
מדינת ישראל

משרד התקשורת

http://www.moc.gov.ilState of Israel

Ministry of Communications

דין וחשבון לפי חוק חופש המידע

2018לשנת 

http://www.moc.gov.il/


 

  
 

29/1      

 

 עניינים תוכן

 2 .......................................................................................................... חזון, ייעוד המשרד ותפקידים מרכזיים .1

 4 ................................................................................................. 2018עיקרי פעילות משרד התקשורת לשנת  .2

 4 ....................................................................................................................................................... כללי .2.1

 4 .......................................................................................................... רד התקשורתהמבנה הארגוני של מש .2.2

 5 .......................................................................................................................................... מינהל הנדסה .2.3

 6 ........................................................................................................................................ רישויאגף בכיר  .2.4

 8 ........................................................................................................ מינהל  פיקוח ואכיפה מערך התקשורת .2.5

 9 ............................................................................................................  מינהל בכיר דואר .2.6

 9 ........................................................................................................................................... מינהל כלכלה .2.7

 9 ............................................................................................................  הלשכה המשפטית .2.8

 9 ........................................................................................................................................ אגף  קשרי חוץ .2.9

 10 ......................................................................................................................................... אגף הכספים .2.10

 10 ........................................................................................................  אגף בכיר מנהל ומשאבי אנוש .2.11

 11 ......................................................................................................................................... לשכת הדובר .2.12

 11 ........................................................................................................  האגף לאסטרטגיה ותכנון .2.13

 11 ................................................................................ המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין והמנהלת שלצידה .2.14

 13 ......................................................................................................................................... מבקר הפנים .2.15

 14 ............................................................................................... דרכי ההתקשרות עם אגפי משרד התקשורת .3

 14 ..........................................................................................................  אגפי המשרד בירושלים .3.1

 15 ..........................................................................................................  אביב-המשרד בתל פיאג .3.2

 17 ................................................................................ 2018דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע  לשנת  .4

 19 ..................................................................................................................................... פרסומי המשרד .5

 20 ......................................................................................................................... תקציב משרד התקשורת .6

 21 ................................................................... ראשית וחקיקת משנה ששר התקשורת ממונה על ביצוען: חקיקה .7

 26 ................................................................................. דירים את עבודת המשרדהנחיות מנהליות ונהלים המס .8

 26 ...................................................................................................... הנחיות ונהלים המסדירים את עבודת אגף ספקטרום וניהול תדרים

 26 ............................................................................................................................. הנחיות ונהלים המסדירים את עבודת אגף רישוי :

 26 ........................................................................................................................... הנחיות ונהלים המסדירים את עבודת אגף הנדסה:

 26 ............................................................................................................................................... הסדרת מתן היתרים בתחום הדואר:

 27 ........................................................................................................................................... פניות ציבור .9

 29 ..................................................................................... 2018מסכם לשנת  -דוח פניות ציבור בנושאי טלקום .9.1

 29 ............................................................................................... 2018לשנת  –דו"ח פניות ציבור דואר מסכם  .9.2

 29 ................................................................................... 2018-דוח פניות ציבור אגף פיקוח בנק הדואר לשנת   .9.3

 29 ................................................................................. 2018מסכם  –דוח פניות ציבור מועצת הכבלים והלוויין  .9.4

 



 

  
 

29/2      

  מרכזיים ותפקידים המשרד ייעוד חזון,

להוביל את תשתיות ושירותי התקשורת במדינת ישראל  לעידן הדיגיטלי, ולהציבה בחזית חזון משרד התקשורת 

 מעמדה הבינלאומי.הטכנולוגיה כמנוף לצמיחה כלכלית למען הציבור וחיזוק 

רת מידע ודואר מתקדמים, אמינים לאפשר לציבור בישראל שירותי תקשוייעודו של משרד התקשרות הוא 

מגוונים בכל מקום במחיר סביר באופן שיתרום לשיפור איכות החיים, לחיזוק החוסן הלאומי, הכלכלי והחברתי ו

אסדרה המעודדת השקעות ופיתוח תשתיות, ולקידום צמיחתה של ישראל כחברת מידע.  כל זאת, באמצעות 

 וזמת וארוכת טווח.מקדמת התחרות ומעצימה את הצרכן, בראייה י

 תחומי אחריות של המשרד

קביעת המדיניות בתחום התקשורת, פיתוח תשתיות התקשורת, מתן רישיונות ופיקוח על מפעילים וספקי 

הדואר, מדיניות בקרה וקביעת תעריפי הבזק והדואר שירותי תקשורת, פיקוח על שירותי הדואר ושירותי בנק 

ופיקוח על שירותי הטלוויזיה בכבלים ובלוין, אישור השימוש במכשירי  המפוקחים, ניהול משק התדרים, בקרה

 הבזק ותכנון וניהול מספור.קצה של מערכות 

רה על שוק תחרותי המשרד בתחום הטלקומוניקציה והמדיה )שידורים לציבור( עומדת השמי בבסיס מדיניות

ד. זאת כחלק מתפישה לפיה, והרחבת התחרות והתחרותיות, כשטובת האזרח עומדת בראש מעיניי המשר

ורמת  לצמיחה, הגדלת השקעות, הגדלת מקומות תעסוקה, ירידת מחירים, והגדלת ההיצע תחרות מביאה

 .השירותים לציבור

ושרותי בנק הדואר, בפריסה כלל ארצית, באיכות  מדיניות המשרד בתחום הדואר הינה הבטחת שירותי דואר,

 טובה ובמחירים שווים לכל נפש.

 דהמשר תפקיד

   התווית מדיניות ואסטרטגיה בראיה ארוכת טווח לקידום המובילות של ישראל בתחום התקשורת

 )בזק, שידורים ודואר(;

 ;עידוד וקידום שוק פתוח ותחרותי לרווחת הציבור 

  במגמה להבטיח אספקת שירותי תקשורת בהתאם לכללים שקבע המשרד;פיקוח ואכיפה 

 ה נבונה בתחום התקשורת;העצמת הצרכנים ומתן כלים לצריכ 

 ;)תכנון, הועדה והקצאה מושכלים של משאבים במחסור )תדרים ומיספור 

  ניהול וטיפוח ממשקים עם הכנסת וגופי ממשל אחרים לקידום יעדי המשרד, ולמתן סיוע בנושאי

 קשורת;ת
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 ראל ניהול וטיפוח הקשר בין המשרד לגופי רגולציה מובילים בעולם, ללמידה הדדית ולמיצוב יש

 כגורם משפיע בחברת המידע העולמית;

 .הובלת הטיפול במשברי תקשורת וניהול משק התקשורת במצב חירום 

 רדיעדי האסדרה של המש

לשדרוג התשתיות בישראל לאינטרנט מהיר כגון הסיבים עידוד הכנסתן של טכנולוגיות מתקדמות שיביאו 

הציבור,  לכלל מתקדמים שירותי תקשורת מתן יים,שימוש בתדרים נמוכים, שימוש בגלים מילימטר האופטיים,

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

הגוונת  והשידורים, התקשורת בתחומי ירותיםמעבר בין מפעילים, הגדלת מספר הש ובחסמי כניסה לענף

 ם.שוני לקהלים התכנים ומתן ביטוי

( את פעילות ענף התקשורת בישראל וככזה, הוא בעל השפעה ציהרגולמבצע ) מאסדרמשרד התקשורת 

 מכרעת על התפתחותו וצמיחתו של המשק הישראלי. 

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

ענף ריכוזי המאופיין כוונת כל העת להפוך את ענף התקשורת ממוביל במשק הישראלי. פעילות המשרד מ

 במונופוליזם ותחרות בין מעטים, לענף תחרותי וגמיש בעל חסמי כניסה ויציאה נמוכים.

