
המפוקחים  בענפים  הן  השונים,  בתחומים  ההישגים  ביסוס  המשך  בסימן  עמדה   2019 שנת 

)תקשורת אלקטרונית, דואר(, והן בשירות שמשרד התקשורת מעניק לאזרחים. בכמה מהמדדים 

המשרד אף עדכן כלפי מעלה את היעדים באמצע השנה, וגם היעדים השאפתניים יותר הושגו.

משרד התקשורת פעל בכמה כיווני פעולה מרכזיים, ביניהם:

• קידום "מתווה הסיבים" לאסדרת הגעת תשתית דיגיטאלית מתקדמת לכל משק בית 	

בישראל.

• 	.)5G( קידום מכרז תדרים לשירותים ניידים דור חמישי

• 	 massive כחלק ממוכנות רשתות התקשורת בישראל לעידן IPV6-המשך יישום המעבר ל

.IOT

בתחום תשתיות התקשורת, מספר משקי הבית הנגישים לסיבים אופטיים עלה לכ-25% ממשקי 

הבית בישראל. זאת, למול יעד של 20% שנקבע בתחילת שנה, ויעד של 25% שעודכן בסוף הרבעון 

העומדים  החסמים  להקטנת  משמעותיים  צעדים  מספר  המשרד  נקט  האחרונות  בשנים  השני. 

המנויים,  לבתי  עד  דיגיטאלית  נייחת  תקשורת  רשת  לפרוס  המבקשים  תקשורת  מפעילי  בפני 

לרבות מתן פתרונות לבעיות שונות בשימוש במרכיבי רשת של מפעילים וותיקים לטובת פריסת 

סיבים אופטיים.

מדיניות  "עקרונות  את  התקשורת  משרד  פרסם   2018 בסוף  וגובר,  ההולך  הנגישות  אחוז  לצד 

לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל" במגמה לוודא כי כל אזרחי ישראל, ללא קשר 

אולטרה- דיגיטאלית  לתשתית  נגישים  יהיו  הסוציו-אקונומי,  מצבים  או  הגיאוגרפי  למיקומם 

רחבת-פס. זאת, על מנת לספק להם נגישות ושוויון הזדמנויות בכלכלה הדיגיטאלית. המשרד 

סבור כי יישום של עקרונות המדיניות יביא לגידול משמעותי ביותר בנגישות משקי הבית בישראל 

לתשתית קריטית זו. בשנת 2019 גובש המתווה והועמד לעיון ולהערות הציבור, והמשרד נערך 

ליישמו בשנת 2020. 

)הגרסה   IPV6 פרוטוקול  באמצעות  המועבר  התעבורה  שיעור  המתקדמות,  הרשתות  בתחום 

העדכנית ביותר של פרוטוקול העברת הנתונים העולמי internet protocol(, עלה ליותר מ-8%, 

זאת למול יעד של 5% שנקבע. מעבר זה הינו חשוב על מנת לוודא את מוכנותן של רשתות התקשורת 

 massive internet of-ה בעידן  לרשת  המחוברים  בהתקנים  הצפוי  המסיבי  לגידול  בישראל 

things. עידן זה, בו יחוברו לרשת ריבוי של התקנים, צפוי להביא אתו שיפור משמעותי ביעילותן 
של מערכות שונות, לרבות בתחום הרפואה, התחבורה, האנרגיה, המים, השלטון המקומי, ועוד 

ועוד. המעבר לפרוטוקול IPV6 הכרחי, בין היתר, לאור סיום מאגר הכתובות הזמינות בפרוטוקול 

 .IPV4 הקודם

סיכום שנת 2019 ויעדי ביצוע 

לשכת המנהל הכללי



בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית הגיע אחוז המנויים המחוברים לספקים שאינם ספקים וותיקים 

למעל 25% מכלל מנויי הטלווזייה הרב-ערוצית, זאת, על פי דיווחי המפעילים לבורסה לניירות 

ערך. המשרד רואה חשיבות רבה בהמשך פיתוח התחרות בתחום זה, המהווה חלק נכבד מסל 

מוצרי התקשורת של משקי הבית, ולהמשך התפתחותם של מודלים עסקיים מגוונים ושירותים 

שונים המותאמים לצרכיהם של קבוצות צרכנים שונים. 

בתחום הדואר נרשם בשנת 2019 גידול חסר תקדים במספר החבילות המגיעות לישראל. עם זאת 

חברת דואר ישראל מדווחת על עמידה ביעדים בהגעת חבילות לנקודות המסירה. לצד גידול זה 

ייצא לדרך תהליך הפרטת  לייעול תהליך מיון הדואר. בשנת 2020  נערכת חברת דואר ישראל 

החברה.

לבסוף, בתחום השירות שמוענק לציבור על ידי המשרד, נענו למעלה מ-50% מהבקשות לקבלת 

אישור ייבוא ציוד אלחוטי תוך 2-3 ימים, זאת למול יעד של 5 ימים שנקבע. בצעד חסר תקדים 

שעונים,  אלחוטיים,  ומקלדות  עכברים  )כגון  ציוד  של  "משפחות"  אישור  מחובת  המשרד  פטר 

וכו'(, הליך שהביא לבשורה של ממש לציבור הצרכנים המבקשים לרכוש מוצרים אלה בייבוא 

אישי באמצעות הדואר. כמו כן, עבר המשרד למתן שירות באמצעות אתר אינטרנט יעיל וידידותי, 

ומגבש  משמעותי  הישג  השירות  בשיפור  רואה  המשרד  בתחום.  לעוסקים  וטרחה  זמן  החוסך 

ניהול מערך של  בימים אלה צעדי ליברליזציה נוספים, וימשיך להקל על הייבוא לישראל לצד 

ניהול סיכונים ופיקוח בדיעבד, על מנת לאזן בין הצורך לאפשר ייבוא חופשי מחד, ובן שמירה על 

המשאבים הספקטראליים המוגבלים של ישראל מנגד. 

שיעור משקי הבית בישראל הנגישים לתשתית אולטרה רחבת-פס נייחת, מתוך כלל 
משקי הבית בישראל



שיעור תעבורת IPV6 בישראל

המפעילים  מקרב  שאינה  רב-ערוצית  לטלוויזיה  המחוברים  הבית  משקי  שיעור 
הוותיקים

צמצום משך זמן העברת מכתבים וחבילות



משך הזמן שחולף מרגע הפנייה לקבלת אישור לציוד אלחוטי ועד למתן תשובה


