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מנכ"ל משרד התקשורת הקדמה: 
נתנאל כהן

מעודכנת אסטרטגית לתפיסה בסיס שיהווה למשרד, ודכן מעחזון לאחרונה גיבשה התקשורת משרד נהלת ה
אשר צופה פני עתיד. 

ולהציבה הדיגיטלי, לעידן ישראל במדינת קשורת התושירותי תשתיות את להוביל הוא התקשורת משרד זון ח
בחזית הטכנולוגיה כמנוף לצמיחה כלכלית, למען הציבור וחיזוק מעמדה הבינלאומי.

שירותי בישראל לציבור לאפשר המשרד תפקיד בישראל, והדואר התקשורת שוק קידום על האמון רגולטור כ
ופיתוח השקעות המעודדת אסדרה, באמצעות זאת וונים. ומגדיגיטליים מתקדמים, ודואר מידע קשורת, ת

תשתיות, המקדמת את התחרות והמעצימה את הצרכן בראייה יוזמת וארוכת טווח. 

רטגיה ואסטמדיניות להגדרת פועל התקשורת משרד , 9201העבודה לשנת המקצועית מההיערכות חלק כ
מדינה להיות תמשיך ישראל שמדינת מנת על זאת עתיד. צופי לאתגרים בהתאם ומעודכנות חודשות מ
התעסוקה, הבריאות, החינוך, בתחומי המתקדמים טליים הדיגיובמשאביה ידע עתירות בתעשיות ובילה מ

התרבות ועוד. 

באמצעות בישראל וניידות נייחות אולטרה-רחבות-פס ות תשתישל הפריסה להאצת לפעול ימשיך משרד ה
תדרים להקצאת במכרז התקשורת משרד יצא יהקרובה העבודה שנת במהלך כן, כמו התחרות. קידום 

להתאמת המשרד יפעל השידורים בתחום . 5דור תדרי עומדים המכרז במוקד כאשר שונים, לשימושים 
לקראת הרגולציה התאמת היא המשרד של ית המרכזהעשייה הדואר, בתחום המתפתח. לשוק רגולציה ה
הם: הקרובה העבודה בשנת המשרד יתמקד שבהם נוספים יעדים הדואר. בחברת הצפויה המדורגת הפרטה ה
ומעודכנת. רחבה נתונים ותשתית איכותיים דה מדיכלי ויצירת המשרד בידי הקיים הנתונים מאגר רחבת ה
כחלק יקודמו אלה יעדים ועוד. הפיזור הגלישה, נפחי הכיסוי, בתחומי ההחלטות למקבלי יסייעו אלה ל כ

מתפיסה של נקיטת פעולות מקדימות למניעת כשלי שוק אפשריים.

יעדי למימוש משמעותית בשורה ביטוי לידי מביאות אשר האגפים, כלל של התוכניות את אישרתי אחרונה ב
.2019המשרד בשנת העבודה 

בכבוד רב,

נתנאל )נתי( כהן

המנהל הכללי
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 

מגמה 2019 2018

20% 10.9%

ת יתשתם לישיגנל הארשית ביבי הקשר מועיש
ת יבי הקשל מלך כות, מתחייס נפ-תבחר-הרטלוא
1לראשיב

60% | 2023

5% 3% 2לראשיבV6PI-התורבעת   ורעיש

10% | 2021 8% | 2020

25% 19% יהזיוולטליםרבוחמשיתבהיקמש    רועיש
יתצורע- 3יםקיתווהיםליעפמהברקמהינאש     בר

 - ותילחב
יםימ3ד ע  

 ת -ילוחב
יםימ5ד ע 4תוליבחם ויבתכת מרבען המך זשם מוצמצ 

 - יםתבמכ
יםימ10ד ע  

 ים -תבמכ
יםימ28ד ע  

90%ים ל-ימ   3ד  עת -ילוים, חבימ7ד  ע מכתבים -2020 |
95%ים ל-ימ  3ד  עת -ילוים, חבימ7ד  ע מכתבים -2021 |

5 תוך מענה 
 50%ים ל-ימ

 ת,ומהבקש
  יםימ10ד וע

 תרילכל 
תהבקשו

 תוךמענה 
יםימ10  

 85%ל-
תמהבקשו

ר ושית אלבקה ליינפע הגרף מלוחן שמזך השמ
5הבושן תתמד לעי וטוחלד אויצל

תתר הבקשויים לכל ימ   10ד ועת  מהבקשו70%ים ל-ימ5תוך  מענה 2020 |
  50%ים ל-ימ5תוך ת, ו מהבקש10%ים ל-ייומתוך  מענה 2021 |

