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(באלפי שקלים חדשים)

* תורמש
צ"   בע

 איש
דםאחכ  

הארשה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה תרוקשתה דרמש 

ףיעס

39

     16.5     150.5          20,269          77,647 תרוקשתהדרמש  39
==== ==== ===== ===== ==========

     16.5     150.5          20,269          75,514 לה מ 11

          2,133 הברזר 12

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כה -
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תקציב ברוטו

האצוה ביצקת ביצקתתעצה  
העשמל ת לש תלש תויופתתהש

2017 2018 2019 תותחפהו

         76,432          90,324          97,916
===== ===== =====

         76,307          88,399          95,783

          1,925           2,133

- כה -
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(באלפי שקלים חדשים)

* תורמש
צ"   בע

 איש
דםאחכ  

הארשה
בייחתהל

תיתומהאצוה  
הס כהב האצוה תרוקשתה דרמש 

ףיעס

39

     16.5     150.5          20,269          75,514 לה מ 11
-.-.- -.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-

     16.5     139          41,906 רכש 11 01

            119          22,238 לה ןוגראומ  11 02

         20,000           1,800 תובחש 11 03

            150             150 וםרטקפסהףגא  11 04

יםלבכה ירודילשהצעומה   11 05
     11.5           9,420 ןיוולהו

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כה -
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תקציב ברוטו

האצוה
העשמל

2017

ביצקת
ת לש

2018

ביצקתתעצה  
תלש

2019

תויופתתהש
תותחפהו

         76,307          88,399          95,783
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          36,564          40,541          41,906

02          19,668          16,396          22,357

03          11,825          21,800          21,800

04             270             300             300

05           7,980           9,362           9,420

- כה -
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(באלפי שקלים חדשים)

* תורמש הארשה איש תיתומהאצוה ףיעס 

צ"   בע דםאחכ בייחתהל  הס כהב האצוה תרוקשתה דרמש39 

          2,133 הברזר 12
-.-.-.-. .-.-.-.-

          2,133 הברזר 12 01

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כה -
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תקציב ברוטו

הוצאה
העשמל

2017
תלש

2018
תלש

2019

תויופתתהש
תותחפהו

          1,925
-.-.-.-.

          2,133
-.-.-.-.

01           1,925           2,133

תקציב הצעת תקציב

- כה -
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  -  כה -

משרד התקשורת  

  

פרק א'  - עיקרי הצעת התקציב ויעדים מרכזיים  

  

כללי:  

הצעת תקציב משרד התקשורת לשנת 2019 מסתכמת ב -77,647 אלפי ש"ח, מתוכם כ -46,297 אלפי 

ש"ח מיועדים להוצאות שכר.  

  

משרד התקשורת משמש כגוף האחראי לאסדרת ענף התקשורת ולפיקוח על הגופים הפועלים בו. 

המשרד אחראי ליישום מדיניות הממשלה בנושא התקשורת ולקביעת הכללים שבמסגרתם פועלים 

הגופים בענף, על תחומיו השונים. מאחר שבאופיו המשרד הוא משרד מטה, משמש רוב תקציבו 

למימון הוצאות השכר של העובדים, להוצאות תפעול שוטפות, לרכישת שירותי ייעוץ, לעריכת 

מחקרים וסקרים ולרכישת ציוד לצורך פעילות הפיקוח והאכיפה של המשרד.  

  

סוגיות תקציביות עיקריות נוספות שיקבלו ביטוי בפעילות משרד התקשורת בשנת התקציב 2019:  

  

1 . אגרות תדרים – האגרות הנהוגות בישראל בגין השימוש בתדרים והקצאתם מבוססות על אגרות 

שנקבעו בשנת 1995. מאז האגרות מעודכנות אחת לשנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

בשני העשורים האחרונים השתנה שוק התקשורת לבלי הכר, טכנולוגיות השתנו והוחלפו, תחומי 

תדר נוספים הושמשו לתקשורת אלחוט, שירותים רבים נוספו וחלקם אף התייתרו.  

אגרות התדרים נועדו, בין היתר, ליצור מערך תמריצים שיעודד את הגורמים המשדרים להשתמש 

באופן יעיל וחסכוני בתדרים. בשנים 2018-2019 יפעל המשרד באמצעות יועץ מומחה לקביעת 

ערכו הכלכלי של ספקטרום התדרים העומד לרשות מדינת ישראל. קביעת אגרות התדרים בהתאם 

לערכם הכלכלי תיצור תמריץ כלכלי נכון לשימוש בתדרים ותאפשר למדינה להעריך נכונה את 

ערכם של משאבי הספקטרום העומדים לרשותה ואת הקצאתם לשימושים שונים.  

רשות שידור ותאגיד השידור הציבורי – בשנת 2017 רשות השידור הפסיקה את שידוריה, ותאגיד   . 2

השידור הציבורי החל את פעילותו. במאי 2017. בשנים 2018-2019 תימשך עבודת צוות הפירוק 

של רשות, לרבות תשלומי פרישה ופיצויים לעובדי הרשות, תשלום חובות עבר של הרשות, וסיום 

הפעילות במתחמי הרשות והחזרתם לבעליהם.   

ביחס לתאגיד השידור, בשנים 2018-2019 יימשך תקצוב פעילות ההקמה של תאגיד השידור, 

בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין התאגיד, לרבות פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות 

השידור, המבוצע על ידי התאגיד.  

3 . תחום השידורים: 

א.  העברת מערך עידן פלוס לידי מפעיל פרטי - על מנת להגדיל את התחרותיות במגזר פעילות 

זה פעל המשרד להקמת מערך עידן +, מערך שידורי טלוויזיה דיגיטלי קרקעי (באנגלית: 
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  -  כה - 

DTT - Digital Terrestrial Television) המופץ ללא עלות דמי מנוי, בעלות חד פעמית של 

קניית ערכת קליטה. המערך מופעל כיום על ידי הרשות השנייה ומופצים באמצעותו הערוצים 

1, קשת, רשת, 10, 20, 23, 24, 33, ערוץ הכנסת וכ-10 תחנות רדיו. במסגרת חוק התכנית 

הכלכלית לשנים 2017-2018 קידם משרד האוצר, בשיתוף עם משרד התקשורת, מהלך 

שיוביל להפעלת מערך עידן פלוס על ידי גורם תחרותי מתוך כוונה שזה יפעל להשביחו 

ולהציבו כחלופה תחרותית לפלטפורמות השידור הקיימות. הפעלת המערך על ידי גורם פרטי 

תביא לשיפור איכות הפעלת המערך, שיפור איכות הקליטה ברחבי הארץ, הוספת ערוצים 

אטרקטיביים והפחתת העלויות הנדרשות לתפעולו. המכרז עתיד להתפרסם ברבעון הראשון 

של שנת 2018, והפעלת המערך על ידי גורם מפעיל פרטי צפויה בתחילת במחצית הראשונה 

של שנת 2019.   

איחוד מועצות רגולטיביות והפחתת רגולציה – שוק הטלוויזיה מאופיין בריבוי רשויות    ב.

הסדרה: המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מסדירה את תחום שידורי הטלוויזיה הרב -

ערוצית למנויים; הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מסדירות את תחום שידורי הטלוויזיה 

והרדיו המסחריים לציבור.  

בהמשך לרפורמות שנערכו בתחום בשנים האחרונות התחדד הצורך בראיית שוק השידורים 

כשוק אחד בו פועלים גורמים שונים המשפיעים זה על זה ובצורך להסדירו מתוך ראייה 

כוללת של כלל הגורמים הפועלים בו. קיומם של שני רגולטורים העוסקים בהסדרת אותו 

תחום יוצר כפילות מיותרת ואף חוסר אחידות בהיבטי אסדרה שונים. שני הגורמים עוסקים 

באסדרת נושאים דומים כדוגמת הפקות מקור, כללי אתיקה בשידורים ובפרסומות והגנה על 

ילדים. ואולם, כל אחת מהמועצות קובעת  כללים שונים,  וגם אם הכללים זהים, לעיתים הם 

מיושמים באופן שונה על ידי כל אחת מהמועצות. בשל  כך נוצרת א-סימטריה באסדרה.   

בהתאם לכך עתיד משרד התקשורת להמשיך בקידום התיקון לחוק התקשורת ולחוק הרשות 

השנייה בו יאוחדו המועצה לשידורי כבלים ולוויין ומועצת הרשות השנייה לגוף אחוד 

שתפקידו יהיה קביעת כללי האסדרה החדשים מתוך ראיה כוללת של שוק שידורי הטלוויזיה 

הצעת חוק כאמור נמצאת בדיונים על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת בהכנה לקראת 

קריאה שנייה ושלישית.   
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  -  כה -

פרק ב'  - תיאור ההתפתחויות בענף התקשורת  

 

רקע על הענף ותחומי הפעילות בו  

הכנסות ענף התקשורת בשנת 2016 הגיעו לכ-20.2 מיליארד ש"ח (בניכוי תשלומי קישוריות), ירידה 

של כ-5.5% מהכנסות הענף בשנת 2015, בעיקר עקב התגברות התחרות בתחומי התקשורת השונים 

(היקף ההכנסות פחת בכל תחומי הפעילות למעט בתחום תשתית האינטרנט, שבו בד בבד עם הגדלת 

הקצבים המשווקים חלה עליה של כ-7% בהכנסות בהשוואה לשנת 2016). להתפתחות שוק התקשרות 

ישנה השפעה גדולה על התפתחות המשק. תשתית תקשורת מתקדמת ושירותי תקשורת מגוונים 

בפרישה גיאוגרפית רחבה הם תנאי הכרחי להבטחת המשך הצמיחה, שיפור כושר התחרות של המשק 

הישראלי (בדגש על העלאת שיעורי הפריון) ושיפור השירותים הניתנים במשק.   

ההוצאה המשפחתית החודשית של משק בית עמדה בשנת 2016, על פי נתוני הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, על כ- 12,323 ש"ח, שמתוכה כ-3.13% הינם על שירותי תקשורת שהם כ-385.6 ש"ח1 

חשוב לציין, כי בתחום התקשורת, ככלל, שיעור ההוצאה כאחוז מהכנסתם של משקי בית גדל ככל 

שרמת ההכנסה של משק הבית קטנה, בעוד הסכום הכולל קטן בהתאמה.  

ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בשני העשורים האחרונים הביאה לשינוי מהותי באופיו של ענף 

התקשורת בישראל ובעולם. במשך שנים רבות, נחשב הענף לכזה שמתקיים בו מונופול טבעי. עלויות 

ההשקעה הנדרשות להקמת רשת תקשורת והיתרונות המשמעותיים לגודל המאפיינים את הפעילות 

בענף מנעו קיומה של תחרות אפקטיבית בתחום אספקתם של שירותי תקשורת לציבור. לנוכח 

המאפיינים הללו, סופקו שירותי התקשורת במרבית מדינות העולם על ידי משרד ממשלתי או על ידי 

מונופול ארצי בבעלות ממשלתית מלאה. מתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת הביאו השינויים 

הטכנולוגיים לירידה מהירה בהיקף ההשקעה הנדרשת להקמת רשת תקשורת ולירידה בעלויות התפעול 

השוטפות. תמורות אלו מאפשרות כיום לספק שורה רחבה של שירותי תקשורת במסגרות שוק 

תחרותיות.  

בשנים האחרונות ניתן להצביע על שורה נוספת של שיפורים טכנולוגיים בענף: פיתוחים טכנולוגים 

 (ׂ Fׂ TTx) אלחוטיים, שימוש בטכנולוגיות ספרתיות מבוססות סיבים אופטיים קרוב יותר לבית המנוי

ושילוב של חומרה ותוכנה ברמה גבוהה וכן גידול משמעותי ברוחב הפס הנייח והנייד כאחד. שינויים 

אלו הפכו את מקטע ההפצה, קרי רשת התקשורת, לשירות הניתן לאספקה על ידי מספר גורמים 

במקביל ואפשרו לספק בצד שירותי התקשורת המסורתיים, מגוון רחב של שירותים מודרניים 

המותאמים לצרכים הייחודיים של כל לקוח. כמו כן, מתאפיין הענף בשנים האחרונות בהתלכדות של 

טכנולוגיות (Convergence), תשתיות ושירותים, המטשטשת את קווי התיחום המסורתיים בין 

תקשורת, מחשוב ושידור.  

                                                           
1 (מתוך: "הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 סיכומים כללים" פרסום מספר 1677, חודש יולי 

  .(2017
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  -  כה - 

תהליך התלכדות הטכנולוגיות השפיע באופן משמעותי על מבנה שוק התקשורת כך שנוצרו ארבע 

קבוצות תקשורת מרכזיות המספקות שירותים במרבית התחומים הקיימים בשוק: סלולר, טלפוניה 

נייחת, תשתית אינטרנט, ISP ושיחות בינ"ל וטלוויזיה רב-ערוצית.   

  
* בריבוע אדום – הפרדה מבנית  

** במסגרת השוק הסיטונאי פרטנר וסלקום מספקות כיום תשתית אינטרנט הנסמכת על התשתית של בזק.  

  

תחרות כאמצעי להשגת יעדי המדיניות  

תהליך הליברליזציה וקידום התחרות בענף התקשורת טומן בחובו תועלות רבות למשק. להלן 

העיקריות שבהן:  

1 . הגדלת חופש הצרכן לבחור בין ספקים וכתוצאה מכך ירידה במחירי השירותים לצרכן;  

2 . הרחבת מגוון השירותים הזמינים תוך החדרה מואצת של טכנולוגיות מתקדמות; 

3 . תמריץ להגדלת ההשקעות ולשיפור השירות לצרכן ורוחב פס; 

4 . שיפור כושר התחרות של המשק כתוצאה מזמינות שירותי תקשורת מתקדמים ותמיכה בצמיחת 

התוצר הלאומי והרחבת אפשרויות הצריכה והמסחר במשק. 
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מקור: אתר משרד התקשורת – הכנסות ענף התקשורת 2016 (כאמור סך ההכנסות מסתכם בכ-20.2 מיליארד ₪)  

  

תוצאות התחרות בתחומי התקשורת השונים (ובכללם: תחום הסלולר, תחום השיחות הבינלאומיות, 

תחום הגישה רחבת הפס לאינטרנט, תחום אספקת הקישור לאינטרנט, תחום שידורי הטלוויזיה הרב 

ערוצית, תחום שידורי הטלוויזיה המסחריים ותחום התקשורת הפנים ארצית הנייחת), הדגימו באופן 

מובהק את יתרונותיה של התחרות ככלי להשגת יעדי הממשלה בתחום. לפיכך, יש להוסיף ולפעול 

להחדרתה, להרחבתה ולביסוסה של התחרות בכל תחומי התקשורת, תוך חיזוק מעמדו של הצרכן, בין 

היתר באמצעות הסרת חסמי מעבר בין ספקים והגברת השקיפות והמידע אודות השירותים המסופקים 

לו. 

  

להלן סקירה של שירותי התקשורת השונים בענף ומאפייניהם, תוך שימת דגש על שינויים 

מרכזיים שחלו בענף בשנתיים האחרונות:  

  

1 . התחום הנייח (שירותי בזק פנים -ארציים נייחים)  

בתחום זה פועלות שתי חברות בעלות תשתית אוניברסאלית, חברת בזק וחברת הוט (חברת הוט 

לא השלימה את הפריסה האוניברסאלית, והרשת שלה מגיעה ל-92% ממשקי הבית בישראל). נתח 

השוק של חברת "בזק" עומד על כ-69% משוק תשתית האינטרנט רחבת-הפס (במונחי קווים, 

דצמבר 2016),  על כ-64% בתחום הטלפוניה הנייחת במגזר הקווים הבדידים (בעיקר משקי בית 

ועסקים קטנים), וכ-57% במגזר צירי הקווים (בעיקר עסקים בינוניים וגדולים; נתוני נתח השוק 

בתחום הטלפוניה הינם במונחי הכנסה נורמטיבית, נכונים לחודש ספטמבר 2017). נתח השוק 

הנותר של תשתית האינטרנט רחבת הפס מוחזק על ידי קבוצת הוט (31%) בעוד נתח השוק 

בטלפוניה הנייחת (36% במגזר הקווים הבדידים) מתחלק בין חברת הוט לבעלי רישיונות נוספים 

17%

11%

18%

4%

42%

8% תקשורת נייחת

תשתיות פס רחב

שידורים

מב"ל

נייד

ISP)) גישה לאינטרנט

התפלגות ההכנסות בשוק התקשורת 2016
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 voice over broadband (VOB) המספקים שירותי טלפוניה על גבי האינטרנט באמצעות טכנולוגיית

או באמצעות תשתיות עצמיות.  

 
שוק סיטונאי  

כאמצעי לקידום תחרות בשוק הנייח הריכוזי, מקודמת בשנים האחרונות בישראל מדיניות 

להפעלת שוק סיטונאי על גבי תשתיות תקשורת קיימות. זאת על מנת לאפשר חדירת שחקנים 

נוספים לשוק התקשורת הנייחת. שחקנים אשר אין ברשותם תשתית גישה רחבת פס כלל ארצית, 

יוכלו להציע סל שירותים מגוון כולל שירותים נייחים רחבי פס באמצעות שימוש בתשתיות של 

אחר. מטרות השוק הסיטונאי הן הגברת התחרות, הגדלת רווחת הצרכן ויצירת תמריץ עבור בעלי 

תשתיות הגישה רחבות הפס הנייחות (בזק והוט טלקום) להשקעה בפיתוח ושדרוג תשתיות. 

בהתאם למסקנות ועדת גרונאו משנת 2008 ולאחר מכן מסקנות וועדת חייק משנת 2011, פרסם 

שר התקשורת מסמך מדיניות במאי 2012, ובו מתווה להקמה של שוק סיטונאי בתקשורת נייחת, 

קרי, אספקת מקטעי גישה בסיטונאות על ידי החברות בזק והוט למפעילים מתחרים על מנת שאלה 

האחרונים יספקו שירותים ללקוחות.   

  

בבסיס מודל השוק הסיטונאי עומדת פרדיגמת "סולם ההשקעות" לפיה יש להעמיד בפני ספקי 

השירותים את האפשרות לרכישת שירותים בכל מדרגה של "סולם ההשקעות", החל משירותים 

הכרוכים בהשקעה קטנה יחסית של המתחרים, ואשר מסתמכים על רכישת תשומות בהיקף נרחב 

מהמפעיל הקיים, עד לשירותים הכרוכים ברכישת תשומות בהיקף מצומצם יותר, אשר יתאימו 

למתחרה, שיש ביכולתו להשקיע במקטעי רשת עצמאיים, אך נדרש לפתרונות במקטעי תשתית 

ספציפיים אותם טרם פרס. בכך מתאפשר לספק השירותים לטפס ב"סולם ההשקעות" ולהתגבר 

על חסמי הכניסה בפריסת תשתית עצמאית.  

בנובמבר 2014 פרסם שר התקשורת את החלטתו בדבר התעריפים המרביים לאספקת השירותים 

הסיטונאיים על ידי חברת בזק. כמו כן קבע המשרד את מתכונת אספקת השירותים הסיטונאיים 

בחברת בזק ובחברת הוט בשלושה תיקי שירות שצורפו לרישיונות החברות בעלות התשתית. 

אספקת שירות גישה רחבת פס סיטונאי (BSA) החלה ביום 17 בפברואר 2015, ונכון לעת הזו, 

כבר עברו למעלה מ-400,000 מנויי תשתית אינטרנט למתחרים במסגרת השוק הסיטונאי על רשת 

בזק. ביוני 2017 נקבעו תעריפים לשירותים סיטונאיים ברשת הוט טלקום ובהתאם לכך משרד 

התקשורת פועל ליישום מתכונת אספקת השירותים הסיטונאיים ברשת זו.  