משרד התקשורת אחראי לקביעת מדיניות הממשלה בענף וליישומה, לרבות בנושאים של רישוי, פיקוח ואכיפה 

והמספור, פיקוח וקביעת משאבים דוגמת הספקטרום האלקטרומגנטי על הגופים הפועלים בענף, הקצאת 

תעריפים בתחומים המצויים במונופול, היערכות הענף לשעת חירום, מצב מיוחד בעורף, אסונות טבע ומשברי 

 . ולשמירה על כללי התחרות תקשורת, ופעולות פיקוח ואכיפה לשם הבטחת צרכנות הוגנת

התקשורת ולהתאים את קצב  ם בעולםמאופיינת ברצון להוביל תהליכיפעילות המשרד בשנים האחרונות 

האסדרה לשוק המתפתח והדינאמי עליו הוא מפקח, כל זאת מבלי לוותר על עידוד השקעות ופיתוח טכנולוגיות 

 מתקדמות וקיימות. 
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  2018 לשנת התקשורת משרד פעילות עיקרי

  כללי

עידוד תחומים:   של שוק התקשורת הישראלי, בעיקר בשני המשיך המשרד בעבודת האסדרה 2018בשנת 

, והרחבת התחרות בענף השידורים תוך מתן פס ניידות ונייחות-פריסתן של תשתיות מתקדמות רחבות

 מתקדמות.ובתצורות התייחסות לשידורים בטכנולוגיות דיגיטליות 

רים לרשתות ניידות מדור המשיך המשרד בהכנות למכרז תד 2018המתקדמות, בשנת בתחום התשתיות 

פס, -. רשתות אלו צפויות לאפשר למשתמשים בישראל חוויה רחבת2019(, אשר יתבצע במהלך G5חמישי )

 אשרתצורה שבה יחוברו לרשת התקנים רבים,  internet of things  (IOT,)-ולאפשר להמשך פיתוחה של ה

 2018ך, שלטון מוניציפלי, ועוד. כמו כן, בשנת תחברוה, בריאות, חינו –יאפשרו ניהול חכם של תחומים רבים 

לפתח מדיניות בתחום פריסת רשתות תקשורת נייחות מתקדמות )סיבים אופטיים עד לחצרי  המשיך המשרד

ת מידע, וכקריטית הלקוח(. המשרד רואה בתשתית זו תשתית הכרחית להמשך פיתוחה של ישראל כחבר

 .ישראל אזרחי לכל מתקדמים ייםהנגשה של משאבים דיגיטללפיתוח כלכלי וחברתי בישראל, עם דגש על 

כמו כן, המשיך המשרד, ביתר שאת, את האכיפה על ספקי התקשורת, לשם הגנה על זכויות הצרכנים, הגברת 

 התחרות ועמידה בסטנדרטים של שירות ושרידות מצד החברות.

 הדואר, פועל המשרד להמשך שיפור השירות בחברת דואר ישראל. בתחום

טווח לתחום -קיים המשרד סדנא אסטרטגית והחל את התכנון לקראת אסטרטגיה ארוכת 2018בשנת 

פס ניידות ונייחות כמנוע צמיחה כלכלי -רחבות-התקשורת בישראל, עם דגש על פריסתם של תשתיות אולטרה

 .2019מעמדה הטכנולוגי והכלכלי. עבודה זו נמשכת גם בשנת  וחברתי למדינת ישראל וחיזוק

 התקשורת משרד של הארגוני המבנה

בנוסף  .עובדים. המשרד פועל לצורך ביצוע תפקידיו באמצעות מספר אגפים ייעודיים 190-במשרד התקשורת כ

אליהם, פועלת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שהיא מועצה ציבורית האחראית על תחום שידורי 

מנהלת הסדרת השידורים לציבור. לצד זאת, שר התקשורת הוא השר  –ערוצית, ולצידה -הטלוויזיה הרב

שידורי הטלוויזיה והרדיו  הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )תאגיד סטטוטורי האחראי על תחום

, על ביצוע חוק רשות 2013מועצת הרשות השנייה והחל משנת  –המסחריים(, והמועצה הציבורית שלצידה 

 . בנוסף לכך, שר התקשורת אחראי על ביצוע חוק רשות השידור.1965-השידור, תשכ"ה
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ל המשרד לשיפור השירות יישם המשרד את תהליך השינוי הארגוני והתאמת המבנה הארגוני ש 2018בשנת 

 ולהתמודדות עם אתגרי הרגולציה העתידיים.

 הנדסה מינהל

 .הספקטרום והנדסת תכנון אגףואת  תקשורת הנדסת אגףמינהל הנדסה מאגד תחתיו את 

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

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

ספור )בניית תכנית מספור, ניהול מפרטים טכניים ותקנים הנדסיים לשירותים ולציוד תקשורת, תכנון וניהול המ

 .הנדסית של חברות התקשורת לחירום-כללים להסדרת המוכנות הטכנוכמו כן האגף מגבש  המשאב(.

אגף תכנון והנדסת ספקטרום אחראי לניהול משאב ספקטרום התדרים של מדינת ישראל. במסגרת זו עוסק 

ניים, במתן אישורי סוג לציוד אלחוטי הפועל האגף בתכנון והקצאת תדרי רדיו למשתמשים אזרחיים וביטחו

טי, חידושם ומעקב על בתדרים על פי הקצאה, במתן רישיונות לשימוש בתדרים ולגופים העוסקים בציוד אלחו

תשלום אגרות בעד הקצאת תדרים, ברישוי מערכות תקשורת יבשתיות ואחרות המשמשות כלים ימיים 

 בשרות הימי, האווירי וחובבי רדיו.ואוויריים ובהסמכת מפעילי מערכות רדיו 

 עסק אגף הנדסת תקשורת בנושאים הבאים: 1820במהלך שנת עבודה 

 .שוק סיטונאי על תשתיות בזק אסדרת •

 .אסדרת שוק סיטונאי על תשתיות הוט •

 .ברשת הוט VoBפרסום החלטת שימוע  •

 .בארץ IPv6פרסום שימוע ציבורי לאימוץ פרוטוקול  •

 .יביות"ק שירות הדדי תשתיות פספרסום שימוע ציבורי "תי •

 .ישראלי לקש"ג SIPיצירת תקן  •

 .ביצוע תחקירים והפקת לקחיםיגים, ריכוז אירועי תקשורת חר •

פיון הקצאות, הפצת שימוע לתיקון תוכנית ניידות המספרים, גיבוש א 11תחום מספור: הפצת  •

 .למערכת לניהול משאב המספור

 .VoLTEכגון:   ן ואישורים להכנסת טכנולוגיות חדשות בחינת דוחות הנדסיים של בעלות הרישיו •

  .דסים במשרדכנית הכשרות לכלל המהנהכשרות: ביצוע ת •
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 עסק אגף תכנון והנדסת ספקטרום  בנושאים הבאים: 8201במהלך שנת עבודה 

 .השלמת השינוי הארגוני ושינוי אורינטציית העיסוק של האגף לכוון של עיסוק מוגבר ברגולציה •

 .המקצועיות ITUה מקיפה להכנת עמדות מדינת ישראל לועידות ה ת מטעבוד •

 .מה"ץ לטובת מכרז תדרי הדור החמישי 500 –לתיאום והקצאה של כ פעילות משמעותית  •

 .רפורמת ייבוא ופתיחת תחומי תדר חדשים לשימוש חופשי של הציבור •

 .רד התקשורתעבודת מטה להכנת תחום הגלים המילימטריים לשימוש ע"פ מדיניות מש •

ריים וימיים למשרד ויתחומים אוביצוע אסדרה והסדרה של כלל תחומי הרישוי באגף והכנה להעברת  •

 .התחבורה

 רישוי בכיר אגף

 שחרור אישורי מתןוהשני הוא  תקשורת ספקי רישוי, האחד הוא לאגף בכיר רישוי שני תחומי עיסוק ואחריות

 א.למוצרי תקשורת המחויבים בכללי ייבו מהמכס

וגורם מייעץ לשר התקשורת ולהנהלת אגף בכיר רישוי אחראי לפעילות הרישוי ומשמש מאגר ידע הנדסי 

האגף מהווה גורם מוביל ומרכז בטיפול בהענקת רישיונות  המשרד בהיבטים רישויים והנדסיים של ההסדרה.

