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 לכבוד:
 רשימת תפוצה

 
 , רב שלום

 
 

 1984-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב  )ג(17 סעיף לפי התקשורת שרהוראת הנדון: 
 שלא להאריך את תוקף ההוראה החלטה –" נייח - חורגות דקות עבור תשלום" בעניין

 ;2020לאפריל  28. שימוע שימושים חריגים בדקות שיחה והמלצת סמנכ"ל כלכלה מיום 1 סימוכין:    
 ;2020במאי  10)ג( לחוק התקשורת מיום 17. הוראת שר התקשורת לפי סעיף 2                             
 .2020במאי  26וק התקשורת מיום )ג( לח17. שימוע הארכת תוקף הוראת שר התקשורת לפי סעיף 3                             

  
 שר התקשורת מילא את ידי לעדכן כדלקמן:

)ג( לחוק 17ניתנה הוראה על ידי שר התקשורת בהתאם לסמכותו לפי סעיף  2020 מאיב 10ביום  .1

" נייח - "תשלום עבור דקות חורגות בעניין 1982-התשמ"ב התקשורת )בזק ושידורים(,

 .2020במאי  27ד ליום תוקף ההוראה נקבע ע"(. ההוראה)"

"( שימוע במסגרתו נמסר כי המשרד המשרדפרסם משרד התקשורת )" 2020במאי  26ביום  .2

"(, וזאת השימוע)" 2020ביוני  14שוקל להאריך את תוקפה של ההוראה בשבועיים, עד ליום 

 בשל הנימוקים המפורטים בשימוע.

 שנמסר מידעה לשימוע ולנוכחלאחר בחינת ההתייחסויות אשר התקבלו במשרד בתגובה  .3

לאחר פרסום השימוע, לפיו מוסדות החינוך החרדי שבו לשגרת לימודים מלאה החל  למשרד

לא קיימת הצדקה להארכת תוקפה של  , בעת הזוכי המשרד סבור, 2020במאי  31מיום 

 ההוראה. 

 .הוראהתוקפה של האת להאריך החליט שלא שר התקשורת לפיכך,  .4

מתכונת הלמידה מרחוק באמצעות המרחב הקולי הטלפוני, באופן  אשר ככל שבעתיד תשוב  .5

צפוי להוביל לחיובים בלתי סבירים עקב שימוש מוגבר בדקות שיחה, ישקול המשרד החלת 

 ההסדר אשר נקבע בהוראה בשנית.

 בברכה,                                                                

 נתנאל )נתי( כהן                                                                                                     

 המנהל הכללי                                                                                                     
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 : העתקים

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 ל מינהל כלכלה, משרד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנה-ד"ר עופר רז

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 מיכאלי, ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורת-עו"ד בת שבע נחמיה

 , משרד התקשורתשירות לצרכןמנהלת תחום פניות ציבור, פיקוח על איזנברג, -גב' דולי דדון

 גב' ענבל מעיין, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת

 ארצי, יועצת למנכ"ל, משרד התקשורת-גב' מיתר בן

 גב' מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת

 גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד האוצר

 קשורת, רשות התחרותעו"ד אבי גרוסמן, ראש צוות ת
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