בשנת 2017 החל שימוש באספקת השירותים הפאסיביים של רשת בזק (גישה לקנים ושירות סיב 

אפל) על ידי מתחרותיה חסרות התשתית, שהחלו לבסס פריסה עצמאית. זהו שלב מהותי 

בהתפתחות התחרות בתשתיות, שתביא לשיפור השירותים הניתנים לאזרח – ובראשם הגדלת קצב 

הגלישה וירידת רמת המחירים בשוק.  
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הפיקוח על מחירי חברת בזק   

על אף נקיטת הצעדים לקידום התחרות בתחום, חברת בזק עדיין מהווה מונופול בתחום התקשורת 

הפנים ארצית הנייחת בכלל ותחום הטלפוניה נייחת בפרט. במצב זה, על הממשלה מוטלת החובה 

להגן על ציבור הצרכנים ולפקח על רמת התעריפים של החברה. חשיבותו של פיקוח זה מתחדדת 

עם פתיחת השוק לתחרות: מטרתו המרכזית של הפיקוח בשלב זה היא למנוע מהחברה להציע 

מחירי היצף, שידחקו מתחרים פוטנציאליים, ובטווח הארוך יביאו לצמצום התחרות בתחום 

ולפגיעה ברווחת הצרכנים. לפיכך, המנגנון הקיים הוא תעריף מפוקח על תעריפי החברה שנקבע 

על ידי שרי התקשורת והאוצר. בין השנים 2003-2011 הופחתו תעריפי חברת בזק בכ-14% 

נומינלית, המייצגים הפחתה ריאלית של כ-  27%. בין השנים 2012-2017 לא עודכנו התעריפים 

המפוקחים כלל תוך שהם נשחקו ריאלית ב-4.25% נוספים. בעקבות המלצות ועדת גרונאו מחודש 

מרץ 2008, נקבע מנגנון הקובע את הכללים לאישור סלי תשלומים חלופיים שחברת בזק מבקשת 

לשווק בתחום הטלפוניה הנייחת. מנגנון זה מבוסס על נתח השוק של בזק בתחום זה והוא מאפשר 

הנחות משמעותיות יותר ככל שנתח השוק של בזק קטן, עד לנתח של 60% שבו תעבור החברה 

לפיקוח בשיטת תעריף מירבי. בחודש מאי 2012 פרסם שר התקשורת מדיניות הקובעת כי בתום 6 

חודשים מהפעלתו של השוק הסיטונאי בתקשורת הנייחת, ייהפכו המחירים המפוקחים של 

שירותי חברת בזק למחירי מקסימום. משרד התקשורת פרסם ביוני 2017 שימוע בנוגע לקביעת 

מחירי מקסימום לתעריפי חברת בזק בתחום הטלפוניה, ובמקביל פרסם שימוע בנושא צמצום 

מרווחים אשר ימנע מקבוצות בזק והוט להציע מחירי היצף בחבילות של שירותי תקשורת.  

  

הפרדה מבנית בקבוצת בזק  

קבוצת בזק היא קבוצת התקשורת הגדולה בישראל, המספקת לצרכן מגוון שירותי תקשורת – 

תשתית, ספק אינטרנט, סלולר ושירותי טלוויזיה רב-ערוצית.   

על מנת לקדם את התחרות במגזרי הפעילות השונים, נקבעו לאורך השנים מגבלות על המבנה 

התאגידי של קבוצת בזק, כך שכל שירות מסופק על ידי חברה נפרדת, וקיים איסור על העברת 

מידע בין החברות והצעת סלי שירותים ("באנדל") משותפים, כדוגמת שירות טריפל – תשתית, 

ספק אינטרנט וטלוויזיה רב- ערוצית. ההפרדה המבנית נועדה על מנת לאפשר למתחרות להיכנס 

למגזרי פעילות שלא פעלו בהם בעבר, להגביר את התחרות, לעודד השקעות ולהוזיל את המחיר 

לצרכן. יחד עם זאת, ההפרדה המבנית הנהוגה בבזק כיום מהווה מגבלה על היכולת של הקבוצה 

להציע מוצרים אטרקטיביים למנויים החברה, בכלל מגזרי פעילות השונים. בהמשך לבחינה 

רגולטורית שנעשתה בעבר, בשנת 2017 הוקם צוות משותף למשרדי האוצר והתקשורת, לבחינת 

מודל ההפרדה המבנית הקיים בחברת בזק. בשנים 2018-2019 הצוות עתיד לגבש עמדה בשאר 

למודל ההפרדה המבנית הרצוי ולפרסם שימוע ציבורי על מנת לקבל את הערות הציבור בסוגיה.  

  

    (FTTH) מיזם הסיבים האופטיים  - תשתית הכבלים ותשתיות הפס רחב עד לבית הלקוח

כדי לספק מענה ופלטפורמה להתפתחות שירותים עתידיים על-גבי הרשת, ומתוך הבנה כי 

השקעה בפיתוח תשתיות תקשורת מניבה תועלות כלליות וחברתיות חשובות ברמה הלאומית, 
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 FTTH ישנה חשיבות מכרעת להמשך פיתוחה של רשת רחבת פס בישראל. תשתית בטכנולוגית

(סיבים עד בית הלקוח), מאפשרת גלישה במהירויות גבוהות באופן סימטרי ונמצאת בשלבים 

שונים של הקמה במרבית העולם המפותח. נכון להיום, ובהתאם לנעשה בעולם, נראה כי הכיוון 

   .FTTH הטכנולוגי שיספק מענה לדרישות רוחב הפס העתידיות הוא פריסת רשת בטכנולוגיית

  

על מנת לעודד הקמתה של רשת בטכנולוגיה מתקדמת זו פרסמה ממשלת ישראל מכרז שמטרתו 

הקמת תשתית שלישית ונוספת לבזק ולהוט. באוקטובר 2013 הוקמה חברת IBC לאחר שזכתה 

במכרז ממשלתי מתוך מטרה לרשת את מדינת ישראל ברשת סיבים אופטיים עד לבית הלקוח. 

חברת IBC  מוחזקת בשיעור של 40% על ידי חברת החשמל, 30% על ידי חברת "ויה- אירופה" 

השבדית ועל ידי עוד ארבע שותפות שוות עם 7.5% בעלות כל אחת: באטם, טמרס, רפק ובינת. 

החברה החלה את פעילותה באספקת תשתיות הסיבים האופטיים לבעלי רישיונות, אשר יספקו את 

השירות ללקוחות הקצה. כלומר, החברה פועלת במקטע הסיטונאי לקידום התחרות בתחום הנייח. 

לחברה הוענק רישיון כללי על ידי שר התקשורת, הכולל תכנית לפריסה כלל-ארצית על פי 

התקדמות הביקוש לשירותים של החברה. נכון להיום החברה פרושה באופן מצומצם ב- 7 ערים: 

תל אביב, רעננה, באר שבע, רמת גן, רמת השרון, נתניה וכפר סבא.   

לאחרונה, פתחה חברת IBC חדר מידע מתוך כוונה להכניס משקיע אסטרטגי לחברה, על מנת 

להוות שחקן תחרותי משמעותי בשוק. שילובה של חברת IBC בשוק צפוי להביא להתגברות 

התחרות בתחום הנייח, להאצת קצב ההשקעות בו ולשדרוג טכנולוגי של המוצר.   

  

חובת הפרישה האוניברסלית  

חובת הפרישה האוניברסלית חלה כיום על שתי חברות התשתית, חברת בזק וחברת הוט. בהתאם 

להגדרה ברישיונותיהן, חובת הפרישה האוניברסלית הינה להקים, לקיים ולהפעיל רשת בזק 

ציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ. בנוסף, על כל אחת מהחברות 

לספק את שירותיהן בתנאים שוויוניים ובלתי מפלים לפי סוג השירות, ללא תלות במיקום מבקש 

השירות או בעלות הייחודית למתן השירותים לכל מקבל שירות.  

ככלל, חובת הפרישה האוניברסלית החלה על הוט נקבעה בראשית שנות האלפיים, כאשר חברת 

בזק הייתה ספקית האינטרנט והטלפוניה היחידה. לאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מאז 

בשוק בהיבטי התחרות, הטכנולוגיה, והרגולציה, המשרד בוחן את המשמעויות המשקיות להמשך 

השתת חובת הפרישה האוניברסלית על הוט.  

בנוסף לבזק והוט, הוחלה חובת הפרישה האוניברסלית גם על חברת IBC. עם זאת, על פי 

התכניות העסקיות שהוכנו על ידי החברה, אין התכנות כלכלית לדרישה זו. יתרה מכך, חובת 

הפרישה האוניברסלית מקשה על מציאת משקיע פוטנציאלי אשר צפוי לזרז את פרישת רשת 

הסיבים האופטיים. בהתאם ביקשה IBC לצמצם את חובת הפרישה שהושתה עליה ומשרד 

התקשורת בוחן זאת תוך חשיבה על ההשלכות לעניין חובות הפרישה האוניברסלית המוטלת על 

בזק והוט.   
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2 . התחום הנייד (סלולרי)  

ענף שירותי רדיו-טלפון נייד ("רט"ן") היווה 42% מהכנסות שוק התקשורת בשנת 2016. הכנסות 

חברות הרט"ן לשנת 2016 הסתכמו בכ-8.5 מיליארד ש"ח.   

על מנת להאיץ את התחרות בענף ולהביא להורדת מחירים ולשיפור רווחת הצרכן, פעלה 

הממשלה לקידום מספר רפורמות מבניות בשנים האחרונות. ראשית, פעלו משרד האוצר ומשרד 

התקשורת להכנסת שני מפעילים חדשים באמצעות מכרז תדרים. המפעילים הזוכים, חברת הוט 

מובייל וגולן טלקום, החלו לפעול בשנת 2012, ומחזיקים כיום בנתח שוק כולל של 24%.  בנוסף 

 -Mobile Virtual Network Operator (MVNO)- לכך, פעל המשרד לכניסת מפעילים וירטואליים

 ,(National Roaming) הפועלים על גבי רשת של מפעיל בעל תשתית, ולחיוב נדידה פנים ארצית

הסדר שבמסגרתו מתאפשר למפעילי סלולר שונים להשתמש ברשתות של המתחרות לצורך מתן 

שירותי סלולר באזורים שונים במדינה.   

  

בנוסף, נקטו המשרדים במספר צעדים להורדת חסמי כניסה לענף וחסמי מעבר בין החברות: 

ביטול קנסות יציאה ממפעיל רט"ן, הפחתת תעריף קישור גומלין, ניתוק הזיקה בין עסקת רכישת 

המכשיר לעסקת השירות. הגברת התחרות הביאה להוזלה משמעותית במחירי שירותי הרט"ן. 

כתוצאה מכך, הכנסות חברות הרט"ן לשנת 2016 הסתכמו בכ-8.5 מיליארד ש"ח לעומת 17 

מיליארד ש"ח בשנת 2010.  

בהתאם לכך, ההכנסה הממוצעת ממנוי (ARPU) ירדה מ-134 ש"ח לחודש בשנת 2010 ל -62 ש"ח 

לחודש בשנת 2016, ירידה של כ-54%. החיסכון עבור בית אב (המחזיק בממוצע שלושה 

מכשירים) מסתכם בכ-2,600 ש"ח לשנה. התחרות הביאה לכך שהחברות שינו את אופיין של 

ההצעות השיווקיות למנוייהן וכפועל יוצא, השתנו הרגלי הצריכה של המנויים: שכיחותן של 

הצעת חבילות "ללא הגבלה" הביאה לגידול ניכר בהיקף הצריכה של שירותי שיחות, מסרונים 

ותקשורת נתונים (DATA) בשנים האחרונות.  