צה קווי, מתן הוראות כלליים ומיוחדים לחברות תקשורת ותיקונם, ואחראי על מתן אישורי סוג לציוד ק

 רנטיבות הנדסיות ומתן רישיונות לניסויים טכנולוגיים.למפעילים בעניין קישורי גומלין, בחינת אלט

 :שונים האגף מרכז צוותי עבודה בין אגפיים נוסף,ב

 צוות החלטה מקדמית )בהתאם לנוהל החלטה מקדמית(. •

 צוות רישוי לטיפול בבקשות לרישיון מיוחד. •

 כללי.נושאי רישוי צוות עבודה ל •

 צוות אסדרה. •

 2018בשנת  אגף בכיר רישוי ואישורים על ידיסיכום מתן רישיונות 

 14 חדשים –רשיונות מיוחדים 

 35 הארכת רשיונות מיוחדים

 23 תיקון רשיונות מיוחדים

 0 חדשים -רשיונות כלליים 

 88 *תיקוני רשיונות כלליים 
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 :היתר בפעילויות הבאות יןב בכיר רישוי במהלך השנה עסק אגף

 ומב"ל.   MVNOהיערכות להענקת רישיון כללי אחוד לחברת מסקיו טלפוניה בע"מ, לשירותי מפ"א, •
 מתן אישור הפעלה לרשת אקספון במסגרת רישיון הרט"ן שלה. •
 ומב"ל   MVNOמתן אישור הפעלה ללבאנאטל לרישיון האחוד שלה לשירותי מפ"א, •
 .4לחברות סלקום, גולן ואקספון ברשת דור  CMG תות הרדיוחד לתאגיד שיתוף רשהענקת רישיון מיו •
הסבת מספר רישיונות מיוחדים לגישה לאינטרנט לפעילות עפ"י ההיתר הכללי לאספקת שירותי  •

 אינטרנט.
היערכות להענקת רישיון מיוחד לאוניברסיטת בר אילן לעריכת ניסויים בטכנולוגיות חדישות משתנות,  •

 למחקר אקדמאי וקידום פיתוח טכנולוגיות חדשות בשוק התקשורת. צעד לעידוד שת"פ בין התעשייהכ

הענקת רישיונות לניסויים אלחוטיים בטכנולוגיות חדישות שונות )שירות גישה בפס רחב באמצעות  •

 (, כצעד להמשך פיתוח שוק התקשורת בטכנולוגיות חדשות.2600ותדר  ,LORAגלים מילימטרים, 

 תקשורת שורייא

האגף אחראי על מתן אישורי התאמה ואישורים מיוחדים ליבואנים מסחריים ויבואנים פרטיים, ביחס לציוד קצה 

אלחוטי וקווי בהתאם לכללים הנקבעים במשרד התקשורת ובהתבסס על רגולציה בינלאומית. כמו כן האגף 

ס, למסווגים ולרשות הדואר ח, לסוכני המכאחראי על הנחיות לרשות המיסים, למשרד הכלכלה, לחברות השילו

הייתה שנה בה הוטמעו תהליכי עבודה חדשים באגף והפעילות  2018ביחס לחוקיות ייבוא לציוד קצה. שנת 

עוגנה בנהלים ובשילוב מערכת מסלול, הגדרה של תהליכי עבודה בסביבה ממוחשבת חדשה  הייתה אתגר 

ה של צוותי עבודה ממוקדי תהליך בשילוב לאישור.  בניימשמעותי ששיפר וייעל  את בבחינת הבקשות 

סטודנטים ובנות שרות תוך קביעת יעדים אישיים בצעידה את האגף ביכולת לתת מענה לגידול הדרמטי 

של הצוות המקצועי והשתתפות בקורסים  RFבבקשות לאישורי תקשורת. הכשרה והתמקצעות בתחום ה 

ולוגיות מתקדמות אפשרו להתמודד מול האתגרים והכרות עם טכנייעודיים לטובת שיפור הידע המקצועי 

הטכנולוגים המתקדמים . האגף מוביל עדכון רגולציה ובין השאר קידם פטור למשפחות ציוד בייבוא אישי, עדכון 

פקודת הטלגרף והכנסת אישורי התאמה על סמך הצהרה )אוטומטיים(, פעילות שולבה עם הדרכות לאנשי 

 תהליכי פיקוח על סמך מתודולוגיה של ניהול סיכונים. ילוב ובניה שלהמכס וחברות הש

הייתה שנה של שינוי משמעותי מאוד ביחס לזמן הטיפול בבקשות לייבוא אישי וייבוא מסחרי,  2018שנת 

ימים  18-ימים ל 39בשנה זו המשרד הוריד את ימי ההמתנה לאישור התאמה לייבוא מסחרי מממוצע של 

ימים. מובן כי שיפור זה מאפשר לפשט את תהליכי הייבוא, להטמיע  8-ם ליו 13-מיוחד מוהמתנה לאישור 

טכנולוגיה המתקדמת בזמן מהיר ולהוריד עליות רגולציה ביניהם עלויות אחסנה ועליות טיפול במנגנון הייבוא.  

וא, וד האסור בייבהאגף אחראי על שקיפות המיידע והעלאת תכנים רלוונטיים ביחס לציוד מורשה לייבוא וצי
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שיפור אתר האינטרנט והכנסת מידע עדכני אפשרו לציבור להכיר טוב יותר את הכללים והחוקים בבואם לבצע 

 ייבוא של ציוד קצה. 

 

 נבחנו ואושרו עשרות אלפי בקשות ליבואנים ) חברות ואנשים פרטיים( ולהלן הפרוט: 2018בשנת 

 בשנת שניתנו אישורים פרטים

2018 

 בשנת קובדשנ בקשות

2018 

 5,251 3,720 התאמה אלחוטי  אישורי

 9,758 6,931 אלחוטי מיוחדים אישורים

 15,634 9,578 בדואר אישורים

 לציוד ליבואן מיוחד אישורים

 קווי

1,170 1,212 

 295 273 קווי קצה לציוד אישור

 32,150 21,672 "כסה

 

 התקשורת מערך ואכיפה פיקוח  מינהל

ח ואכיפת הוראות חוק התקשורת, תקנותיו והוראותיו ותנאי הרישיון של בעלי על פיקומופקד  המינהל

בכלל זה: הבטחת הגינות התחרות,  הרישיונות, כמו כן על הובלת תהליכים לשינויי אסדרה בתחום הצרכנות.

 לות בזקיעת פעיהקפדה על טיב ואיכות השירות )ככל שנקבעו(, הבטחת שירות לכל )שירות אוניברסאלי(, מנ

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

 על הציבור וטיפול בפניות הציבור. 

 כל את לרכז מנת על, זאת, תחום פיקוח אלחוטי ואגף היערכות לחרום ,נוספו למינהל פיקוח 2017בשנת 

במטרה לאתר נוסף לאגף אלחוטי הפיקוח תחום ה .אחד מינהל תחת בפיקוח העוסקים במשרד הגורמים

 ולמנוע הפרעות אלחוטיות ושימוש בספקטרום התדרים שלא כדין וכן הבטחת עמידה בתנאי הרישיון האלחוטי.

הכוללת  -פקח על המוכנות האופרטיבית של חברות התקשורת לשעת חירום אגף הערכות לחרום הוקם בכדי ל

ולפעילות של חברות התקשורת בחירום בפן האופרטיבי )מיגון, כללים והוראות להיערכות בין היתר: קביעת 

התגוננות וכד'(, קיום קשר וניהול הממשק עם "מפעלי תקשורת חיוניים" ועם גורמים ממשלתיים רלוונטיים 

ת כדי לוודא ופיקוח על חברות התקשור , צה"ל וכד'(, ביצוע פעולות בקרההנקראת רח"ל )רשות חירום לאומית

 בהתאם לכללים ולתנאי הרישיון. ירוםחת וכנותן לשעהיערכותן ומ
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  דואר בכיר מינהל

מינהל הדואר מופקד על הפיקוח, הבקרה, הביקורת והאסדרה של שוק הדואר בישראל )חברת דואר ישראל, 

טחת ראי על הבהמינהל אחבנושא הדואר,  בעלי היתר לדואר כמותי ובעלי היתר לבלדרות( ועל בנק הדואר.

בנוגע  שירותי הדואר ושירותי בנק הדואר הניתנים לכלל הציבור בכל המדינה )"השירות האוניברסאלי"(.