תתר הבקשויים לכל  ימ10ד ועת, מהבקשו

1

2

3

4

5

 building the to fiber,נה )המכוהמנויים ת לחצרוד עטיים אופבים סית אמצעובס ת-פבטרה-רחאולת תקשורשל ת לנגישוס תייחמזה דד מ 1
premises the to fiber, home the to fiber אזרחיםלתאפשר זה סוג מתקשורת ת הנגשבעולם. ת תקשורהת תורששל בא הדור הת אהמהווה '(, וכו 
 טנטראינהבי געל סופקים המתים שירות בולרדמים, מתקתים שירות ספקאבתמוך לת מנעל האופטיים. בים סיהס בסיעל ת השירות אלהזמין 

(top the over) ספרוחב אל. בישרהאלה תות הרששל ת המואצתן סלפרילפעול יש תמש, המששל למיקומו קשר א לל (Bandwidth ) תכמוהוא 
 תון.בזמן נ תתקשורבקו תן להעביר ניתונים שנה

2 (6 version Protocol Internet)6 IPv  -ט נטרנאיטוקול בפרות בתוכבעל ת להיותקן הכל על , טטרנהאינת לרשתקנים הבר לחדי כ(IP ,)שהינו 
 תבותוכד מיליאר 4כ-אפשר המ 4IPvטוקול פרועל ס סבומכיום ט נטראינהט. נטראינהשל דו תפקולוהכרחי המידע ב תונית פעולובור עס סיבה
IP .4ה-בות תוכאגר שמלכך, א ביההעולם בי ברחשונים תקנים הושל נט טראינתמשי מששל העצום דול הגיIPv  6ואוזל. הולךIPv טוקולפרוא הו 
ט.טרנהאינת טכנולוגיישל ת דשנווהחבות תרחהההמשך את דם לקוצפוי הרחוק תיד לעת דשוח IPת בותוכשל תן זמינות אטיח המב, באהדור ה

 תתחרובעלייה על ביע מצזה ד דמבישראל. ת ביהמשקי כל סך מס״ ״יאו ״ ״הוטאינה שת ב-ערוצירטלוויזיה לברים שמחות ביהמשקי שיעור  3
דורים.תחום השיב

 תברולהעהמקומי, דוור הדי יעל לחלוקה נלקחים שהם ד ועהמיון בית לתם הגעד ממועבים תמכת להעברדרוש ההזמן למשך ס תייחמד דהמ 4
 נמען.ת לסרוד שהן נמת המיון ועביתן לת ממועד הגעבילוח

 משךצמצום על סף נוכי לציין, יש אישור. התן מד למועד ועד ציוא בוליאישור ת בללקבקשה ת הגשד ממועשחולף הזמן למשך ס תייחמד דהמ 5
 אלהטיים אלחומוצרים בא לייתן וניהאישור, ת בללקד למשרנות לפצורך אין שכך טור, לפבים רט אלחומוצרי ת ברלהעפעל ד המשרהזמן, 
אופן חופשי.בדרו שהוג
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מטרות ויעדים 

טרה-רחבות-פס בישראלפריסה של תשתיות אולהאצת ה  1
תדוניית וס נייחות-פבוטרה-רחת אולתיותשת סת בעניין פריתקשורדיניות שוק הבוש מגי :1.1ד יע

תתיותשבת להשקעה תחרודום הדשה בין קיאיזון חת דת נקוביע: ק1.2ד יע

 דןתגרי העיבאסייעו דשים שידר חתתחומי ת תיחת ופאירופינה התקיטרום לספקת האמת: ה1.3ד יע

טלידיגיה

דוריםת הרגולציה בתחום השיהתאמ  2
אלבישרטלוויזיה דורי ת לשינדכת מעוטורית רגולסגרת מקביע :2.1ד יע

אלבישרדיו דורי רת לשיטורית הרגולסגרת המאמת: ה2.2ד יע

חיזוק השירות בשירותי הדואר ושיפורם  3
בורתם לציסליים והנגשברנידואר האותי החיזוק ושיפור של שירו :3.1ד יע