  

מדיניות שיתוף ברשת גישה רחבת פס  

בישראל קיימת מגבלה בהקצאת תדרים איכותיים למספר משתמשים בלתי מוגבל בשל השימוש 

של מערכות הביטחון השונות בתחומי תדר רבים. המגבלה על הקצאת התדרים, בעיקר לצורך 

הפעלת הדור הרביעי, מקשה על הקמת רשתות סלולר נוספות ועל כניסת מתחרות חדשות לתחום 

שירותי הרט"ן. מעבר למגבלה במצבת התדרים קיימים חסמי כניסה נוספים הקשורים בהקמת 

אתרים חדשים ובקושי התחרותי בנדידה פנים ארצית.  

בשל הקשיים שתוארו לעיל, וכדי להגביר את התחרות בתחום שירותי הסלולר, מפעיל משרד 

התקשות מדיניות שיתף רשתות. ביום 15 למאי 2014 פורסם מסמך מדיניות שיתוף ברשת גישה 

רחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן אשר כולל התייחסות נרחבת לחלופות שיתוף 

אתרים ותדרים על מנת לאפשר מתן שירות תחרותי ומתקדם טכנולוגית על ידי מפעילים שיעמדו 

בדרישות המשרד לשיתוף.  
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כיום בישראל פועלת רשת משותפת בבעלות חברת פרטנר תקשורת בע"מ וחברת הוט מובייל 

בע"מ. במהלך שנת 2017 אישר משרד התקשורת הסכם שיתוף נוסף, בין החברות סלקום ישראל 

בע"מ, גולן טלקום בע"מ ומרתון 018 אקספון בע"מ, שנחתם ביניהן ביום 11.7.2016. הרשת 

המשותפת נמצאת בהליכי הקמה אשר עתידים להסתיים במהלך שנת 2018.  

  

הקצאת תדרים לטכנולוגיות מתקדמות  

החדרת רשתות דור רביעי בשנת 2015 הייתה אבן דרך חיונית לשם המשך ההתפתחות הטכנולוגית 

של שוק התקשורת הניידת. טכנולוגיות אלו יאפשרו אספקת שירותי תקשורת מתקדמים, בקצבים 

מהירים, באיכות גבוהה ובמגוון רחב.   

  

בנובמבר 2011 הוקמה וועדה בין משרדית למשרדי התקשורת והאוצר -  "ועדת מכרזים - הקצאת 

תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס". המכרז הראשון נערך ביום 12.1.2015 ובו הוקצו 38 

מגה"ץ בתדרי 1,800 מגה"ץ. תדרים אלה התווספו לתדרים נוספים המתאימים ל"דור 4" אשר 

הוקצו בעבר לחברת סלקום ישראל בע"מ וחברת פרטנר תקשורת בע"מ, ובכך התאפשרה הקמה 

של 3 רשתות תקשורת רט"ן מקבילות בטכנולוגיות "דור רביעי", בפרישה ארצית.   

באוגוסט 2017 הוקמה וועדה בין משרדית חדשה – "ועדת מכרזים- אספקת שירותי רט"ן ברחבי 

פס מתקדמים", אשר אמונה על הכנה ועריכת מסמכי ותנאי המכרז, בהתבסס על העקרונות 

במדיניות הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס. התדרים שיוקצו במסגרת הוועדה 

ישמשו לטובת הרחבת הכיסוי ואיכות רשתות הדור הרביעי בסלולר, שפריסתם מתרחבת בהתאם 

לתנאי הרישיון של המפעילות. כמו כן, התדרים יהוו בסיס להטמעת טכנולוגיות מתקדמות  מהדור 

החמישי, לרבות פלטפורמות IOT, בהתאם למאפייני התקינה שיקבעו בגופי התקינה העולמיים  

כחלק מפעילות המשרד לאפשר את הצאת התדרים כאמור, פועלים משרדי האוצר והתקשורת 

לפינוי תדרים בתחום הג'יגה הראשון ממשרד הביטחון ומגופי ביטחון לטובת שימושים אזרחיים, 

בדומה למגמות בעולם. כמו כן, תקודם הסרת חסמים רגולטוריים שתאפשר הסדרה של הקצאת 

התדרים הנוכחית של חלק מחברות הסלולר, לטובת המשך ההתפתחות הטכנולוגית בשוק 

התקשורת הניידת.  

  

3 . אגרות תדרים  

האגרות הנהוגות בישראל בגין השימוש בתדרים והקצאתם מבוססות על אגרות שנקבעו בשנת 

1995. מאז האגרות מעודכנות אחת לשנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. בשני 

העשורים האחרונים השתנה שוק התקשורת לבלי הכר, טכנולוגיות השתנו והוחלפו, תחומי תדר 

נוספים הושמשו לתקשורת אלחוט, שירותים רבים נוספו וחלקם אף התייתרו.  

אגרות התדרים נועדו, בין היתר, ליצור מערך תמריצים שיעודד את הגורמים המשדרים להשתמש 

באופן יעיל וחסכוני בתדרים. תמריץ נכון ייווצר, בין היתר, כאשר האגרה משקפת את הערך 

הכלכלי הניתן להפיק מהתדר ותוך תשומת לב לשיקולים ספקטראליים. מבחינה כלכלית גרידא, 

ומבלי להתייחס לשיקולים נוספים המשמשים בניהול תדרי הרדיו בישראל, ניתן לומר כי גורם 
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המפיק מתדר ערך כלכלי הנמוך מהאגרה שהוא נדרש לשלם יעדיף לעבור לתדר זול יותר, ובדרך 

זו יתפנה מקום לשימושו של גורם אחר המפיק ערך כלכלי גבוה יותר מהשימוש בתדר.  

בשנים 2018-2019 יפעל המשרד באמצעות יועץ מומחה לקביעת ערכו הכלכלי של ספקטרום 

התדרים העומד לרשות מדינת ישראל. קביעת אגרות התדרים בהתאם לערכם הכלכלי תיצור 

תמריץ כלכלי נכון לשימוש בתדרים ותאפשר למדינה להעריך נכונה את ערכם של משאבי 

הספקטרום העומדים לרשותה ואת הקצאתם לשימושים שונים.    

 

 4 . תחום השיחות לחו"ל (התקשורת הבינלאומית) 

בשנת 2007 חלו מיזוגים בשוק השיחות הבינלאומיות, כך שבשוק פעלו ארבע חברות: בזק 

בינלאומי, 013 נטוויז'ן, 012 סמייל וחברת אקספון. צמצום השחקנים בשוק הביא להאטה ברמת 

התחרות, ולעליית מחירי התעריפונים הרשמיים של החברות להתקשרות בינלאומית.   

בשנים האחרונות התגברה התחרות בשוק זה בעקבות מספר שינויים שחלו בו. בשנת 2010 שונה 

מבנה התעריפים להתקשרות מרשת רט"ן לחו"ל ונקבעה אסדרה מקבילה למבנה התעריפים שהיה 

קיים בהתקשרות מרשת נייחת לחו"ל. בשנת 2011 התחוללו בשוק התקשורת מספר רפורמות 

מבניות, ביניהן -  כניסת מפעילי רט"ן ברשת אחרת (MVNO) לשוק הסלולר. בהמשך החלה 

פעילותן של הוט מובייל וגולן טלקום בתחום הרט"ן ובין היתר כתוצאה משינויים אלה, מגמת 

השחיקה בהיקף הדקות נבלמה למשך מספר שנים. כיום פועלים בשוק שמונה שחקנים 

בינלאומיים: טלזר 019, אקספון 018, הוט מובייל בינ"ל 017, גולן טלקום בינלאומי 016, רמי לוי 

השיקמה 015, בזק בינלאומי 014, ברק נטוויז'ן 013 ו-  012 סמייל.   

דקות שיחה בינ"ל (יוצאות) בשנים 2007-2016, במיליוני דקות  

  

 
לאור התהוותן של קבוצות התקשורת שהוזכרו לעיל, תחום התקשורת הבינלאומית החל לאבד 

מעצמאותו. היכולות של שחקני רט"ן עיקריים לפעול ללא הפרדה מבנית בין הזרוע הבינלאומית 

ובין הזרוע הפנים ארצית של החברות יצרה פרקטיקה שיווקית של מכירת חבילות שירותים 
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(לרבות דקות שיחה פנים ארציות, בינלאומיות, שירותי הודעות ושירותי גלישה) המאפשרת למנוי 

רט"ן קבלת מגוון שירותי בזק תמורת סכום מסוים וידוע מראש ("חבילות ללא הגבלה"). מכירת 

חבילות שירותים אלה, כמו גם התחרות רבת המשתתפים בין המפעילים הפנים ארציים, גרמה לכך 

שנחיצות השמירה על שירותי השיחות הבינ"ל כשירותים הפועלים בענף נפרד ועצמאי בשוק 

התקשורת עומדת בסימן שאלה, ובשנת 2018 משרד התקשורת יבקש לבחון את ההסדרים 

הרגולטוריים הקיימים ביחס לפעילות מגזר זה, ואת התאמתם למצב התחרות הקיים בשוק.  

  

   (ISP–Internet Service Provider/ אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט) 5 . תחום שירותי האינטרנט

בעלי הרישיונות לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט מספקים את הגישה לשרתים המפעילים את 

אתרי האינטרנט. הגישה ניתנת על גבי תשתית של ספקי תשתית האינטרנט – בזק או הוט. תחום 

זה, שהנו אחד מתחומי הפעילות התחרותיים ביותר בענף התקשורת, עבר תמורות משמעותיות 

בשנים האחרונות עקב הרפורמות המבניות בשוק התקשורת. כתוצאה מאותן רפורמות והתחרות 

ההולכת וגוברת בענף זה, החברות חוו ירידה בהכנסה הממוצעת למנוי. כפועל יוצא, כיום חברות 

אספקת שירותי קישוריות לאינטרנט המהותיות מהוות חלק מקבוצות תקשורת הנותנות מספר רב 

של שירותים משלימים ללקוח. בין הקבוצות המהותיות ניתן למנות את 013 נטויז'ן השייכת 

לקבוצת סלקום, 012 סמייל השייכת לקבוצת פרטנר, הוט NET של קבוצת הוט, ובזק בינלאומי 

השייכת לקבוצת בזק. יש לציין כי תחום זה הופרד בעבר על מנת להביא להגברת התחרות מול 

חברת בזק אשר פעלה כמונופול בכלל מקטעי התקשורת. בשל התמורות שחלו בעקבות פתיחת 

השוק הסיטונאי ובשל התחזקות חברות תקשורת חדשות אשר נכנסו לתחום, צפוי תחום שירותי 

האינטרנט להתאחד עם שרותי תשתית האינטרנט, אותן מספקות חברות וקבוצות התקשורת, 

ולהעלם כתחום נפרד.   