המינהל מבצע ביקורות אצל כל הגורמים המורשים לתת שירותי דואר ובבנק הדואר במטרה לפיקוח על התחום, 

המינהל מייצג את המשרד בנוסף לזאת,  אר.בטחת היציבות של בנק הדולוודא אחר מתן שירות נאות לציבור וה

 ובכל הפורומים הרלבנטיים לשירותי דואר ובנק דואר.( UPU)באיגוד הדואר הבינלאומי 

  כלכלה מינהל

ובפרט, המינהל  ,כלכלה עוסק במכלול הנושאים הכלכליים הקשורים להסדרת ענף התקשורת והדואר מינהל

ות בתחומי התקשורת השונים; ממליץ בדבר קביעת תעריפים פועל לגיבוש המלצות כלכליות לפיתוח התחר

רגונים וקחים במקטעים הנדרשים לכך )לרבות תעריפים בין מפעילים(; מנהל את הקשר המקצועי עם אמפ

כלכליים אחרים בממשלה ומעורב ומסייע בקשר עם ארגונים בינלאומיים רלוונטיים; מבצע פעולות מחקר, 

בינלאומיות, כותב חוות דעת ומפרסם דוחות ונתונים. המינהל מהווה גורם המייעץ ניתוחים כלכליים והשוואות 

ורית הנדרשת בשוק התקשורת דרה הרגולטלשר התקשורת ולהנהלת המשרד בתחומי קידום התחרות והאס

 לאור התפתחויות בארץ ובעולם ותוך ניתוח ההיבטים הכלכליים הרלוונטיים העומדים על הפרק.

 המשפטית הלשכה

התקשורת, בכתיבת חוות דעת  פעולות ופעילויות משרדשכה המשפטית עוסקת בין היתר בלווי משפטי של לה

בניסוח הצעות חוק, והחלטות ממשלה, בהשתתפות בוועדת שרים לענייני חקיקה ובדיונים בכנסת, במתן יעוץ 

ליווי משפטי לייצוג משפטי לוועדת מכרזים, בליווי משפטי של ההיבטים המנהליים של עבודת המשרד, וב

 ועוד. המשרד בערכאות משפטיות מול גורמים הפועלים בענף

 חוץ קשרי  אגף

האגף מופקד על פיתוחם וקידומם של קשרי החוץ של המדינה והמשרד בתחומי התקשורת, הדואר וחברת 

קשורת בינ"ל, המידע וניהולם בתחומים  המולטילטראליים, האזוריים והבילטרליים עם מדינות זרות, ארגוני ת

אי חברת המידע ומדיניות האינטרנט הגלובאלית, משרדי ארגונים בינ"ל ואזוריים, ארגונים ופורומים בינ"ל בנוש

תקשורת ורשויות רגולציה, חברות תקשורת גלובאליות, חברות בת בארץ של חברות בינ"ל הפועלות בארץ 

 וגורמים המעוניינים להשקיע בשוק התקשורת בישראל. 
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כמי "רומינג בינ"ל" )להורדת ף פועל לקידום הסכמי תקשורת בילטראליים עם מדינות זרות וכן הס, האגבנוסף

תעריפי הנדידה הבינ"ל בעבור הישראלים(, לשדרוג הקשרים וההסכמים עם  האיחוד האירופי ולקידום 

 (.  ENP,  EMERGמד, -הקשרים האזוריים במסגרת שיתוף הפעולה האירופי עם מדינות הים התיכון )יורו

הייחודי בתחום התקשורת,  TWINNING -ט הכחלק מהעבודה עם האיחוד האירופי, קידם האגף את פרויק

במסגרתו מלווים מומחים מרשויות התקשורת של איטליה )מובילת הפרויקט(, גרמניה ולטביה את משרד 

 התקשורת. 

 

( להקמת FCCהפדראלית של ארה"ב )נחתם מזכר הבנות בין המשרד לבין סוכנות התקשורת  2018בשנת 

 קבוצת עבודה משותפת לשני הארגונים. 

, בהובלת האגף, נחתמו שלושה הסכמי "רומינג" בילטראליים )הסכמים להורדת תעריפי נדידה( 2018בשנת 

עם יוון, רומניה וקפריסין. כיום, פועל האגף במסגרת אזורית במסגרת בילטרלית לקידום הסכם רומינג אזורי 

י. כמו כן, האגף אחראי לקשרי המשרד עם משרד החוץ ונציגויות ישראל בחו"ל, הסכם עם האיחוד האירופ ואף

משרד הכלכלה, מכון היצוא, שגרירויות זרות בישראל וגופים נוספים ומייצג את המשרד בפורומים בין משרדיים 

עדת חברת המידע ותקשורת, וומשרדית לעניינים אירופאים ותת הוועדה המשותפת ל-וביניהם: הוועדה הבין

"מידע לכל" ליד הוועד הישראלי של אונסקו, פורום בראשות ראש מטה הסייבר הלאומי בנושא תאום המדיניות 

והפעילות המקצועית בתחום הסייבר בזירה הבינ"ל, דיונים בנושאים בינ"ל במשרד החוץ, במשרד הכלכלה 

 ועוד.

 הכספים אגף

ד התקשורת. האגף מבצע מעקב אחר ספקים, כספים והחשבונות של משראגף הכספים מרכז את ענייני ה

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.

 נושא ומשאבי מנהל בכיר אגף

אנוש מופקד על ניהול המשאב האנושי במשרד לרבות, טיפול במבנה הארגוני של אגפי האגף למנהל ומשאבי 

המשרד, קליטת עובדים, מכרזי כוח אדם, קביעת דרגות, קידום עובדים, פרישה לגמלאות, טיפול בענייני 

ר בפניות של עובדים לשעב משמעת, טיפול בהדרכה ורווחה של עובדי המשרד ועוד. בנוסף לכך, מטפל האגף

של משרד התקשורת ובגמלאי המשרד. כמו כן, לאגף מנהל ומשאבי אנוש אחריות כוללת לנושאי המחשוב, 

 הבינוי והתחזוקה השוטפת של מתקני המשרד הלוגיסטיקה, רכבי המשרד ועוד. 
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 הדובר לשכת

התקשורת, ועל ייצוגו ור של משרד לשכת הדובר אחראית על פעילויות ההסברה, הדוברות, הפרסום ויחסי הציב

של משרד התקשורת מול הציבור בישראל ומול החברות והרשויות השונות הקשורות למשרד. לצד זאת, היא 

הלשכה הממונה על ייצוגו של הציבור בישראל מול משרד התקשורת, הן באמצעות טיפול בפניות המגיעות 

 ר המשרד מונה לממונה על חוק חופש המידע.כמו כן דוב מאמצעי התקשורת, והן בריכוז פניות הציבור אליו.

  http://www.moc.gov.il  הודעות הדובר נמצאות בפורטל האינטרנט של המשרד:

 ותכנון לאסטרטגיה האגף 

טווח ולהביא בחשבון מגמות -מדיניות ארוכת מסייע בידי מקבלי ההחלטות להתוות לאסטרטגיה ותכנוןהאגף 

משמעותיות, הן בעולם הרגולטורי והן בעולם הטכנולוגי שבו פועל המשרד. בנוסף, אמון האגף על תוכניות 

טווח. האגף מהווה מקור ידע בנושאי רגולציה השוואתית, מגמות בשוק -העבודה המשרדיות ותוכניות ארוכות

אחראי על יישום החלטת הממשלה בנושאי טיוב  האגףא באלה, כמו כן, צורת המקומי והעולמי, וכיוהתקש

 .RIAותהליכי  רגולציה

 , כללה, בין היתר:2018פעילות האגף בשנת 

 דו"ח טיוב רגולציה לעניין רישוי תחנות אלחוט •

 דו"ח טיוב רגולציה לעניין תעודת מפעיל תחנת אלחוט •

 קצה אלחוט ודצידו"ח  טיוב רגולציה לעניין תהליך היבוא של  •

 ופרסום מעקב אחר ביצועם 2018פרסום תוכנית העבודה המשרדיות לשנת  •

 שונים בנושאים בינלאומיות השוואות •

 מעקב אחר הסביבה הרגולטורית בעולם ואחר מדיניות אירגוני הגג העולמיים בנושאי תקשורת •

 

 שלצידה והמנהלת לוויין ושידורי כבלים לשידורי המועצה

שידורי לוויין )"המועצה"( הינה מועצה ציבורית, אשר הוקמה מכוח חוק התקשורת, כבלים וללשידורי המועצה 

 ערוציים למנויים בכבלים ובלוויין. -וממונה על השידורים הרב

לצורך קבלת החלטותיה וביצוע תפקידה, נעזרת המועצה במנהלת הסדרת השידורים לציבור )"המנהלת"(, 

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

לרבות יעוץ מקצועי ומשפטי, פועלת כזרוע הביצועית של המועצה, וככזו היא מבצעת עבור המועצה עבודות 

ניתוח ובדיקה, הכנת חוות דעת, טיוטות ומסמכים שונים, פעולות פיקוח וטיפול שוטף בעניינים שבסמכות 

http://www.moc.gov.il/new/hebrew/index.html
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מדיניות, ניסוח חקיקת משנה, ייצוג עמדת המועצה בישיבות ועדות הכנסת וטיפול  המועצה לרבות, קביעת

ה מכרזים לערוצים הייעודיים בנוסף, מפרסמת המועצ שוטף הכרוך בפעילותן של חברות הכבלים והלוויין.