 ביםתת מכברה וחלוקדגש על העבאר, דותן שירותי האכיפה על מ: פיקוח ו3.2ד יע

אר ישראל"דות "ברטה של חתהליכי ההפר: השפעה על 3.3ד יע

דן המודרניטלקום בישראל לעיהתאמת הרגולציה על שוק ה  4
תתקשורת הברובחבי חירום בר ולמצדע וסיית מיטחבאאל לאירועי תה של ישרשיפור מוכנו :4.1ד יע

דשת לעולם היישומים החתקשורת התיתשת אמת: ה4.2ד יע

טכנולוגיהת והתקשורתחומי האל בבינלאומי של ישרדה הדום מעמ: קי4.3ד יע

ת פיקוח ואכיפה יעיליםאמצעוף בטלגרת הדת ופקות לפי חוק התקשוראוביל ליישום הורלהו :4.4ד יע

דשנות והפחתת בירוקרטיהדוד חשיפור תהליכים תוך עי  5
ארגונייםדה פנים וחוץ-תהליכי עבוייעול  :5.1ד יע

ת: שיפור השירו5.2ד יע

דבמשראנושי ת ההון הבח: הש5.3ד יע

בינלאומייםדים דטמעת מה :5.4ד יע

תתקשורת הברוב הרגולציה של חטיו :5.5ד יע
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עיקרי תוכנית העבודה

טרה-רחבות-פס בישראלפריסה של תשתיות אולהאצת ה  1

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תוצאה:
  הבית בישראל המחוברים לתשתיתור משקייעש

60%  12/2023 20% 10.9%  הביתה-רחבת-פס נייחת, מתוך כלל משקי אולטר
 בישראל

 ם בתשתיתהמשתמשי הבית בישראל ישיעור משק
- 12/2019 5% 1.86%  הביתה-רחבת-פס נייחת, מתוך כלל משקי אולטר

 בישראל

יעד 1.1: גיבוש מדיניות שוק התקשורת בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס 
נייחות וניידות

משימות מרכזיות:
6פרסום מסמך של עקרונות מדיניות לפריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס בישראל להערות הציבור ■ 

7פרסום מכרז תדרים לטכנולוגיות מתקדמות ■ 

35VDSL8 ו-fast.Gכתיבת חוות דעת וסקירה טכנולוגית לטכנולוגיות  ■ 

9 על גבי תשתיות אולטרה-רחבות-פסBSAפרסום שימוע ציבורי בנושא תעריף שירות  ■ 

10פרסום שימוע ציבורי בנושא תעריף שירות גישה לקנה לבעלי תשתית )"תעריף הדדיות"( ■ 

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:

- 12/2019 ג -
  עקרונות מדיניות לפריסת תשתיותום מסמךפרס

אולטרה-רחבות-פס בישראל

- 12/2019 ג -
 התאםדמות ב לטכנולוגיות מתקיםדר תהקצאת

םלתוצאות מכרז התדרי

 the to fiber, home the to fiber, building the to fiberנה )המכונויים המלחצרות ד עטיים אופבים סית אמצעובס ת-פבטרה-רחאולת תקשור 6
premises סופקיםהמתים שירות בולרדמים, תקמתים שירות ספקבאתמוך לת נמעל בעולם. ת תקשורהתות רששל א בהדור הת אמהווה ׳( וכו 

 אל.אלה בישרת כתות של רשסה מואצביא לפריתמש, יש להא קשר למיקומו של המש( ללtop the overט )נטרנאיבי העל ג
 ביעיהרדור הת נולוגיוטכבבישראל דמים תקמסלולר תי שירות ספקאתאפשר תתם אמצעובשסלולר, הת ברולחדרים תיוקצו המכרז ת סגרבמ 7

דור החמישי.וה
8 fast.G-35 וVDSL ס מהירים.ברוחבי פת תקשורת ברת להעת הקיימנחושבלי הת כתיתשת את ת המנצלונולוגיוטכ הן
9 (Access Stream Bit) BSA  - טטרנאינהתי לשירווהן ת תיתשהת בעלשל ת תיתשללגישה הן כך לשם זקוק ט נטראינבתמש להשבקש המצרכן 

 תתיהתשת בעלמלרכוש ת השירות ספקילאפשר המטונאי, סית שירוהוא ט טרנלאינהגישה תחום ב BSAת שירות. שירות ספקית תננוש
 המחירת אבע שקוהוא תקשורת הד ומשרהואיל ט. נטראינושירותי ט טרנאינת תיתשת הכוללבילה, חלמנוייה ספק ולת תיתשלהגישה ת א