  

  6 . תחום השידורים (שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור)

תחום השידורים נחלק לשלושה סוגי שידורים עיקריים: שידורים ציבוריים הממומנים בעיקרם 

מכספי מיסים (שידורי תאגיד השידור הציבורי, שידורי ערוץ הכנסת ושידורי הטלוויזיה הלימודית) 

(להלן – ערוצי שידורי ציבוריים), שידורי טלוויזיה מסחריים הממומנים מפרסומות (ערוצים קשת, 

רשת ו-10, ושידורי הערוצים הייעודיים) (להלן – שידורים מסחריים) ושידורי טלוויזיה רב–

ערוצית, הממומנים מדמי מנוי, הן בכבלים ובלוויין (חברות הוט ויס) והן על גבי רשת אינטרנט 

(סלקום, פרטנר, נטפליקס).  

  

שידורים מסחריים  

השידורים המסחריים מוסדרים בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק 

הרשות השנייה). בהתאם לחוק זה, מוסמכת מועצת הרשות השנייה להעניק זיכיונות לשידורי

טלוויזיה. בזכות התפתחויות טכנולוגיות, ועל מנת להביא להסדרה של השוק, להוביל ליציבותו

ולהגביר את מידת העצמאות של הערוצים המשדרים, פעלו המשרדים למעבר לשיטת רישיונות.

כיום פועלים בשוק השידורים המסחריים, מתוקף חוק הרשות השנייה, שלושה ערוצים – ערוץ

 

 

 

 



 21    משרד התקשורת -הצעת תקציב 

  -  כה -

קשת, ערוץ רשת, וערוץ 10, לאחר שהזיכיונות לשידור באפיק 22 נסתיימו, והזכייניות שהחזיק 

בערוץ קיבלו רישיון לשידור בנפרד. קשת ורשת פועלות מתוקף רישיון ל-15 שנים אשר החל 

בתאריך 1 בנובמבר 2017, בעוד ערוץ 10 פועל מתוקף רישיון ל-15 שנים אשר הוענק לו ביום 1 

ביולי 2015.  

בנוסף, מוסמכת המועצה לתת זיכיונות לשידורי רדיו אזורי בשיטה האנלוגית, ורישיונות לשידורי 

רדיו ארצי בשיטה הספרתית (דיגיטאלית).  

במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019 מקדמים משרדי האוצר והתקשורת תיקוני חקיקה 

שמטרתם להוביל להפחתת הרגולציה והתאמתה לעולם תחרותי, שבו אפיק השידור אינו משאב 

מוגבל. המסגרת תיקוני החקיקה מוצע לעדכן את סמכויות הרשות השנייה כרגולטור המפקח על 

השחקנים בשוק, כך שמרבית פעולות הביקורת והאכיפה יבוצעו, בהתאם למגמה הרווחת בשוק, 

בדיעבד (Ex post) ולא מראש. כמו כן, במגמה לעודד את התחרות והגיוון, מוצע לקבוע כי 

שחקנים חדשים וקטנים יקבלו הגנות ינוקא, ולא יוטלו עליהם חובות ההשקעה בתוכן ובחדשות 

המוטלות על הערוצים הוותיקים, עד להגעה לנתח שוק מינימלי.  

   

טלוויזיה רב -ערוצית  

שוק הטלוויזיה הרב-ערוצית הינו שוק ריכוזי ופועלות בו בעיקר שתי חברות ותיקות, חברת 

הכבלים הוט וחברת הלוויין יס, המחזיקות למעלה מ-90% מהמנויים מההכנסות בענף, והן נהנות 

מרמת הכנסה ממוצעת למנוי הגבוהה משמעותית מהשחקניות החדשות בשוק. חסמי כניסה 

גבוהים לשוק הובילו לאורך שנים להיעדר התחרות, שאפשרה לשחקניות הקיימות לשמור על 

מחירי הטלוויזיה הרב-ערוצית גבוהים באופן יחסי. בשנים האחרונות בעקבות ההתקדמות 

הטכנולוגית והתלכדות הטכנולוגיות, הפך האינטרנט לתשתית אלטרנטיבית לתשתית הכבלים 

והלוויין לצפייה בשידורי טלוויזיה. כתוצאה מכך, החלו חברות תקשורת נוספות לספק שירותי 

טלוויזיה רב-ערוצית, על גבי רשת האינטרנט. יישום רפורמות השוק הסיטונאי ומיזם הסיבים 

האופטיים יובילו להאצת קצב הגלישה לצרכן הביתי, כך שניתן יהיה להעביר תכנים על גבי 

תשתית האינטרנט בנפחים גדולים ובאיכות גבוהה מבלי לפגוע בחוויית הצפייה של הצופה. בשנת 

 ,(OTT – Over the Top) 2015, החלה חברת סלקום באספקת שידור טלוויזיה מבוססי אינטרנט

בשילוב עם שידורי מערך עידן פלוס. לפי דיווחי החברה היא מספקת שירותים לכ-150,000 

לקוחות. בשנת 2017, החלה גם חברת פרטנר לספק שידורי OTT. לצד כניסת מתחרות נוספות 

לתחום זה מקדם משרד האוצר בשיתוף משרד התקשורת, תיקוני חקיקה להסרת חסמי כניסה 

מהותיים לכניסת מתחרים חדשים, כדוגמת תכני וערוצי ספורט, כמפורט לעיל.  

בנוסף, על מנת להגדיל את התחרותיות במגזר פעילות זה פעל המשרד להקמת מערך עידן +, 

מערך שידורי טלוויזיה דיגיטלי קרקעי (באנגלית: DTT - Digital Terrestrial Television) המופץ 

ללא עלות דמי מנוי, בעלות חד פעמית של קניית ערכת קליטה. המערך מופעל כיום על ידי הרשות 

השנייה ומופצים באמצעותו הערוצים 1, קשת, רשת, 10, 20, 23, 24, 33, ערוץ הכנסת וכ-10 

תחנות רדיו. במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 קידם משרד האוצר, בשיתוף עם 

משרד התקשורת, מהלך שיוביל להפעלת מערך עידן פלוס על ידי גורם תחרותי מתוך כוונה שזה 
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יפעל להשביחו ולהציבו כחלופה תחרותית לפלטפורמות השידור הקיימות. הפעלת המערך על ידי 

גורם פרטי תביא לשיפור איכות הפעלת המערך, שיפור איכות הקליטה ברחבי הארץ, הוספת 

ערוצים אטרקטיביים והפחתת העלויות הנדרשות לתפעולו. המכרז עתיד להתפרסם ברבעון 

הראשון של שנת 2018, והפעלת המערך על ידי גורם מפעיל פרטי צפויה בתחילת במחצית 

הראשונה של שנת 2019.  

השלמת הרפורמות כאמור לעיל צפויה להוביל להמשך הרחבת התחרות בשוק השידורים בשנת 

2019, גיוון המוצר הטלוויזיוני והרחבת היצע חבילות התוכן העומד בפני הצרכן.    

     

 שוק הטלוויזיה מאופיין בריבוי רשויות הסדרה: –איחוד מועצות רגולטיביות והפחתת רגולציה 

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן – המועצה), בסיועה של מנהלת הסדרת השידורים 

לציבור במשרד התקשורת, מסדירה את תחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים (שידורי 

הכבלים ושידורי הלוויין); הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ומועצת הרשות השנייה לטלוויזיה 

ולרדיו (להלן – מועצת הרשות השנייה), מסדירות את תחום שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים 

לציבור.  

בהמשך לרפורמות שנערכו בתחום בשנים האחרונות התחדד הצורך בראיית שוק השידורים כשוק 

אחד בו פועלים גורמים שונים המשפיעים זה על זה ובצורך להסדירו מתוך ראייה כוללת של כלל 

הגורמים הפועלים בו. בנוסף, קיומם של שני רגולטורים העוסקים בהסדרת אותו תחום יוצר 

כפילות מיותרת ואף חוסר אחידות בהיבטי אסדרה שונים. שני הגורמים עוסקים באסדרת נושאים 

דומים כדוגמת הפקות מקור, כללי אתיקה בשידורים ובפרסומות והגנה על ילדים. ואולם, כל אחת 

מהמועצות קובעת  כללים שונים,  וגם אם הכללים זהים, לעיתים הם מיושמים באופן שונה על ידי 

כל אחת מהמועצות. בשל  כך נוצרת א-סימטריה באסדרה.   

בהתאם לכך עתיד משרד התקשורת להמשיך בקידום התיקון לחוק התקשורת ולחוק הרשות 

השנייה בו יאוחדו המועצה לשידורי כבלים ולוויין ומועצת הרשות השנייה לגוף אחוד שתפקידו 

יהיה קביעת כללי האסדרה החדשים מתוך ראיה כוללת של שוק שידורי הטלוויזיה (השידורים 

המסחריים והטלוויזיה הרב ערוצית), ותוך מגמה להפחתת הנטל הרגולטורי ומיקודו בנושאי ליבה 

הכרחיים ומינימליים. הצעת חוק כאמור נמצאת בדיונים על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת 

בהכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. חקיקה זו תבוצע בהתאמה לחקיקה המקודמת כחלק 

מהתכנית הכלכלית, כמפורט במסמך זה, ומטרתה התאמת הרגולציה לתנאי השוק התחרותיים, 

וצמצום מעורבות הרגולטור בתוכן המשודר.  

  

 ביום 18 בספטמבר 2015, מונתה על ידי – הגברת התחרות והסדרת הרגולציה בשוק השידורים

ראש הממשלה ושר התקשורת וועדה מייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים (להלן - 

הוועדה), אשר פרסמה המלצותיה ביום 30 ביוני 2016 (להלן -  המלצות הוועדה). המלצות הועדה 

מתייחסות לשורה ארוכה של שינויים הנדרשים ברגולציית השידורים בישראל, אשר נועדו להביא 

להתאמתה לעת הנוכחית, בדגש על התמורות הטכנולוגיות המשמעותיות המשפיעות על שוק 

השידורים. בתוך נושאים אלו ניתן למצוא את הגדרת השחקנים בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית; 
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קביעת מסגרת רגולציה אחודה תוך הפחתתה באופן משמעותי לעומת הרגולציה הקיימת כיום; 

הסרת חסמי כניסה למתחרים חדשים והסרת חסמי מעבר בין פלטפורמות השידור השונות, בדגש 

על תחום התוכן, לרבות אסדרת הבלעדיות בתוכן הספורט, כך שאלו לא יהוו עוד חסם לכניסת 

שחקנים חדשים למגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית, וזאת במקביל לאסדרה אשר צפויה להביא 

להפחתת עלויות תכני הספורט, כך שתתאפשר הנגשתם לציבור רחב יותר; וכן פעולות ושינויים 

לשם הגברת התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית ובשוק הטלוויזיה המסחרית (בין היתר 

בהתייחס למעבר לשידורים דיגיטליים אשר אפשרה מעבר לשיטה של רישיון לשידורים הטומנת 

בחובה הגדלת מידת העצמאות של הערוצים המשדרים, וכן פישוט והקלת התנאים והמחויבויות 

הנדרשים מבעל הרישיון). המלצות הוועדה אומצו על ידי שר התקשורת ביום 6 למרץ 2017, 

וחלקן מקודמות במסגרת תיקוני חקיקה הנכללים בתכנית הכלכלית לשנת 2019 ובחקיקה 

המקודמת כיום בכנסת. 