 ומשמשת כוועדת מכרזים.

 

 :8201ולוויין בשנת   נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבלים

-המועצה מוסמכת, על פי חוק התקשורת, לקבוע מדיניות בנוגע לשידורים בטלוויזיה הרב -קביעת מדיניות 

לקבוע מדיניות בשורה של נושאים המצויים בסמכותה, כאמור בחוק ערוצית, רמתם, היקפם, מועדיהם, וכן 

ות בשידורים, הגנה על ילדים, התקשורת, כגון הפקות מקומיות, ערוצים ייעודיים, שידורים קהילתיים, תמיכ

בלעדיות בתוכן השידורים, אתיקה בשידורים, הגנת הצרכן, משדרים למבוגרים, אישורי ערוצים, שידורי מכירה 

 עוד.ו

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

 רת הכוללת.במסגרת מפת התקשוערוצית ופעילותה -שידורי הטלוויזיה הרב

המועצה מסדירה את  פעילותן של חברות הכבלים והלוויין  -ערוצית -אסדרה שוטפת של חברות הטלוויזיה הרב

ים והגורמים הפעילים סביבן והקשורים אליהן, לרבות מפיקי ערוצים ותכנים וארגוני היוצרים, במגוון ושל הגופ

ים נושאי שינויי אחזקות ושינויי בעלויות בחברות, בקשות לאישור נושאים הקבועים בדין. במסגרת זו נמנ

הסכמי המנוי ובמחירון ים בערוצים חדשים או חבילות ערוצים, מעקב אחר מבצעים, בקשות לעריכת שינוי

 החברות, תיקון רישיונות ונושאים שוטפים אחרים.

רואה בשידורים לגיל הרך, לילדים ולנוער, לאור החשיבות שהמועצה  –מיקוד רגולציה בשידורים לילדים ולנוער 

רתו הפרויקט הגיע אל סיכומו, במסג 2018רד למיקוד רגולציה בשידורים אלו. בשנת הוחלט לקיים פרויקט נפ

נוסדה הקצאה חדשה לחובה הפקה לשידורים לנוער, הומלץ על תקנות חדשות לסיווג וסימון תכניות והושק 

 מצטיינת לילדים ולנוער.  לראשונה פרס מטעם המועצה לתכנית

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

ת הכבלים והלווין בהוראות חוק התקשורת, בכלליו ותקנותיו, בהוראות הרישיונות שהוענקו עמידת חברו

לחברות ובהחלטות המועצה; פיקוח על עמידתן של החברות בחובות ההשקעה בהפקות מקומיות; פיקוח על 

ודיים, פיקוח ייע האיסור לשדר פרסומות; הגנה על ילדים; פיקוח על ביצוע חוק הקלות לחרש, פיקוח על ערוצים

 על חוק עצמת הקול ועוד.

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

השידורים, הוסמכה המועצה לפקח על קיום מגבלות בעלות שונות שנקבעו בחוק, בתקנות ובכללים שמכוחו 
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סדרי הבעלות מגבילים את הריכוזיות, מגבילים בעלות צולבת וברישיונות השידור שהעניקה המועצה. ה

 בערוצים ובחברות הכבלים והלוויין ומבטיחים מינימום של אחזקות ישראליות בגורמי השידור השונים. 

המועצה קבעה רשימה של אירועי ספורט בעלי עניין ציבורי רב, המכונים 'אירועים  -פיקוח על שידורי הספורט 

בוחרים לשדרם יש לעשות כן בערוץ המשודר בחבילת הבסיס ללא תשלום נוסף, במטרה  מוכרזים', שאם

להנגיש אותם לציבור רחב ככל הניתן. הרשימה, מהרחבות בעולם המערבי, מאפשרת לצופים ישראליים צפייה 

הלך במגוון רחב מאוד של אירועי ספורט ללא צורך בתשלום מעבר לתשלום הרגיל לחבילת הבסיס והמועצה במ

 פיקחה על עמידת בעלי הרשיונות בהוראות בעניין.  2018שנת 

בהתאם לסמכות המועצה על פי חוק התקשורת, קבעה המועצה מדיניות כוללת לגבי  -תמיכות בשידורים 

תמיכות בשידורים הקהילתיים והיא מפקחת על ביצוע הוראותיה. המועצה תומכת בפעילות הטלוויזיה 

החל מהדרכה ופיקוח וכלה בחלוקת כספי תמיכות לגופים המשדרים אשר אושרו  הקהילתית בדרכים שונות,

 על ידה.

במסגרת תפקידיה אחראית המועצה לטפל בתלונות הציבור, לערוך בדיקות ומתן מענה לפניות  -פניות הציבור 

למועצה לזהות  ציבור ולבעיות עקרוניות העולות על ידי אזרחים או נציגי ציבור. טיפול בפניות הציבור מאפשר

 בעיות ברמה המערכתית, ולהביא לפתרונן לטובת כלל ציבור המנויים. 

המועצה מקפידה ללוות את מדיניותה והחלטותיה במחקרים שוטפים ביחס לרגולציה בעולם.  לכן,  -קשרי חוץ 

לטוריים המועצה פועלת בצמוד ובתיאום פעולה עם גורמים שונים בעולם כדי לראות את הנעשה בגורמים רגו

 ת.מקבילים, לבצע תהליך של למידה הדדית והחלפת דעו

 הפנים מבקר

הביקורת מבוצעת בהתאם  . 1992 –מבקר משרד התקשורת פועל על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 

לתוכנית עבודה שנתית המאושרת אחת לשנה על ידי שר התקשורת או על ידי מנכ"ל המשרד והנגזרת 

נתית. תוכנית העבודה מדגישה את הנושאים הייעודיים בעבודת המשרד ואת המעקב שמתוכנית עבודה רב 

על הטיפול בממצאים שעלו בדוחות מבקר המדינה ובדוחות ביקורת פנימית קודמים. בהתאם לחוק דוחות 

הביקורות מוגשים לשר ולמנכ"ל המשרד וממצאיהם נידונים בהנהלת המשרד ומסוכמים לתוכנית פעולה 

 משרדית.
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   התקשורת משרד אגפי עם ההתקשרות דרכי

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

 0261290אביב, מיקוד -, תל9מגדל שלום, רח' אחד העם    :אביב-כתובת המשרד בתל

 www.moc.gov.il     :כתובת המשרד באינטרנט

 

  בירושלים שרדהמ אגפי

 לשכת שר התקשורת 

 02 - 6706301טלפון בירושלים: 

 02 – 6240029פקס בירושלים: 

sar@moc.gov.il  

 

 מר נתנאל )נתי( כהן – לשכת המנהל הכללי

 02 - 6706310טלפון בירושלים: 

 02 - 6240321פקס בירושלים: 

 03 - 5198207טלפון בת"א: 

 03 – 5101706פקס בת"א:       

mancalmoc@moc.gov.il 

  

 ערן בר עוזמר  - הדובר  לשכת

 02 – 6706323טלפון: 

 02 – 6706372   פקס:

dovrut@moc.gov.il   

 

  פלדנוי דנהעו"ד  – המשפטית הלשכה

 02-6706333טלפון: 