 תאדכן לעדרש נס בות-פטרה-רחאולת תיולתשבר המעת סגרבמת, תשתילהגישה בור עת תיהתשת בעללת השירות ספקית שמשלמ
 תעריף.ה

 רישיוןבעל כך בכלל ונייחים, נים-ארציים פבזק תי שירולמתן כללי רישיון בעל נו שהי, אחרפנים-ארצי למפעיל בע שנקף תעריבבר דומ 10
 תבעלושל ת ביפסית תיתשבהשימוש ת סגרבמת השירות אבל המק, דיייחוכללי רישיון מכוח שפועל ומי ת תיתשארצי( פנים )מפעיל א מפ"

 ט"(.בזק" ו"הוברות "ת )החתיתשה
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- 12/2019 ג -
 ם לטכנולוגיותהתאם למכרז התדרי בתונו רישיוןיקת

מתקדמות

- 12/2019 ג -
 נושא תיולנון והבנייה בהתכ לתיקון תקנות וטהיוש טיבג

פנימי

- 12/2019 ג -
 על גבי תשתיות אולטרה-BSA שירות ףתערית יעקב

נותרחבות-פס ותיקון בתק

 ה לבעלי תשתית של שירות גישה לקנףיתערום פרס
- 12/2019 ג -  נותני רישיונות עדכון ותיקוהדדיות"( בתק)"תעריף 

הוט"בתחום השוק הסיטונאי "בזק" ו"

 ם הסיטונאיים מרביים לשירותיפיםיתערפרסום 
- 12/2019 ג -  הקיימות לשניםהנייחות הרשתות ניתנים על גבי ה

2019-2022

דועערך במוםיד סמוע2019 2018מדדי תפוקה:

יעד 1.2: קביעת נקודת איזון חדשה בין קידום התחרות להשקעה בתשתיות

משימות מרכזיות: 
11ביצוע השוואה בינלאומית בעניין חובת ההפרדה המבנית בקבוצות "בזק" ו"הוט" ■  

בחינת מודלים בעולם להבטחת פריסה אוניברסלית ■
פרסום שימוע ציבורי בנושא פריסה אוניברסלית ■
פרסום שימוע ציבורי בנושא תמחור אגרות תדרים  ■

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:

- 12/2019 ג -
 נית בקבוצותהמבההפרדה  לעדכון חובת תוש המלצויבג

הוט""בזק" ו"

-

-

12/2019

12/2019

ג

ג
-

-

ה אוניברסלית בנושא פריסום החלטהפרס

ם תדריותתמחור אגר

 תחומיבין להפרדה תייחס להבל מקוככלל, ת. ברוחבין ת תיותחרוהת אלחזק או לשמר ת העיקריתו שמטרת דיניומהינה ת נימבדה הפר 11
 שלת שונות רמוקיימות בשוק. כוחה ת אביל להגדי כת טננקוהיא בשוק ת תימשמעוטה שליאו נופול מולה שיש ברה חשל נים שות פעילו

 תהשמשמעובנית מדה הפרת קיימט" "הוובזק" "ת ברובחכיום בנית. מדה והפרת נאליפונקציודה הפרת, איבונחשדה הפרתר,: היבין דה, הפר
ת שונים.תקשורת מוצרי בילובמכירה של חת בלות עליהן מגתחומים שונים ומוטלובת סקיתן העבפעילודה דרשות להפרת נברוא שהחהי
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יעד 1.3: התאמת הספקטרום לתקינה האירופית ופתיחת תחומי תדר חדשים שיסייעו 
באתגרי העידן הדיגיטלי

משימות מרכזיות:
12ניתוח המצב הקיים בספקטרום האלקטרו-מגנטי ■  

13גיבוש "תוכנית הריפרמינג" ■  
14גיבוש טיוטה של תוכנית אב לספקטרום רב-שנתית ■ 

15פרסום שימוע ציבורי בנושא גלים מילימטריים ■ 

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג -   ספקטרום רב-שנתיתיתוכנתפרסום 

- 12/2019 ג -  ם מילימטריים מדיניות בנושא גליפרסום מסמך

- 12/2019 ג - נג תוכנית הריפרמיפרסום מסמך

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תוצאה:
ג 12/2020 - - םדרים בינלאומיים לתהספקטרודריתת תאמה  