  

רשות השידור ותאגיד השידור הציבורי  

ביום 29 ביולי 2014 אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק השידור הציבורי התשע"ד-2014 (להלן – 

חוק השידור הציבורי) במליאת הכנסת. עיקרי החוק התייחסו לסגירת הרשות הקיימת והקמת 

תאגיד ציבורי חדש שיפעל לפי פרמטרים מקצועיים וערכיים של מצוינות, חדשנות, יעילות 

ועצמאות. בנוסף לכך, נקבע כי יוקמו שלושה ערוצי טלוויזיה מרכזיים: ערוץ 1 שישדר בעברית, 

ערוץ 33 שישדר בערבית וערוץ 23 שיתפקד כערוץ ציבורי לילדים. כמו כן תוקם יחידת חדשות 

אחודה לטלוויזיה ולרדיו, נקבע כי תיסגר הטלוויזיה החינוכית כיחידת סמך במשרד החינוך, 

הוגבל תקציב תאגיד השידור הציבורי, נקבע סף מינימום להשקעה שנתית בתוכן ובוטלה אגרת 

הטלוויזיה. כל זאת בהמשך למינוי הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל 

("ועדת לנדס") בספטמבר 2013 אשר הגישה המלצותיה במרץ 2014. מסיבות שונות, ובתוכן 

הבחירות שהוקדמו וחלו בשנת 2015, אירעו עיכובים ביישום שלבים הכרחיים בחוק השידור 

הציבורי. ביום 15.5.2017, לאחר מספר דחיות כאמור, הפסיקה רשות השידור את שידוריה, 

ותאגיד השידור הציבור החל בשידוריו.   

בשנים 2018-2019 תימשך עבודת צוות הפירוק של רשות, לרבות תשלומי פרישה ופיצויים 

לעובדי הרשות, תשלום חובות עבר של הרשות, וסיום הפעילות במתחמי הרשות והחזרתם 

לבעליהם.   

ביחס לתאגיד השידור, בשנים 2018-2019 יימשך תקצוב פעילות ההקמה של תאגיד השידור, 

בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין התאגיד, לרבות פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות 

השידור, המבוצע על ידי התאגיד.  

  

7 . ענף הדואר   

מדיניות הממשלה בענף הדואר היא לסייע לחברת הדואר, ולהקנות לה כלים לצורך אספקת 

שירותים בפרישה כלל ארצית (השירות האוניברסלי) תוך קידום התחרות בתחום שירותי הדואר.   
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לאור השינויים שחלו בענף הדואר, כגון החלופות לדואר המסורתי הקיימות בשוק, הירידה 

המתמשכת בכמות דברי הדואר ולצד הגידול בבתי אב, קיים אתגר מתמשך לשמירת השירות 

האוניברסלי.  

לאחר הקמת חברת הדואר כחברה ממשלתית, ולשם בחינת התעריפים, המגמות והתהליכים בענף, 

הוקמה ועדה ציבורית לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן ("ועדת רייך"). 

הוועדה הוקמה באוקטובר 2012 והגישה את המלצותיה באפריל 2014. המלצותיה המרכזיות היו 

להעמיד את תעריפי חברת הדואר על בסיס עלויותיהן, להרחיב ולפתח את התחרות בענף, לפתוח 

את מרכזי החלוקה, לצמצם את ימי חלוקת הדואר, לשפר את זמני ההמתנה בתור ואת שעות 

פעילות הסניפים, לאפשר מתן שירות עצמי ביחידות הדואר, קבלת חבילות עד לבית הנמען 

ופעילות במתכונת של "חנות בתוך חנות".   

  

לאור החלופות לדואר המסורתי הקיימות בשוק, כמות הדואר היחידני בארץ הולכת ופוחתת 

ומשקלה בהכנסות חברת הדואר הולכת וקטנה. הפגיעה בשוק הובילה את חברת הדואר לירידה 

בהיקף הכנסותיה הצפויות ולחשש מפני חדלות פירעון. בעקבות זאת ולאחר משא ומתן ממושך 

בין חברת הדואר ועובדיה לבין נציגי המדינה, ביום 7 באוקטובר 2014 סוכמו העקרונות ביחס 

לתוכנית הבראה לחברה בין חברת הדואר, משרד האוצר, משרד התקשורת והסתדרות העובדים. 

ההסכם כלל יישום תוכנית הבראה שתוביל לאיזון תקציבי של החברה, תוך מתן גמישות 

תעסוקתית, הרחבת השירותים הניתנים על ידי בנק הדואר, הגדלת שעות הפתיחה, הגבלת מצבת 

כוח האדם, ולהסכמה על מתווה להנפקת החברה שיכלול בשלב הראשון מכירת 20 אחוזים ממנה 

למשקיע אסטרטגי ולאחר מספר שנים הנפקה של 40 אחוזים, בסך הכול, בבורסה. בהמשך לכך, 

ולשם יישום תכנית ההבראה, נחתם ביום 18 במרץ 2015 הסכם מימון בין המדינה לבין חברת 

הדואר, אשר במסגרתו תקצה המדינה 477 מיליוני ש"ח על פני 4 שנים לחברת הדואר לטובת 

מימון עלויות פרישת עובדים (236 מיליוני ש"ח הועברו לדואר כבר בשנת 2015). ההסכם אושר 

בוועדת הכספים ביום 16 באפריל 2015, ולאחריו החלה חברת הדואר ביישום תכנית ההבראה: 

החלו תהליכי התייעלות (כגון איחוד סניפים ואיחוד ימי חלוקה), שופר השרות לאזרח (פתיחת 

סניפים עד השעה 20:00, חלוקת 90% מדברי דואר רשום), הועלו חלק מתעריפי הדואר ומצבת 

המשרות הצטמצמה בכ-950, בהתאם להסכמים שנחתמו. בשנים 2018 ו-2019 המשרד יבחן 

דרכים שיאפשרו שמירה על אופי השירות של החברה, לצד עידוד התחרות בשירותי הדואר, 

במטרה להגביר את השירות לציבור ורווחת הצרכן.  
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פרק ג'  - תיאור המשרד   

  

הגוף המרכזי העוסק בהסדרת שוק התקשורת, שאיננה נוגעת בנושאי תוכן, הוא משרד התקשורת. 

תפקידו של משרד התקשורת הוא קביעת מדיניות הממשלה בענף התקשורת ויישומה באמצעות מתן 

רישיונות, פיקוח ואכיפה על הגופים הפועלים בענף, הקצאת משאבים (תדרים ומספור), פיקוח על 

תעריפי שירותים בענף וביצוע פעולות הנדרשות במטרה לקדם את רווחת הצרכן ולהבטיח תנאי תחרות 

הוגנת בין השחקנים הפועלים בו. 

  

הרגולציה על נושא התוכן בשידורים מבוצעת על ידי שני גופים:  

1 . הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו היא תאגיד סטטוטורי עצמאי והיא אחראית על הסדרת פעילות 

הטלוויזיה המסחרית – ערוץ 2 וערוץ 10, ועל פעילות תחנות הרדיו האזוריות;  

2 . המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מפקחת על בעלי הרישיון למתן שירותי טלוויזיה רב 

ערוצית - חברת הכבלים (HOT) וחברת הלוויין (YES), ועל בעלי הרישיון המיוחד לשידורי כבלים 

ובכללם גם הערוצים הייעודיים. 

  

תפקידיו של המשרד מבוצעים באמצעות גורמי המטה במשרד והיחידות המקצועיות כדלהלן:  

  

1 . הנהלת המשרד  

במסגרת הנהלת המשרד נכללות היחידות הבאות: לשכת השר, לשכת המנהל הכללי, דובר, מבקר 

פנים וקצין בטחון.  

  
אגף מנהל ומשאבי אנוש    . 2

האגף למנהל וארגון מרכז את הנושאים הבאים: נהלי כוח אדם, קליטת עובדים, תקן ושיבוץ 

עובדים, קידום עובדים, שינויים בדרגות, פרישה לפנסיה, ענייני משמעת, הדרכה ביחידות המשרד 

ותחזוקה שוטפת של בנייני ורכבי המשרד.  

 

האגף למערכות מידע    . 3

האגף למערכות מידע פועל לממש את יעדי המשרד באמצעות תשתית וכלים טכנולוגיים, מערכות 

מידע רוחביות ומערכות ייעודיות המותאמות לצרכי האגפים השונים במשרד. האגף פועל בשיתוף 

פעולה עם כלל אגפי המשרד על מנת לייעל את תהליכי העבודה, למצות את המידע המשרדי 

לצורך ניתוח מגמות וקבלת החלטות ולשפר את השירות לאזרח.  

  

4 . מינהל כלכלה   

מינהל כלכלה אמון על גיבוש העמדה הכלכלית של המשרד בנושאים שעל הסדרתם מופקד 

המשרד. במסגרת זו, המינהל עוסק בנושאים הבאים: גיבוש מדיניות פיתוח התחרות והסרת

חסמים להתפתחותה וגיבוש מדיניות פיקוח על תעריפים לגופים המצויים תחת סמכות הפיקוח
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של המשרד (חברת בזק, בעלי רישיונות בזק וחברת הדואר); בדיקת ההיבטים הכלכליים בעת 

הכנת מכרזים לבחירת מפעילי תקשורת וליווי כלכלי של תהליך מתן רישיונות לספקי שירות; מתן 

שירותי ייעוץ כלכליים בסוגיות הנוגעות לאסדרת תחום התקשורת לאגפי המשרד השונים, 

להנהלת המשרד ולשר התקשורת.    

  

5 . אגף הכספים (החשבות)  

אגף הכספים אחראי על ביצוע הפעילות הכספית של משרד התקשורת כמקובל בחשבויות משרדי 

הממשלה כגון ביצוע תשלומי שכר וקניות. במסגרת זו האגף מבצע התקשרויות עם ספקים, ונותני 

שירותי, תוך הפעלת בקרה ניהולית. בנוסף האגף מטפל בגביית תמלוגים ממפעילי התקשורת 

החייבים בתשלום תמלוגים, וכן בגביית אגרות תדרים בשיתוף עם אגף הספקטרום.  

