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 לכבוד
 רשימת תפוצה

 שלום רב,

 
 
 

 מסמך החלטה –הוראות הדיווח ברישיונות הכלליים ביטול הנדון: 
 

"( השימועביטול הוראות הדיווח ברישיונות כלליים" )להלן: " -למסמך "שימוע  בהמשך .1

 את בחן שהמשרד , ולאחר2019ביולי  18"( פרסם ביום המשרדהתקשורת )להלן: " שמשרד

ליים למתן שירותי בזק הכל הרישיונות את לתקן שהובאו לפניו, החליט המשרד ההתייחסויות

התאית  בשיטה נייד טלפון רדיו שירותי למתן ארציים נייחים, את הרישיונות הכלליים-פנים

הרישיון  תיקון לנוסח האחודים, בהתאם הכלליים "(, ואת הרישיונותרישיון רט"ן)להלן: "

 "(.תיקון הרישיוןהמצורף )להלן: "

התיקונים שעשה המשרד לנוכח ההתייחסויות שהובאו מלבד התיקונים שפורסמו בשימוע וכן  .2

להלן, המשרד הוסיף לתיקון הרישיון גם את ביטול ההוראה שלפיה  3לפניו ומפורטים בסעיף 

 .1בעל רישיון יעביר למשרד מסמך או הקלטה לעניין תנאי ההתקשרות עם מנוי

 השימוע:להלן התייחסות המשרד לעיקרי הטענות שהובאו לפניו במסגרת  .3

 טענה: .א

לא הוצע בשימוע למחוק את ההוראה שלפיה בעל הרישיון יעביר למשרד דוחות במהלך 

 . יש למחוק את ההוראה האמורה.2תקופת ההקמה של מערכת רט"ן

 התייחסות:

המשרד לא מקבל את הטענה. עניינו של תיקון הרישיון הוא ביטול הוראות דיווח 

רישיונות. הוראות הדיווח העיתיות מתייחסות פעמיות מה-עיתיות והוראות דיווח חד

למסירת מידע וזאת ללא הגבלת זמן. לעומת זאת, דוחות הקמה הם מוגבלים בזמן 

 ולכן אינם רלוונטיים לתיקון הרישיון.

 
ארציים נייחים; -א)ב( לרישיון כללי ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ למתן שירותי בזק פנים69סעיף  1

א)ב( 95ארציים נייחים; סעיף -א)ב( לרישיון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת למתן שירותי בזק פנים130סעיף 
א)ב( לרישיונות 106תקשורת בע"מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(; סעיף  פון -לרישיון כללי לפלא

הכלליים למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( לסלקום ישראל בע"מ, לפרטנר תקשורת בע"מ, לגולן 
 ות הכלליים האחודים.א)ב( לרישיונ113אספון בע"מ; סעיף  018טלקום בע"מ, להוט מובייל בע"מ ולמרתון 

 לרישיון רט"ן. 31למשל סעיף  2
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 טענה:  .ב

לא הוצע בשימוע למחוק את ההוראה שלפיה בעל הרישיון ימנה בעל תפקיד וסגניו 

רד, ולא מוצע למחוק את ההוראה שלפיה בעל שיהיו אחראים בחירום לקשר עם המש

 . יש למחוק את ההוראה האמורה.3רישיון יעביר למשרד את פרטיהם פעם בשנה

 התייחסות:

הטענה התקבלה באופן חלקי. החובה למנות בעלי תפקידים אינה הוראת דיווח ולכן 

י תימחק אינה רלוונטית לתיקון הרישיון. לעומת זאת, החובה לדווח למשרד באופן עית

והרישיון תוקן בהתאם. בהמשך לכך, המשרד יוסיף את העברת המידע האמור למסמך 

 .2019באוגוסט  1"דרישת המידע לעניין מסירת נתונים עיתיים" שנכנס לתוקף ביום 

 

 אסדרה מוצעת: .ג

 . 4מוצע למחוק את ההוראה שלפיה בעל הרישיון יגיש למשרד באופן עיתי דוח התאמה

 טענה:

ת ההוראה אמורה, יש למחוק גם את ההפניה לדוח ההתאמה בסעיף לנוכח מחיק

 העוקב.

 התייחסות:

 הטענה התקבלה. הרישיון תוקן בהתאם.

 

 אסדרה מוצעת: .ד

 .5מוצע למחוק את ההוראה שלפיה בעל רישיון ידווח למשרד על קרות אירוע מיוחד

 טענה:

בעל הרישיון לא יצטרך לדווח למשרד על אירוע מיוחד בהתאם למכתב המשרד מיום 

 . 2013בינואר  31

 התייחסות:

המשרד לא מקבל את הטענה. ההוראה לעניין דיווח על קרות אירוע מיוחד לא תימחק 

בשלב זה מהרישיונות. מחיקה כאמור תיבחן בהתאם להתקדמות הליך החקיקה 

 .1986-פיקוח על פעולותיו של בעל רישיון(, התשמ"ולעניין תקנות הבזק )ה

 

 

 

 

 
 .לרישיון רט"ן 48.1למשל סעיף  3
 .לרישיון רט"ן 84.3למשל סעיף  4
 .לרישיון רט"ן 104.3למשל סעיף  5



3 

 
 

 משרד התקשורת 
 המנהל הכללי 

 

____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

  

 טענה: .ה

של תקלות. מאחר  SLA-לא הוצע בשימוע לשנות את "רמת השירות למנוי" ב

שהרציונל של תיקון הרישיון הוא להתאים את הוראות הדיווח ברישיון לרוח התקופה, 

 באותה הזדמנות יש לבצע שינויים בנושא האמור כדי שגם הוא יתאים לרוח התקופה.

 התייחסות:

עניינו של תיקון הרישיון הוא ביטול הוראות הדיווח מהרישיונות. הטענה מתייחסת 

 שלא קשורות לנושא זה ולכן אינן רלוונטיות לתיקון הרישיון.להוראות 

 

 טענה: .ו

. 144לא הוצע בשימוע לשנות את "רמת השירות למנוי" במדדים לזמני תגובה בשירות  

מאחר שהרציונל של תיקון הרישיון הוא להתאים את הוראות הדיווח ברישיון לרוח 

ור כדי שגם הוא יתאים לרוח התקופה, באותה הזדמנות יש לבצע שינויים בנושא האמ

 התקופה.

 התייחסות:

עניינו של תיקון הרישיון הוא ביטול הוראות הדיווח מהרישיונות. הטענה מתייחסת 

 להוראות שלא קשורות לנושא זה ולכן אינן רלוונטיות לתיקון הרישיון.
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 : תפוצה
 מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 מר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט טלקום ש"מ
 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ

 מר ניר שטרן, מנכ"ל, קבוצת סלקום
 מנכ"ל, קבוצת פרטנרמר יצחק בנבנישתי, 

 מר אילן ברוק, מנכ"ל, קבוצת הוט מובייל

 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום
 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

 מר רן אפרתי, מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ
 בינלאומיים בע"משירותי תקשורת  019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 מר ערן שלו, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ
 מר שמעיה רייכמן, יו"ר, פרי טלקום בע"מ

 מר מרדכי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ
 בע"מ 015מר אפרים שפורן, מנכ"ל, השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית 

 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ
 מנכ"ל, לב אנאטל בע"ממר לירון שמעוני, 

 
 :םיהעתק

 מר מימון שמילה, המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת
 רד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, מש-מר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 מר עדו שגב, מנהל תחום בכיר רישוי חברות תקשורת, משרד התקשורת

 מר ערן בר עוז, דובר, משרד התקשורת
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