תשס"ו

 

-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו(, תשנ"ט

1999 

 2009-)שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון(, תש"ע כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

 

 1999-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון(, תשנ"ט

 

 2006-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל רישיון(, תשס"ו

 

ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל(, כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )

 2013-תשע"ג

 

 2009-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )חסות לתכניות(, תש"ע

 

 2007-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )נטילת זמני שידור(, תשס"ז

 

-מתן התראות(, תשס"ג -לטלוויזיה ורדיו )סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים  כללי הרשות השניה

2002 

 

 2009-כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )עוצמת הקול בשידורים(, תשס"ט

 

 1995-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אזורי זכיון לשידורי רדיו(, תשנ"ה



 
 

 2013של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

77 

 1994-ר מוקדם של תשדירי פרסומת(, תשנ"דכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אישו

 

 1994-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אתיקה בפרסומת בטלויזיה(, תשנ"ד

 

 1994-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו(, תשנ"ד

 

 1992-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )החזר תשלומי מימון(, תשנ"ב

 

 1992-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה(, תשנ"ב

 

 1995-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו(, תשנ"ה

 

 1995-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו(, תשנ"ה

 

 1992–לויזיה ורדיו )ערבויות בעל זכיון(, תשנ"בכללי הרשות השניה לט

 

 1992-כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה(, תשנ"ב

 

 2011-כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )בטוחות לרישיון לשידורי טלוויזיה(, תשע"ב

 

 2012-של סרטים ישראליים(, תשע"ב כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )הוצאה להפקה

 

-כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה(, תשע"ב

2011 

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )המועד להגשת בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה(, 

 .2011-תשע"א

 

 1965-חוק רשות השידור, התשכ"ה

 

 1981-תקנות רשות השידור )אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה(, תשמ"א

 

 1974-תקנות רשות השידור )אגרות, פטורים, קנסות והצמדה(, תשל"ד

 

 1978-תקנות רשות השידור )גמול(, תשל"ח

 

 1969-תקנות רשות השידור )שידור סרטים עלילתיים(, תשכ"ט

 

 1996-"ותקנות רשות השידור )שימוש בתדרי רדיו(, תשנ
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 1965-תקנות רשות השידור )תיאומים בענין קבלת עובדים ומינוייהם(, תשכ"ה

 

 1979-תקנות רשות השידור )תנאי עבודה( )דרגות אישיות(, תשל"ט

 

 1965-תקנות רשות השידור )תקציב(, תשכ"ו

 

 1966-כללי רשות השידור )הוצאה לאור של חומר שידורים ודרכי הפצתו(, תשכ"ו

 

 1996-השידור )ממונה על קבילות הציבור(, תשנ"ז כללי רשות

 

 1997-כללי רשות השידור )מתן אפשרות תגובה לנפגע(, תשנ"ז

 

-כללי רשות השידור )סייגים להשתתפות במכרז להזמנת תשדירי פרסומת לשם שידורם ברדיו(, תשנ"ג

1993 

 

 1993-כללי רשות השידור )תשדירי פרסומת והודעות ברדיו(, תשנ"ג

 

 2012-הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב חוק

 

חקיקה ראשית וחקיקת משנה שבאחריות שרים אחרים לפיה יש לשר התקשורת או לנושאי משרות 

 במשרד התקשורת סמכויות:

 

  2001 -שידורים מזיקים, התשס"א  חוק סיווג וסימון

 

  1992 -התשנ"ב  ,חוק הקלות לחרש

 

  1959 -ת )דרכי תעמולה(, התשי"ט חוק הבחירו

 

 2003 –טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד  חוק שידורי

 

 1975-וחוק הרשויות המקומיות )תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו(, התשל"

 

 2006-קרינה הבלתי מייננת, התשס"וחוק ה

 

 1994-שיים לייצור בישראל, התשנ"דחוק אזורים חופ

 

 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חוק שוויון זכויות



 
 

 2013של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

79 

 2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

 

 1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 

 1957-חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז

 

 2007-נתוני תקשורת(, התשס"ח –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 

 2003 –(, התשס"ג 2צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תשלומים לחברה בעד שירותי בזק( )מס' 

 

 -צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תשלומים לחברה שאינם מפורטים בתוספת לחוק(, תשס"ד 

2004  

 

ם שלי (, סל הנבחרי –צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" 

 2003 –התשס"ד 

 

סל חבילות לאינטרנט(,  –צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" 

 2003 -התשס"ג 

 

סל חבילות לשיחות(,  -צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"

 2002 -התשס"ב 

 

סל קו לצעירים(, התשס"ב  -צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"

- 2002 

 

 2000 –צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  )סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"(, התש"ס 

 

 2009-תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק(, התשס"ט

 

          