  

6 . הלשכה המשפטית   

לשכת הייעוץ המשפטי עוסקת בכלל נושאי הרגולציה ובשאר הנושאים שהם בעלי היבטים 

משפטיים וקשורים בפעילות המשרד. במסגרת זו עוסקת הלשכה, בין היתר, בקידום הצעות חוק, 

בטיפול בהצעות חוק ממשלתיות ופרטיות, בהכנת חקיקת משנה על כל רבדיה, בניסוח רישיונות 

של מפעילים בתחום תקשורת ובתחום הדואר, בליווי משפטי של מתן השירותים הכספיים בבנק 

הדואר ובפיקוח עליהם, במתן חוות דעת משפטיות הנוגעות לקידום מדיניות השר ולעבודת 

המשרד, במתן ייעוץ משפטי לוועדות מכרזים, במתן ייעוץ משפטי לייצוג המשרד בערכאות 

משפטיות מול גורמים הפועלים בענף ועוד. 

  

7 . מנהל הנדסה  

מינהל ההנדסה מאגד את היחידות הבאות: אגף הנדסת תקשורת, אגף תכנון והנדסת ספקטרום 

ותחום רישוי אלחוטי.   

אגף הנדסת תקשורת אחראי לגיבוש חוות דעת הנדסיות לטובת קביעת מדיניות וכללי הסדרה 

בתחום התקשורת, גיבוש כללים להסדרת המוכנות הטכנו-הנדסית של חברות התקשורת לחירום, 

בחינה וגיבוש חוות דעת ביחס לנספחים הנדסיים בתהליכי רישוי חברות תקשורת, הגדרת מפרטים 

טכניים ותקנים הנדסיים לשירותים ולציוד תקשורת ותכנון וניהול המספור (בניית תכנית מספור, 

ניהול המשאב).  

אגף תכנון והנדסת ספקטרום אחראי לניהול משאב ספקטרום התדרים של מדינת ישראל ומתן 

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

למשתמשים ביטחוניים ואזרחיים (הענקת רישיונות), מקיים קשר מקצועי שוטף עם ארגונים 

בינלאומיים בתחום התקשורת האלחוטית, בגביית אגרת רישוי ואגרת הקצאת תדרים.  

תחום רישוי אלחוטי אחראי למתן רישיון לשימוש בתדרים ואישור שימוש בסוגי ציוד אלחוטי – 

מתן רישיון סחר לגופים, מתן אישורי סוג לציוד אלחוטי.  
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8 . אגף בכיר רישוי 

אגף בכיר רישוי ממונה על הרישוי בתחום שרותי הבזק, באמצעות הכנה, הענקה, תיקון ועדכון 

של רישיונות מסוגים שונים, מרכז את פעילות ועדת הרישוי הסטטוטורית וצוות רישוי ואת 

פעילות גורמי המשרד המעורבים בתהליכי הרישוי. בנוסף, האגף אחראי למתן רישיונות ניסוי 

לשילוב טכנולוגיות חדשות. האגף אחראי על אישורי שחרור מהמכס לציוד קצה אלחוטי, ליבוא 

אישי ומסחרי, על פי הקריטריונים הקבועים בצו אי תחולה. כמו כן, באחריות האגף בדיקת 

התאמתו של ציוד קצה קווי המיובא לישראל או מיוצר בה לרשתות הבזק הציבוריות ולמתן 

"אישורי סוג" ואישורים מיוחדים לייבוא ציוד כאמור.  

 

9 . אגף טכנולוגיות עתידיות וסייבר 

האגף עוסק בכלל טכנולוגיות תקשורת עתידיות (טכנולוגיות שעדיין אינן נמצאות בשימוש 

בישראל) וסייבר (אחריות המשרד בתחום הסייבר תגובש בתיאום עם מטה הסייבר הלאומי).   

מטרת האגף הינה גיבוש תמונת עתיד טכנולוגית של שווקי הטלקום בישראל ובכלל זה: לימוד 

המגמות הטכנולוגיות בעולם בתחום הטלקום והתעדכנות בפיתוחים טכנולוגיים עתידיים (נייחים 

וניידים), גיבוש "מפת דרכים" טכנולוגית של שווקי הטלקום בישראל וניתוח המשמעויות 

לפעילות המשרד וכן גיבוש המלצות להערכות המשרד בהתאם.  

 

10 . אגף פיקוח ואכיפה 

מפעילי התקשורת השונים פועלים מתוקף רישיון שניתן להם ע"י שר התקשורת בהתאם לחוק 

התקשורת. לצד מערכת ההסדרה, יש צורך בפיקוח על עמידת בעלי הרישיונות במסגרת המותרת 

להם על פי הרישיונות שבידיהם. בהתאם, אגף פיקוח ואכיפה בודק את עמידת בעלי הרישיונות 

בתחומים הבאים: הבטחת רמת שירות נאותה לצרכנים, הבטחת שירות לכל דורש, מניעת פגיעה 

בתחרות, בחינת דרכי עמידת המפעילים בתנאים למתן שירותיהם, מניעת הפצת תכנים פוגעניים 

לקטינים, טיפול בפניות הציבור, פעילות למניעת תופעת ההונאות בענף התקשורת ואכיפת הוראות 

החוק על גורמים בלתי מורשים הפועלים שלא כדין בענף התקשורת.  

בנוסף אחראי מנהל פיקוח ואכיפה על אגף החירום שהוקם על מנת להבטיח את הרציפות 

התפקודית וההמשכיות של תשתיות ושירותי התקשורת בזמן חירום. האגף מופקד על היערכות 

מערך התקשורת לשעת חירום באמצעות הסדרת נושא החירום מול בעלי הרישיונות ועל רציפות 

ואיכות התשתיות והשירותים הניתנים על ידיהם בעת חירום באמצעות הנחיה, תיאום והכוונה.  

  
11 . מנהל הדואר 

המנהל אחראי על הסדרת הפעילות בענף הדואר בישראל, הכוללת בין היתר, פיקוח ובקרה על 

אספקת שירותי הדואר האוניברסאליים המסופקים על ידי חברת דואר ישראל, פיקוח על פעילותם 

של בעלי הרישיונות וההיתרים בתחום, הסדרת יחסי הגומלין 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.  
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12 . אגף קשרי חוץ 

האגף לקשרי חוץ מוביל את פיתוח הקשרים של המשרד עם מדינות זרות, ארגוני תקשורת בינ"ל, 

ארגונים בינ"ל ואזוריים לשיתוף פעולה כלכלי ותקשורתי, גופים מסדירים במדינות זרות, חברות 

תקשורת גלובאליות וזרות וגורמים המעוניינים להשקיע בשוק התקשורת.  

  

13 . המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין היא מועצה ציבורית המהווה את הגוף האמון על פי חוק 

לפקח על השידורים הרב ערוציים על גבי הכבלים והלווין, וכן על הערוצים הייעודיים, ערוץ 

הקניות וערוץ הכנסת. המועצה מונה 13 חברים שמתמנים על פי חוק.  

 תפקיד המועצה הוא לייצג האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, 

בכבלים ובלווין, אשר על הגנתם מופקדת המועצה. בין אינטרסים אלה מן הראוי למנות את ההגנה 

על ציבור המנויים, לרבות באופן של השבחת השידורים והשירותים הניתנים לציבור המנויים, 

שיפור הטכנולוגיות, שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, הגברת התחרות 

ועוד.  

במסגרת המועצה פועלת מנהלת הסדרת השידורים לציבור, הפועלת כזרוע הביצועית והמייעצת 

של מועצת הכבלים והלוויין. עבודתה כוללת ייעוץ מקצועי ומשפטי, פעולות פיקוח, גיבוש 

מדיניות, טיפול בפניות ציבור וטיפול שוטף בבעלי הרישיונות הנמצאים תחת פיקוחה של 

המועצה.  
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פרק ד'  - השינויים המרכזיים בהצעת התקציב   

  

תקציב משרד התקשורת לשנת 2019 מסתכם בכ-77.6 מיליון ש"ח בהוצאה נטו, מתוכו תקציב השכר 

יעמוד על כ-46.3 מיליון ש"ח.  

  

התפתחות התקציב במעבר בין שנת 2018 לשנת 2019  

  

הסבר לשינויים במעבר בין השנים:  

1 . תוספת תקציב לקליטת 8 עובדים חדשים למשרד התקשורת לטובת יישום הרפורמה בייבוא 

האישי של מוצרי תקשורת. 

2 . ביצוע הפחתות בתקציב המשרד בהתאם להחלטות הממשלה. 

3 . הסדרת בסיס תקציב משרד התקשורת, לטובת תגבור תקציב המחשוב של המשרד.   

  

   

  הוצאה נטו  
הוצאה מותנית 

  בהכנסה

  ) באלפי ש"ח( 2018 תקציב מקורי לשנת

  

70,089  

  

20,315  

   2,000  תקציב לקליטת כוח אדם תוספת .1

    )3,928(  הממשלה להחלטות בהתאם רוחביות הפחתות .2

    9,486  התקציב בסיס הסדרת .3

  20,235  77,647  2019במחירי  2019לשנת סה"כ תקציב 
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 פרק ה'  - ניתוח הצעת התקציב וביאורים לתקציב

  

מרבית תקציבו של משרד התקשורת מיועד להוצאות שכר המהוות כ-60% מתקציב המשרד, כאשר 

תקציב הקניות מהווה כ- 40% מתקציבו.  

תקציב משרד התקשורת (מיליוני ש"ח במחירים שוטפים, בסוגריים – אחוז מסה"כ)  

הצעת תקציב לשנת  2018תקציב שנת   הנושא
2019 

 )60%( 46.3  )64%( 45 שכר
תקציב קניות ותשלומי 

 העברה
25.1 )36%(  31.3 )40%( 

 77.6  70.1 סה"כ

  

מרבית תקציב משרד התקשורת מיועד להעסקת כוח אדם ולפעילות שוטפת של המשרד. עוד מיועד 

התקציב לפעילות הרגולציה בתחום הדואר, השוק הסיטונאי, הסלולר, תחום שידורי הכבלים והלוויין 

וכן לצורך העסקת יועצים לטובת קידום והסדרת התחרות בענף התקשורת.  