 גליבהם ובאוויר( טים תפשהמטיים נומגחשמליים ת דו)שת טיטרו-מגנאלקנה קריגלי של א המלטווח הא הוטי האלקטרו-מגנהספקטרום  12
 ,דרלשתן ניובו ת תקשורלהמשמש טי טרו-מגנאלקהטרום ספקבתחום א הודיו הרדרי תתחום ד. ועוטגן נרקרני , אורני קרמיקרו, גלי , דיור

בל זה.אב מוגאי הכרחי לניצולו היעיל של משתנא נה הודיבמדרי הרדיו תבת שונים. שימוש יעיל ונכון תוט אוביר ולקלולהע
 דריםתהתר. ביוהיעילה בצורה לנצלו בה רת בוחשייש ולכן נה, דיהמשל מוגבל ב משאנם היתדרים ה- דר תתחומי ת טסה- הריפרמינג ת תוכני 13

 דמשרועם סלולר הת ברוחעם טחון, ביהת כוחועם א נושבת סכמולהלהגיע פועל המשרד ולכן , אזרחיוטחוני ביבשימוש נמצאים אל בישר
 האוצר.

 בין, תכלולת תוכניהוייעולו. טי נטרו-מגהאלקטרום בספקהשימוש ב טיושל ת תינב-שרת תוכניכלומר , טרוםלספקב את-ניתוכסום פר 14
 ד.באירופה ועובשימוש תדרים אה ל, השוודשיםדר חתתחומי תיחת , פדר(תתחומי ת טסנג )התר: ריפרמיהי

 תהמשמש'יגה-הרץ, ג 300ל- 30בין של דר תבלחלופין, או, , מ"מ 10ל- 1בין של גל אורך ת בעלת טינטרו-מגאלקנה קרי- טריים מילימגלים  15
 טווחים קצרים.בס ת-פבת רחתמסורת ברלהע

משרד התקשורת
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דוריםת הרגולציה בתחום השיהתאמ 2

דועערך במוםיד סמוע2019 2018מדדי תוצאה:

הם לטלוויזי הבית שמחוברייור משקיעש
 16םם הוותיקי מקרב המפעיליינהת שאיוצרב-ער

19%25%12/2019-

יעד 2.1: קביעת מסגרת רגולטורית מעודכנת לשידורי טלוויזיה בישראל

משימות מרכזיות:
17הבאת תזכיר החקיקה לחוק הספורט לקריאה שנייה ושלישית ■ 

18הבאת תיקוני חקיקה ברגולציית שידורים לקריאה שנייה ושלישית ■  

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג - הספורט תיקון חוק ישוראה לאהב

- 12/2019 ג - ם תיקון חקיקה ברגולציית שידוריישורהבאה לא

יעד 2.2: התאמת המסגרת הרגולטורית לשידורי רדיו בישראל

משימות מרכזיות:
DAB19בחינת היתכנות לשילוב רדיו דיגיטלי  ■ 

20 במדינת ישראלFMבחינת תוכנית הסדרת רדיו  ■ 

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג - DAB של הקצאת תדרים לרדיו דיגיטלי ינהיום בחס

- 12/2019 ג -   במדינת ישראלFMהסדרת רדיו תוכניתום פרס

 תתחרובעלייה על ביע מצזה ד דמבישראל. ת ביהמשקי כל סך מס״ ״יאו ט״ ״הואינה שת ב-ערוצירטלוויזיה לברים שמחות ביהמשקי שיעור  16
תחום השידורים.ב

 המשחקכי , שקובע, 2018ט-תשע"ה, תיים(משמעוט ספוראירועי ת בר)הע 73' סמתיקון דורים( ושיבזק )ת התקשורחוק ת טטיושל אישור  17
  תשלום(.א ללבמערך )כלומר ס פלודן עיבמערך בור לעיחויבו אלו נפים בעישראל ת בחרנומשחקי סל דורבכודורגל בכהעל ת ליגשל המרכזי 
במהלך מושב החורף.בים ת הקרובועובשת סתונח על שולחן הכנההצעה 

ד.נים בחוק נפרתיקותר הט וליספורא הנושתיקוני החקיקה לחוק בדורים פוצלו ת השידבהמשך ליישום וע 18
19 castingBroad Audio Digital  -הם אל בישרדיו הרדורי שיכיום טליים. דיגידיו רתי שירוFM .אשהו, דיגיטלידור לשיבור לעהחלו בעולם ת נודימ 