 02 – 6235695פקס: 

mishpatit@moc.gov.il 

 

 

 ד"ר עופר רז דרור -כלכלה  מינהל

 02 -  6706342טלפון: 

 02 – 6706389פקס: 

economics@moc.gov.il 

 

 מר יוחנן שליין – ם וחשבונותאגף כספי

 02 – 6706350טלפון: 

 02 – 6706393פקס: 

comptroller@moc.gov.il 

 

גב'  - אגף בכיר למינהל ולמשאבי אנוש

 אביבית מסבנד

 02 – 6706370טלפון: 

 02 – 6706383פקס: 

administration@moc.gov.il 

 

גב'  –אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 שושי בן אהרון

 02-6706363טל' 

  02-6706393פקס' 

IT_division@moc.gov.il 

  

 

http://www.moc.gov.il/
mailto:sar@moc.gov.il
mailto:mancalmoc@moc.gov.il
mailto:dovrut@moc.gov.il
mailto:mishpatit@moc.gov.il
mailto:economics@moc.gov.il
mailto:comptroller@moc.gov.il
mailto:administration@moc.gov.il
mailto:IT_division@moc.gov.il
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 מר אסף גרונדמן - אגף בטחון

 02 – 6706327טלפון: 

 02 – 6702277פקס: 

securityofficer@moc.gov.il 

 

  מר אורן לביאן -מינהל הדואר

כתובת לפניות ציבור )דואר( : הגב' סימה טל, 

 61290יפו, מיקוד  -תל אביב 29107ת"ד 

  02- 6702224טלפון: 

 02- 6702270פקס: 

pniyotdoar@moc.gov.il 

כתובת לפניות ציבור )פיקוח על בנק הדואר(: 

 .91999ירושלים,  30הגב' אתי כהן, רחוב יפו 

  02-6702245טלפון: 

 02-6702281פקס: 

Pniyot_bankdoar@moc.gov.il  

 

  יאיר חקאק מר  – נוןאסטרטגיה ותכאגף 

 02-6702228 : טלפון

 policyplanning@moc.gov.il 

 

   ןיהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווי

    02 – 6702210טלפון: 

 02 – 6702273פקס : 

גב' מירב  -מנהלת תחום הגנה על הצרכן 

 אלקבץ-שטרוסברג

mulitchannelTV@moc.gov.il 

 

 

 מנהלת הסדרת השידורים לציבור 

  03 – 5198122טלפון: 

 03 – 5198141פקס: 

 

 מר אלון זולר  – מבקר פנים

 02-6702236טל' 

 02-6702272  פקס'

auditor@moc.gov.il 

 אביב-בתל המשרד אגפי

 בעלי תפקידים -מינהל הנדסה 

 03-5198242טלפון: 

 03-5198244פקס' : 

 -הנדסה  המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל

 מר מימון )מוני( שמילה

מר נתי  -סגן מנהל מינהל הנדסה )ספקטרום( 

  שוברט

גב' אתי  -מנהלת אגף הנדסת תקשורת 

  שמואלי

מר אשר  -פקטרום מנהל אגף תכנון והנדסת ס

  ביטון

 

 מר גדעון שטרית -אגף בכיר )רישוי( 

 03 -  7964600טלפון: 

requests@moc.gov.il  

 03 -5198125פקס:  

licensing@moc.gov.il 

 

mailto:securityofficer@moc.gov.il
mailto:pniyotdoar@moc.gov.il
mailto:Pniyot_bankdoar@moc.gov.il
mailto:policyplanning@moc.gov.il
mailto:mulitchannelTV@moc.gov.il
mailto:auditor@moc.gov.il
mailto:requests@moc.gov.il
mailto:licensing@moc.gov.il


 

 

 ן כסיףמר אית – פיקוח ואכיפה מנהל 

 03 – 5198214טלפון: 

 03 – 5198110פקס: 

pnyot@moc.gov.il  

 

 גב' נעמה הניג - אגף לקשרי חוץ

 03 - 5198215טלפון: 

 03 – 5198109פקס: 

externalaffairs@moc.gov.il 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נגישות לאנשים עם מוגבלויות

עבור המתקשים בהגשת פנייה בכתב  טלפון:

 03-5198285 ,בלבד

 03-5198110פקס: 

 

מר  – הממונה על יישום חוק חופש המידע

 מוניר קזמל

 03-5198295טלפון: 

 03-5198106פקס: 

omofinformation@moc.gov.ilfreed 

 

mailto:pnyot@moc.gov.il
mailto:externalaffairs@moc.gov.il
mailto:freedomofinformation@moc.gov.il
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 2018 לשנת  המידע חופש חוק יישום על הממונה דיווח 

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 לבין הגנה על אינטרסים של חברות התקשורת ובפרט הגנה על מידע שהוא סוד מסחרי גילוי מ

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

מבקשות שעניינן פעילות משרד התקשורת, נדרש לבחון לאור תכליתו של חוק חופש המידע, 

 וק"( שהיא לאפשר שקיפות פעולתה של הרשות. )"הח 1998-התשנ"ח

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

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

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

ח על עמידת החברות בהוראות אותן קבעה הציבורית עצמה והן לצורך מתן כלים בידי הציבור לפק

 הרשות.

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

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

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

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

מקבל שנערכים על ידי המשרד וכן מפורסמות כל ההחלטות בנושאים הסדרתיים ופיקוחיים ש

 המשרד. 

בוריות שהוביל המשרד, פניות בנושאים מגוונים כגון: וועדות צי ממאהבסך הכל התקבלו השנה מעל 

שימועים בשוק הטלקום, מתן רישיונות לשחקנים חדשים, בקשות לפתיחת יומני בעלי תפקידים, 

 אגרות תדרים ועוד.

מהן עומדות וממתינות הוגשו חמש עתירות על החלטות הממונה, שתיים  2018שנת  במהלך

 להכרעת בית המשפט, שתיים מהן הסתיימו בהסכם פשרה ואחת נמחקה. 

באתר משרד התקשורת  פורסם הדוח,  2018הדו"ח המלא של הממונה על חופש המידע לשנת  להלן

 /:www.gov.il/he/Departments/publications/reports/10022019_2/https :במרשתת

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/10022019_2
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 המשרד פרסומי

מרבית הפרסומים הציבוריים של המשרד נמצאים במדורים השונים של אתר האינטרנט 

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

  לעיל(. 3פרק  המידע במשרד )ר' 

  

http://www.moc.gov.il/
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 התקשורת משרד תקציב

 באלפי שקלים )ללא עודפים מחויבים(: 2018-2019להלן מבנה תקציב משרד התקשורת לשנים   

 מבנה התקציב
 פירוט

 2018תקציב 
 בסיס

 2018תקציב 
 תוספות

 2018תקציב 
 סה"כ

 2019תקציב 
 סיסב

 77,647 86,089 16,000 70,089 סה"כ

 46,296 45,023 150 44,873 שכר

 14,957 18,428 2,800 15,628 קניות/ תפעול

 פרויקטים טכנולוגיים/מחשוב

 

6,950 6,950 6,009 

 1,500 6,100 4,600 1,500 ייעוץ

 4,800 6,300 1,500 4,800  *תמיכות

 3,288 רזרבה

 

3,288 4,085 

 

לשידורים קהילתיים,  2018לשידורי כבלים ולשידורי לוויין העניקה תמיכות בשנת *המועצה 

ולשידורים בשפה האמהרית והטיגרינית. ניתן לעיין ברשימת התמיכות בקישור 

ments/publications/Call_for_bids/14022019_4he/Departhttps://www.gov.il/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/14022019_4
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 :ביצוען על ממונה התקשורת ששר משנה וחקיקת ראשית חקיקה

*ניתן לפנות לאתר המשרד על מנת לעיין במרבית החקיקה הראשית וחקיקת המשנה המפורטות 

 להלן.