התפלגות התקציב על פני תכניות שונות (אלפי ש"ח, מחירים שוטפים)  

2018תקציב שנת  תוכנית   
הצעת תקציב לשנת 

2019 

  41,906  40,541  שכר*

  22,238  16,311 מנהל וארגון

  1,800  1,800  חשבות

  150  150 אגף הספקטרום

המועצה לשידורי 
 כבלים ולוויין 

9,362  9,420 

  1332,  1,925  רזרבה

  77,647  70,089  סה"כ

  .ןיולווישכר המועצה לשידורי כבלים  ללא*
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תקציב לפי מיון כלכלי  

               2019  2019  
קוד מיון 

  1רמה 
קוד מיון   1שם מיון רמה 

  2רמה 
הוצאה מותנית   נטו הוצאה  2שם מיון רמה 

  בהכנסה
     46,296  שכר בארץ  50  שכר  001
     1,431  רזרבה  104  שכר  001
      47,727  סה"כ שכר  001
  20,269  21,262  קניות בארץ  033  קניות  002
     1,154 רזרבה  173  קניות  002
      23,416  סה"כ קניות  002
     4,800  א3תמיכות לפי סעיף   035  העברות  003
      4,800  העברותסה"כ   003
העברות פנים   019

  תקציביות
     1,704  השתתפויות  300

      1,704  סה"כ העברות פנים תקציביות  019
  20,269  77,647  סה"כ

  

למשרד התקשורת מוקצות כ-167 משרות בשנת 2019 כמפורט להלן. כ-  90% מתוכן מוגדרות כמשרות 

שיא כ"א והיתר כמשרות עבודה בלתי צמיתה.  

 
משרות  בשיא  כ"א  ועובדים  ארעיים  

עיקר הגידול בכוח האדם נובע מסיכום בין המשרדים וכתוצאה מהחלטות ממשלה שונות.   

 סה"כ עב"צ שיא כ"א 

  2019 2018  2019 2018  2019 2018  שנה 

מספר 
 המשרות 

101 150.5  696 198  159 167  
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  ביאורים להצעת תקציב 

 רגישות לשינויים בהנחות משתנים עיקריים והנחות הסבר כללי על אופן התקצוב נושא

תקציב הייעוץ של המשרד  ייעוץ

מתבצע ביחס לתוכניות 

העבודה הנגזרות מתהליכים 

 רגולטוריים.

צפויים  2019בשנת 

להתבצע מספר מהלכים 

המשך מרכזיים, ביניהם: 

אסדרת התחום הנייח 

עדכון , (השוק הסיטונאי)

תעריפי אגרות התדרים 

בהמשך לעבודת ייעוץ 

המשך  שתבוצע בנושא, 

אסדרת הרגולציה בשוק 

וכן התאמות  השידורים

רגולטוריות נדרשות 

   לשינויים טכנולוגיים.

צרכי המשרד ותוכניות 

העבודה משתנים ביחס 

להתפתחות מהלכים 

רגולטוריים. שינויים 

וקצב פרסום משמעותיים 

הגדלת יצריכו המכרזים 

ההוצאה התקציבית בגין 

  ייעוץ.

 והארגון נקבעתקציב המנהל   מנהל וארגון

ביחס לביצוע בשנים קודמות, 

תוך ניסיון להסדיר את בסיס 

התקציב כך שיכלול את כל 

עלויות התפעול הקבועות של 

  המשרד.  

התקצוב מושפע מהיקף 

כוח האדם במשרד 

ומפרוייקטים ייחודיים. 

משרד מתכונן  2019בשנת 

ת והתקשורת לבצע התאמ

במערכות המחשוב 

השונות במשרד, בדגש על 

חיבור מערכות המשרד 

הקשורות לאישור יבוא 

במסגרת ציוד אלקטרוני 

הרפורמה ביבוא האישי 

  והמסחרי.

גידול בהיקף כוח האדם 

, כמו גם ושינויים ארגוניים

שדרוג מערכות התשתית 

 המשמשות את המשרד,

אחרים עשויים להוביל 

לגידול בהוצאה 

  התקציבית.
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פרק ו' - ניתוח מגדרי של הצעת התקציב   
  

משרד התקשורת - עיקר ההוצאה בתקציב משרד התקשורת היא בגין תשלומי שכר לעובדים ולכן 

ניתוח מגדרי של הצעת התקציב צריך להתבצע לאור בחינת ההוצאה בגין תשלומי שכר. מתוך סה"כ 

עובדי המשרד בפועל בשנת 2017 כ-50% הן נשים. להלן התפלגות עלויות שכר משרד התקשורת:  

 

  

0

10

20

30

40

50

60
*התפלגות עלויות שכר גברים ונשים

גברים

נשים

  

  

כפי שניתן לראות -  30% מהנשים מרוויחות בין 10,000 ל- 15,000 ש"ח לחודש, בעוד שטווח השכר 

השכיח עבור גברים הינו בין 20,000 ל-30,000 ש"ח בחודש, קבוצה זו עומדת על -32% מהגברים. 

בדרגות השכר הגבוהות ניתן לראות פער בין גברים לנשים - בעוד למעלה מ-28% מהגברים משתכרים 

מעל 30,000 ש"ח, פחות מ-8% מהנשים מרוויחות סכום דומה.  

  

במשרד התקשורת קיים תקציב תמיכה בשידורים בשפה האמהרית והטיגרינית בהיקף של 4.8 מיליון   

שקלים. להלן התפלגות התקציב בהתאם לחלוקה מגדרית:  
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51%
49%

התפלגות תקציב תמיכה בשידורים בשפה  
האמהרית והטיגרינית

חברה בנהלת גבר חברה בהנהלת אישה

   

על מנת לקדם נושאים שבתחום אחריותו של משרד התקשורת המשרד נעזר ביועצים בתחומים שונים, 

להלן התפלגות הוצאת תקציב הייעוץ בהתאם לחלוקה מגדרית:  

  
96%

4%

יועצים

יועצות

   

חברת דואר ישראל - חברת דואר ישראל הינה חברה ממשלתית המספקת שירותי דואר ובנקאות (להלן 

– החברה). בחברה הועסקו בשנת 2016 5,607 עובדים. להלן יוצג פירוט עובדי החברה בחלוקה 

לעובדים קבועים וארעיים2, ובחלוקה למגדר:  

  סה"כ עובדים  עובדים ארעיים  עובדים קבועים
  גברים  נשים  גברים  נשים  גברים  נשים
1,682  1,938  732  1,254  2,414  3,193  
46%  54%  37%  63%  43%  57%  

  

                                                           
  קביעות. וניתנה לושנים  5-עובד אשר מועסק בחברה למעלה מ –עובד קבוע  2
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ממוצע השכר החודשי בחברה בשנת 2015 עמד על סך של 13,201 ש"ח בחודש, כאשר השכר הממוצע 

של גברים עמד על 13,839 ש"ח בחודש ואילו השכר הממוצע של נשים עמד על 12,379 ש"ח בחודש.  

הסבר לכך ניתן למצוא, בין היתר, בניצול שעות נוספות חודשיות. בשנת 2015, ממוצע כמות השעות 

הנוספות החודשית בחברה עמדה על 30 שעות חודשיות, כאשר ממוצע הגברים עמד על 35 שעות 

נוספות חודשיות, ואילו של הנשים עמד על 23 שעות נוספות חודשיות.  

  

חלוקה מגדרית של עובדי החברה לפי תחומי מקצוע מרכזיים – להלן יוצג פירוט עובדי הדואר 

בחלוקה לפי מגדר במסגרת תחומי העיסוק המרכזיים בחברה:  

  מיון  אשנבאות  דוורות  
  גברים  נשים  גברים  נשים  גברים  נשים  

  246  231  261  816  980  380  כמות עובדים

  51%  49%  25%  75%  72%  28%  שיעור עובדים 
  13,980  12,575  14,100  12,901  13,767  13,731  שכר ממוצע
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  הסבר מפורט של התקציב  - ' זפרק 
  

  אלפי ש"ח 75,514 – מנהל  3911

  אלפי ש"ח 41,906 - שכר     391101

  והחזר הוצאות של עובדי המשרד. שכרמשמש לתשלומי ההתקציב 

  

  אלפי ש"ח  22,238 - מנהל וארגון    391102

הוצאות תפעול, המאפשרות למשרד לבצע את תפקידו כגוף מטה, הקובע מדיניות ציב כולל תקה

, אבטחת שר ומנכ"ל אחזקה שוטפות, תפעול לשכות שר הוצאות אלה כוללותבתחום התקשורת. 

 התקשורת, דמי חברות בארגונים בין לאומיים, נסיעות לחוץ לארץ וביטוח נכסים של משרד התקשורת.

ון הוצאות שכר דירה, ארנונה, אחזקת רכב, דלק, פעילות הדרכה ורווחה, בנוסף כולל התקציב מימ

  מחשוב.

  

  אלפי ש"ח 1,800 – חשבות    391103

  בנוסף: כספים, התקציב מיועד לרכישת שירותי ביקורת

בהתאם להחלטת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הכנסות מאגרות התדרים הנגבות מחברות  . 1

  ע"י משרד התקשורת מועברות למנהל יהודה ושומרון כהשתתפות.תקשורת באזור יהודה ושומרון 

בהתאם לתיקון חוק הרשות השנייה משרד התקשורת מפקח על ההכנסות והוצאות בנושא של  . 2

  שידורים דיגיטליים "עידן+" . 

  

  אלפי ש"ח 150 – אגף ניהול ספקטרום ורישוי תדרים    391104

ום תדרים עבור לוויינים ועריכת בחינות להסמכת התקציב משמש לרכישת שירותי ייעוץ בנושאי תא

  מפעילי תחנות אלחוט.

  

  אלפי ש"ח 9,420 – המועצה לשידורי כבלים ולוויין     391105

, רכישת שירותי יעוץ בתחומי שידור עריכת מחקרים וסקרים עבור המועצההתקציב משמש למימון 

מימון הקשר מיועד למימון ימי עיון וכנסים, לקהילתי, שידורי ספורט, ילדים וכדומה. בנוסף התקציב 

ושידורים בשפה האתיופית  עם הציבור ומתן מענה לפניותיו, למימון תמיכה בשידורים קהילתיים

(לפי קריטריונים שקובעת מועצת הכבלים והלוויין) וכן למימון הוצאות התפעול של  והטיגרינית

ום הוצאות שכר של עובדי המועצה לשידורי בנוסף משמש התקציב לתשל מועצת הכבלים והלוויין.

   כבלים ולוויין ושל מנהלת הסדרת השידורים לציבור ותשלום לחברי המועצה.  

  

  רזרבה  3912

  אלפי ש"ח 2,133 – רזרבה    391201

 התקציב בתכנית משמש כרזרבה לעמידה ביעד ההוצאה וכרזרבה בשכר.
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