
 

 

 4גרסה מתוקנת  - עיתיים נתונים מסירת לעניין מידע דרישת: הנדון
 ;04.06.2019 מיום עיתיים נתונים מסירת לעניין מידע דרישת. א:  סימוכין

 מצבת לקוחות אינטרנט ותשתית מיום  -ניידות מספרים, ונספח י'  -. תיקון נספח ט' ב
 04.08.2019; 

 ;07.06.2021 מיום הסלולארי הכיסוי איכות על מידע -"א י נספח הוספת. ג
 מיום אופטיים סיבים לתשתיות וחיבור הנגשה אודות על מידע -"ב י נספח הוספת. ד

20.06.2021. 

 כללי .1

תי, על מנת שיוכל יעמידע באופן השונים  מהספקים המורשיםמשרד התקשורת נדרש לקבל 

  ולזהות מגמות במועד.ולפיקוח לקבל החלטות מושכלות בנוגע לאסדרה 

 

 מטרה .2

לצורך זיהוי מגמות ושינויים שחלים, מהספקים המורשים משתמש במידע  התקשורת משרד

ואסדרה מתאימה. בנוסף, המידע משמש לשם פיקוח אשר מסייעים לקבוע את מדיניות המשרד 

 ולקביעת נושאים לפיקוח.

, אשר תחליף את כלל דרישות דרישת המידע הזו מגדירה מתווה לאופן מסירת המידע העיתי

חוק )" 1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 1ג4תיות, הן מכוח סעיף יהמידע הע

  לחוק התקשורת. (2)יב37והן מכוח סעיף  (,"התקשורת

 
 

 המידע הנדרש .3

ומכוח לחוק התקשורת,  1ג4לעניין סעיף  מנכ"לית משרד התקשורתסמכות שנאצלה לה מכוח

המידע שלהלן את  מסורעליכם ל( לחוק התקשורת למפקח, 2יב)37הסמכות שהוקנתה בסעיף 

 בכל נספח:במועדים שנקבעו 

 באתרלנספח ניתן למצוא קישור מצורף הנספח )בנוסף,  - תלונות ופניות ציבור -נספח א'  .א

 המשרד(;

 המשרד(; באתרלנספח ניתן למצוא קישור מצורף הנספח )בנוסף,  - מידע כספי -נספח ב'  .ב

, מספרים בשימוש שיחה דקות תהנייחת: הכנסות, תנוע הטלפוניה בתחום מידע -נספח ג'  .ג

 באתרלנספח ניתן למצוא קישור  מצורף הנספח )בנוסף, -ומספר מנויים וערוצי קול 

 המשרד(;

 באתרלנספח ניתן למצוא קישור מצורף הנספח )בנוסף,  -ספק מורשה פרטי  -נספח ד'  .ד

 המשרד(;

 המשרד(; באתרלנספח ניתן למצוא קישור מצורף הנספח )בנוסף,  -תנועת מב"ל  -נספח ה'  .ה

 באתרח ניתן למצוא לנספקישור מצורף הנספח )בנוסף,  - יתרציפות תפקוד -נספח ו'  .ו

 המשרד(;

 באתרלנספח ניתן למצוא קישור מצורף הנספח )בנוסף,  -המערך ההנדסי  -נספח ז'  .ז

 המשרד(;

 מבוטל; -ציוד קצה שנחסם  -נספח ח'  .ח



 

 באתר לנספח ניתן למצואקישור מצורף הנספח )בנוסף,  -ניידות מספרים  -נספח ט'  .ט

 המשרד(;

לנספח ניתן קישור מצורף הנספח )בנוסף,  - ותשתיתמצבת לקוחות אינטרנט  -נספח י'  .י

 המשרד(; באתרלמצוא 

 בנוסף, קישור לנספח ניתן) מצורף הנספח -מידע על איכות הכיסוי הסלולארי  -נספח י"א  .יא

 (;למצוא באתר המשרד

)בנוסף,  נספחמצורף ה - אודות הנגשה וחיבור לתשתיות סיבים אופטייםעל מידע  -נספח י"ב  .יב

 ח ניתן למצוא באתר המשרד(;קישור לנספ

 באתר למצוא ניתן לנספח קישור)בנוסף,  הנספח מצורף - סייברב ההגנה -נספח י"ג  .יג

 .(המשרד

 

 המידע מסירת אופן .4

 תיפתחנפתחה/שש ייעודיתה " הווירטואליתבכספת" המתאימה לתיקייההמידע יישלח  .א

יש ללוות העברת המידע האמור בהודעת דוא"ל המעדכנת על  .ספק מורשה כלמול  במשרד

 כך לגורם הרלוונטי במשרד.

 .נתון אותו לגבי זאת לציין יש מסחרי, סוד המהווה נתון קיים . אם1א

 

 קודמות עיתיות מידע דרישות ביטול .5

 , בטלות.יב לחוק התקשורת37-ו 1ג4 פיםסעי לפי קודמות עיתיות מידע דרישות

 

 
 