 1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

 2001-רים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, התשס"בהתקשורת )בזק ושידותקנות  •

 2010-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון כללי אחוד(, התשע"א •

 2005-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון כללי ייחודי(, התשס"ה •

לאומיים(, -יןלמתן שירותי בזק ב תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון כללי •

 2005-התשס"ה

ארציים נייחים(, -תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון למתן שירותי בזק פנים •

 2000-התשס"א

-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(, התשע"א •

2010 

 2006-תמורה(, התשס"ז רכת מועד הקצאה בלאתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הא •

 2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הארכת מועד הקצאה בלא תמורה(, התשע"א •

 1998-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים למתן רישיון לשידורי לוויין(, התשנ"ח •

 2010-אחוד(, התש"ע תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי •

 2004-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי(, התשס"ד •

-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין •

 2004-לאומיים(, התשס"ד

-ירותי בזק פניםרישיון כללי למתן שתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת  •

 2000-ארציים נייחים(, התש"ס

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת(,  •

 2010-התש"ע

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק(,  •

 1985-התשמ"ה

 2011-ם( )ועדה מייעצת(, התשע"אקשורת )בזק ושידוריתקנות הת •

 1987-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )זיכיונות(, התשמ"ח •

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם( )הוראת שעה(,  •

 2015-התשע"ה
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 מדתם( )הוראת שעה(,תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצ •

 2016-התשע"ו

-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם(, התשס"ג •

2003 

 2004-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )פרטי בקשה לרישיון מיוחד(, התשס"ד •

מלוגים(, תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין( )דמי רישיון ות •

 1999-התשנ"ט

 2014-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה •

 2002-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תדרים למתקני גישה אלחוטית(, התשס"ב •

 2004-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, התשס"ה •

 2007-ת שעה(, התשס"זם( )תמלוגים( )הוראתקנות התקשורת )בזק ושידורי •

 2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, התשע"א •

 2012-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים( )הוראת שעה(, התשע"ב •

 2001-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תמלוגים(, התשס"א •

 1987-ים(, התשמ"ח)תקנים ומפרטים של רשתות כבלתקנות התקשורת )בזק ושידורים(  •

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה(,  •

 2011-התשע"ב

 2000-גומלין(, התש"ס-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור •

 2007-תשס"זתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(, ה •

 1997-(, התשנ"ז1982-תוקפה של התוספת לחוק הבזק, התשמ"בחוק הבזק )אישור  •

 1982-חוק הבזק )העברת עובדים ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ(, התשמ"ב •

 1984-תקנות הבזק )הודעה למחזיק במקרקעין(, התשמ"ד •

 1986-תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיון(, התשמ"ו •

 1985-ב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק(, התשמ"התקנות הבזק )הפסקה, עיכו •

 1985-תקנות הבזק )התקנה, תפעול ותחזוקה(, התשמ"ה •

 2007-תקנות הבזק )זיכיונות( )הוראת שעה(, התשס"ז •

-תקנות הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה(, התשמ"ז •

1987 

 1987-חתקנות הבזק )מכרזים(, התשמ" •

 1984-תקנות הבזק )מתן שירותי בזק למדינה(, התשמ"ד •
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 1992-תקנות הבזק )פרטי בקשה לרישיון(, התשנ"ב •

 1987-תקנות הבזק )ריבית פיגורים והוצאות גביה(, התשמ"ז •

 1987-תקנות הבזק )שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי(, התשמ"ח •

 1987-התשמ"ח)תקנים ומפרטים של רשתות כבלים(, תקנות הבזק  •

 1999-תקנות הבזק )תשלומים בעד הודעות זימון(, התשנ"ט •

לאומיים(, -שירותים בין -תקנות הבזק )תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק  •

 1996-התשנ"ו

-ם ביןשירותי -תקנות הבזק )תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק  •

 1996-לאומיים(, התשנ"ו

 1986-ת הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל(, התשמ"ותקנו •

 1984-דין עובד(, התשמ"ד -צו הבזק )האזנת סתר  •

 1996-צו הבזק )זיכיונות( )גמול לחברי ועדת חריגים(, התשנ"ו •

המועצה( ולשידורי לוויין וסדרי עבודתה של צו הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים  •

 1995-)גמול והוצאות(, התשנ"ה

 1984-צו הבזק )נכסים ותביעות המועברים לחברה(, התשמ"ד •

 1984-צו הבזק )פטור ממסים ואגרות(, התשמ"ד •

 1984-צו הבזק )תעתיק של מסר בזק כראיה(, התשמ"ד •

 2012-ופטור מרישיון סחר(, התשע"בצו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מאישור סוג  •

 2014-שורת )בזק ושידורים( )פטור מאישור סוג לציוד קצה(, התשע"דצו התק •

צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישיון ומהיתר כללי לפעולות בזק ולשירותי בזק(,  •

 2014-התשע"ד

ישראלית לתקשורת צו התקשורת )בזק ושידורים( )קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה ה •

 1997-בע"מ(, התשנ"ז

 1989-י הבזק )ביעור חומר ארכיוני שבידי החברה(, התש"ןכלל •

 1984-כללי הבזק )כניסה למקרקעין לשם מתן שירותי בזק למקרקעין אחרים(, התשמ"ד •

 1986-כללי הבזק )שירותי החברה(, התשמ"ז •

 1986-הוראת הבזק )פרסום כללים(, התשמ"ו •

 1996-עת מפרטים טכניים(, התשנ"והוראות הבזק )קבי •

 1972-טלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"בפקודת ה •

 2013-תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, התשע"ד •
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 2014-תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה(, התשע"ד •

 1987-ות ואגרות(, התשמ"זתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעוד •

 1983-וטי )אי תחולת הפקודה(, התשמ"דצו הטלגרף האלח •

 1982-צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה(, התשמ"ב •

 1982-(, התשמ"ב2צו הטלגרף האלחוטי )אי תחולת הפקודה( )מס'  •

 

 1986-חוק הדואר, התשמ"ו

 2006-תקנות הדואר )אגרות בעד היתר(, התשס"ו •

 1987-הדואר )דרכי השירות הבולאי(, התשמ"זתקנות  •

 2006-ות הדואר )הוראות מס(, התשס"ותקנ •

 2006-תקנות הדואר )היקף האחריות לדברי דואר פנים(, התשס"ו •

 2013-תקנות הדואר )הפחתה של סכום עיצום כספי(, התשע"ד •

 2008-תקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, התשס"ח •

 2017-התשע"זהצמדת תשלומים בעד שירותי החברה()הוראת שעה(,תקנות הדואר ) •

 2006-תקנות הדואר )פטור ממסים, מאגרות ומתשלומי חובה אחרים(, התשס"ו •

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה(,  •

 2008-התשס"ח

 2009-שס"טתקנות הדואר )תמלוגים שמשלמת החברה(, הת •

 2011-הכספיים(, התשע"א תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים •

)ג( לחוק( )הוראת שעה( )מס' -)א( ו37תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף  •

 2006-(, התשס"ו2

 2007-)ג( לחוק(, התשס"ח-)א( ו37תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף  •

 2006-שלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ותקנות הדואר )ת •

 2008-תקנות רשות הדואר )היום שבו יחל עובד הרשות להיות עובד החברה(, התשס"ו •

 2008-תקנות רשות הדואר )היקף האחריות לדברי דואר פנים(, התשס"ו •

 1995-תקנות רשות הדואר )הפיקוח על פעולותיה של הרשות(, התשנ"ה •

 1992-)ריבית פיגורים והפרשי הצמדה(, התשנ"ב תקנות רשות הדואר •

 2002-)א( לחוק(, התשס"ב37תקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף  •
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צו הדואר )העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה(,  •

 2006-התשס"ו

 2016-ע"ו(, התש2צו הדואר )דחיית היום הקובע( )מס'  •

 1996-נה )משמעת( על עובדי רשות הדואר(, התשנ"וצו רשות הדואר )החלת חוק שירות המדי •

 1987-צו רשות הדואר )נכסים ותביעות המועברים לרשות(, התשמ"ז •

 1987-צו רשות הדואר )פטור ממסים ואגרות(, התשמ"ז •

עת הלבנת הון ומימון טרור(, צו הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים לבנק הדואר למני •

 2011-התשע"א

 

 1990-הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן חוק

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי(,  •

 2008-התשס"ח

בערבית(, תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )השתתפות במכרז לזיכיון לשידורי רדיו  •