 תההפרעובגלל תר היבין , DABת רשת להקממכרז ביצוע בחן ית תקשורהד משרבים. רטים בבהידם תקומת טרליספקנה מבחיתר יויעיל 
 כיום.FMתחום ה-בת בוהר

ת.בותקשורת רת בלים מהפרעוסו, הFMב-דיו דורי הרבשיב הקיים ת אפשריים למצתרונות פבחינ 20
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חיזוק השירות של שירותי הדואר ושיפורם 3

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תוצאה:
- 12/2019 10 28 21ם )במונחי ימים( למסירת מכתביזמן מרבי

- 12/2019 3 5 22 למסירת חבילות )במונחי ימים(זמן מרבי

יעד 3.1: חיזוק ושיפור של שירותי הדואר האוניברסליים והנגשתם לציבור

משימות מרכזיות:
בחינת המלצות ועדה מייעצת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור, בנוגע לחובת השירות  ■

23האוניברסלי ולתחרות בתחום השמור

בחינה וגיבוש תיקוני רישיון חברת הדואר בנושאי זמן המתנה ושעות פעילות אל מול חברת הדואר  ■
ביצוע ביקורות על בנק הדואר בתחומי הכיסוי ביטוחי, רוטציה וחופשה רציפה, הדרכות ■

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:

- 12/2019 ג -
 דבר חובתנות, תקנות וחוק ב רישיוים,תריי הוניקת

השמורהתחרות בתחום האוניברסלי והשירות 

- 12/2019 ג -

 הדואר )הצמדת תשלומים תיקון תקנות תוטגיבוש טי
 התאם, ב2008ה(, תשס"ח-החברבעד שירותי 

 דואר ישראל"ם המעודכנים של חברת "לתעריפי
דהשייקבעו בווע

- 12/2019 ג -
 נהנושא זמן המת רישיון חברת הדואר בונייקתוש יבג

ושעות פעילות

יעד 3.2: פיקוח ואכיפה על מתן שירותי הדואר, בדגש על העברה וחלוקה של מכתבים

משימות מרכזיות:
24פרסום שימוע ציבורי בנושא תיקון היתר בלדרות ■ 

דוור המקומי.די הא נלקח לחלוקה על ית המיון ועד שהוביב לתת המכד הגעממוע 21
נמען.ת לסרא נמד שהידיעין ועבמות המיון בית החבילה לד הגעממוע 22
 בישראלרגיל ב תמכמשלוח ממחיר וחצי בעה ארפי על עולה אינו שמחירם , דרהמוסתחום בדואר תי שירוהם " השמורתחום בדואר תי "שירו 23

 תחוםבאר דותי שירוט למע, א()37סעיף לפי ת תקנולתאם בה, (2003ס במר 2)ס"ג תשה' אדר באכ"ח ביום בתוקף שהיה כפי , ש"ח( 5.4)
.5bids_for_Call/publications/Departments/he/il.gov.www://https_26112018/א: בנושנערך ת חוץ. קישור לשימוע שדר מישראל לארצוסהמו

 500על עולה נו אישמשקלם צרור, או ס דפודבר גלויה, ב, תמכשל סירה מאו חלוקה ברה, הע, איסוףכוללים סדר" המותחום באר דותי "שירו 
אלה.ת בפעולותים הכרוכים ברוקה, והשירות, וכן ת', למען הזולגר

 קישורלחו"ל. אל מישרנשלחים שבים תומכאל בישרבים מכתסור למאו ביר להעסוף, אלתר היבקש לתאגיד לאו ד ליחיאפשר מזה ת שירו 24
.services_courier/service/he/il.gov.www://httpsת: לשירו

משרד התקשורת
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דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג -  בלדרותתריון היקת

יעד 3.3: השפעה על תהליכי ההפרטה של חברת "דואר ישראל"

משימות מרכזיות:
25סיוע לרשות החברות בהכנת מכרז להפרטת "דואר ישראל" ■ 

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג -  ב"דואר ישראל"פרטה ההועיצב

- 12/2019 ג - הדואר בעניין הפיקוח והאכיפה לחוק יקוניםתוע ביצ

 תבטולטי פרלמכרז יוצעו אר דוהת ברחת ממניו 20%- תווה המפי על טה. הפרלענייני השרים ת דועידי על אושרה ישראל" דואר "ת טהפר 25
ארץ או בחו"לבטגיים טרסמשקיעים א
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דן המודרניטלקום בישראל לעיהתאמת הרגולציה על שוק ה  4