 2002-התשס"ב

 2001-דיו )חברת החדשות של הערוץ השלישי(, התשס"אתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ור •

 1994-תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )גמול(, התשנ"ד •

 1992-תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים(, התשנ"ב •

 1995-ים(, התשנ"התקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )מענק פיצוי •

 1995-)תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו(, התשנ"התקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  •

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )מועדים והוראות לעניין תשלום דמי הפצה( )הוראת  •

 2012-שעה(, התשע"ג

 

 2012-חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב

מידה לשימוש במרבב(,  תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות )אמות •

 2016-התשע"ו

 2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

 2016-חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו



  
 

29/26      

  המשרד עבודת את המסדירים ונהלים מנהליות הנחיות

 והנהלים המפורטים להלן באתר האינטרנט של משרד התקשורת.ניתן למצוא את מרבית ההנחיות 

   https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications  צ"ב:בקישור המ

 תדרים וניהול ספקטרום אגף עבודת את המסדירים ונהלים הנחיות

 דף מידע לציבור. -אופן שחרור ציוד אלחוטי מהמכס  •

 המיועדים לשירותי אלחוט אזרחיים בישראל.תדרים  •

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

 ץ.הר גהמ 5 -ו 2.4הודעה לציבור היצרנים/יבואנים של ציוד בתחומים  •

על פי צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור  -רפורמה ביבוא מסחרי של מכשירי סלולר  •

נוהל הסדר מיוחד ליבואן לצרכי שחרור , 2012-וג ופטור מרישיון סחר(, התשע"במאישור ס

 . מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד לפיתוח וכד'

 : רישוי אגף עבודת את המסדירים ונהלים הנחיות

 רשימת בעלי רישיונות כלליים ונוסח הרישיון של כל אחד מהם; •

 רשימת בעלי רישיון מיוחד; •

 לי ודוגמאות לתעודת רישום כבעל היתר כללי;רשימת בעלי היתר כל •

 נוסח משולב של רישיונות כלליים; •

 מיוחדים לסוגיהם השונים;דוגמאות לנוסח של רישיונות  •

 תיקוני רישיונות כלליים; •

 נוהל לאישור סוג ואישור התאמה של ציוד קצה נייח; •

 רשימת ציוד קצה מאושר סוג; •

 שת בזק ציבורית;מחייבים לציוד קצה בזק בעל ממשק לר מפרטים טכניים •

 חברות בוועדת ייבוא בין משרדית בנושא ציוד קצה קווי; •

 נוסח היתר כללי לספק גישה לאינטרנט; •

 :הנדסה אגף עבודת את המסדירים ונהלים הנחיות

 ניידות מספרים לשירותי טלפוניה ושירותים נלווים;תכנית מספור ו •

 נוהל יישוב חילוקי דעות בין מפעילים; •

 מקדמית;נוהל החלטה  •

 מדיניות הקצאת קידומות למפעילים בינלאומיים; •

 עם קנדה וארה"ב; MRAהשתתפות בשיחות  •

 

  הדואר: בתחום היתרים מתן הסדרת

 אררשימת בעלי היתרים: דואר כמותי ואיסוף דברי דו •

 טפסים להגשת בקשה להיתרים •

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications
http://www.moc.gov.il/moc/doa_iis.dll/Serve/item/English/1.1.4.1.4.html
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   ציבור פניות .1

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

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

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

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

מכוחם הן פועלות. ככל שנושא הפנייה אינו מוסדר בהוראות האמורות, או שהשירות אינו בגדר 

יו. לכן, כל פנייה בנושא כזה לא רות תקשורת(, תחום פניות הציבור אינו מפקח עלישירות "בזק" )ש

 חום פניות הציבור.  תטופל על ידי ת

 ניתן להפנות באמצעות: ,שירותי תקשורתפניות ציבור בנושא 

  טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: •

 ments/guides/subjectshttps://www.gov.il/he/depart  

 pnyot@moc.gov.il  :ייעודי דוא"ל •

 03-5198106 :פקס •

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

 03-5198285 :בטלפוןלהתקשר  ניתן ,לבעלי צרכים מיוחדים •

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

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

 ניתן להפנות באמצעות: ,פניות ציבור בנושא דואר

 :כתובתטופס המקוון באתר האינטרנט של המשרד ב •

 https://www.gov.il/he/departments/guides/subjects?chapterIndex=4 

 pniyotdoar@moc.gov.il   :ייעודי"ל דוא •

 02-6702270או  03-5198125פקס:  •

  02-6702224טלפון:  •

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

  

https://www.gov.il/he/departments/guides/subjects
mailto:pnyot@moc.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/subjects?chapterIndex=4
mailto:pniyotdoar@moc.gov.il
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 :באמצעות ניתן לפנות ,(כבלים ולווין) בתשלום ערוציים רב שידוריםפניות בנושא 

 Pniyot_tv@moc.gov.ilייעודי:  מייל •

 02-670-2210: טלפון •

 02-67-2450: פקס •

ידורי כבלים אלקבץ, הממונה על פניות הציבור, מועצה לש-מירב שטרוסברג' לגב:  דואר •

 .91999ירושלים  23ולווין,  משרד התקשורת, רח' יפו 

 

 פניות בהתאם לחוק חופש המידע

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

במשרד התקשורת, כמו בשאר משרדי הממשלה וגופים  מרשות ציבורית..." בהתאם להוראות החוק.

נוספים שנקבעים בחוק חופש המידע כרשויות ציבוריות, הממונה על יישום חוק חופש המידע אחראי 

 ת החוק האמור. על ביצוע הוראו

 9רח' אחד העם בכתב לכתובת:  ,מר מוניר קזמל ,ניתן לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע

מידע לניתן גם להגיש בקשה  .03-5198295 :או באמצעות פקס 61290אביב -תל, 29107ת.ד. 

 https://foi.gov.il/he/node/5829 :באתר היחידה לחופש המידע, בקישור הבא

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

 . 1999-המידע )אגרות(, התשנ"ט

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/yairh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SN0NAWEG/Pniyot_tv@moc.gov.il
https://foi.gov.il/he/node/5829
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 2018 לשנת מסכם -טלקום בנושאי ציבור פניות דוח

תוקף סמכויותיו בחוק התקשורת, שירותי התקשורת בישראל מ משרד התקשורת מופקד על אסדרת

ומופקד על פיקוח ואכיפת ההוראות כמוגדר בחוק, בתקנות וברישיונות וזאת באמצעות מינהל פיקוח 

הדו"ח  ואכיפה. במסגרת סמכויות אלו מטפל המשרד גם בפניות ציבור המופנות אליו בנושאים אלו.

 ין באתר המשרד בכתובת:טלקום מצורף כנספח א' וזמהמלא אודות פניות הציבור בונשא 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/31032019 

 2018 לשנת – מסכם דואר ציבור פניות דו"ח

 מין באתר המשרד בכתובת:זו ,'ב כנספח מצורף הדואר מיהנל של הציבור פניות"ח דו

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/25032019_05   

פניות הציבור מתקבלות במשרדנו באמצעים שונים: באמצעות הדואר, שיחות טלפוניות, פקס 

, niyotdoar@moc.gov.ilpטופס פניה. בנוסף, באמצעות מייל ייעודי,  –אמצעות אתר האינטרנט וב

יצוין כי, בהתאם לנוהל המשרד לטיפול  שמפורסם באתר האינטרנט ושדרכו ניתן גם לצרף קבצים.

  חר שהפונה פנה לספק השירות.בפניות בציבור, המשרד מהווה כערכאת ערעור, לא

 2018-  לשנת הדואר בנק פיקוח אגף ציבור פניות דוח

 זמין באתר המשרד בכתובת:ו מצורף כנפסח ג', הדואר בנקדו"ח פניות הציבור של 

rtments/publications/reports/25032019_05https://www.gov.il/he/depa 

 2018 מסכם – והלוויין הכבלים מועצת ציבור פניות דוח  .1.1

 באתר המשרד בכתובת: וזמין', ד כנספח מצורף והלוויין הכבלים מועצתדו"ח פניות הציבור של 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/05052019  

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/31032019
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/25032019_05
mailto:pniyotdoar@moc.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/25032019_05
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/05052019
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