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תוצאה:
- 12/2019 5% 3% 26 בישראל6IPV ה-תתעבורור יעש

יעד 4.1: שיפור מוכנות ישראל לאירועי אבטחת מידע, סייבר ומצבי חירום בחברות 
התקשורת

משימות מרכזיות:
CERT27הקמת מרכז שליטה משרדי בשילוב  ■ 

28כתיבת הנחיות לחברות התקשורת בנושא הסייבר ■ 

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג - CERTדי ב- שליטה משרת מרכזהקמ

- 12/2019 ג - הסייברנושא נה מגזרית בד להכוו במשרדהת יחיהקמ

יעד 4.2: התאמת תשתית התקשורת לעולם היישומים החדש

משימות מרכזיות:
29מיפוי צרכים ספקטרליים בתחום התחבורה, החקלאות, התשתיות והאנרגיה ■ 

 6IPvפרסום החלטה בנושא מדיניות  ■
IoT30כתיבת מדיניות הנדסית בנושא  ■  

31טווח הארוך, לטווח הקצר ולIoTגיבוש מדיניות ספקטרלית לתחום ה- ■ 

32ביצוע סקירה טכנולוגית וניתוח צרכים למדיניות סים אוניברסלי ■ 

33עדכון הקריטריונים של הקצאת המספור למוקדי חירום, מצוקה ורווחה ■ 

פרסום שימוע בנושא קצבי אינטרנט מינימליים שיסופקו ללקוח ■
בחינת שינוי של מתכונת האסדרה והגדרת מתווה הרישוי לשירותי תקשורת ■

26  6version Protocol Internet)6 IPv ) - ט טרננאיטוקול בפרות בתוכבעל ת להיוהתקן כל על ט, נטראינהת לרשתקנים הבר לחכדי(IP ,)ססיבהנו שהי 
. IPת בותוכד ארמילי 4כ-המאפשר , 4IPvטוקול פרועל סס בומכיום ט טרנהאינט. טרננהאישל דו תפקולוהכרחי דע, המיב תונית פעולובור ע

 טוקולפרוהוא  6IPvואוזל. הולך  4IPvה-ת בותוכשמאגר , לכךהביא העולם בי ברחשונים נים תקהושל נט טראינתמשי מששל העצום דול הגי
ט.טרנהאינת טכנולוגיישל ת דשנווהחבות תרחהההמשך את דם לקוצפוי הרחוק תיד לעת דשוח IPת בותוכשל תן זמינות אטיח המב, באהדור ה

27 Team Response Emergency Computer s’Israel) CERT-IL ) במגזרדע מית טחבאובר סייבאירועי טיפול הת אמרכז אשר אומי, הלבר סייהבמרכז 
בר.סייתקשורת במרכז הא בנושטה ד פועל להקים מרכז שליבישראל. המשרהאזרחי 

 בר.ת סייתקפובמקרה של מתר בין הית, ת התקשורברות חירום של חת לשעתנו כחלק מההיערכונת שיינחיוהכוונה לה 28
אלו.תחומים דיים לאלחוטיים ייעודרים תת הצורך בבחינ 29
30 Things of Internet) IoT ) - נהבתוכניקה, טרובאלקבצים המשובורי, והציטי הפרב במרחהמצויים פיזיים חפצים של ת רשתאר הממינוח 

 ביםרתחומים בטיזציה טומלאוביל להוצפויה זו ת רשדע. מית והחלפוסוף אייכולת החפצים, בין ת דממתקת תקשוראפשרים המנים, בחיישו
ת החכם ו"העיר החכמה".ביתחומי "הת , אארת, בין השוכולל

ת ככל האפשר.נה אירופיתקיביצוע יישור קו עם א ונושדר חדשים לתתחומי ת תיחנה של פבחי 31
ת.תקשורת הברואם לכלל חתסים המוס טיסלי הוא כרברניסים או 32
 תקבלושהפניות לאור ת. בורשנים ני לפבעו שנקנים טריולקריאם תבהורווחה חירום די מוקבור עת ספרו 4 וא 3בן מקוצר מספר מקצה ד המשר 33

ספר מקוצר.בחין האם הגוף זכאי למתנים לטריות הקרידש אבחון מח, עולה צורך לבנושא מכמה מגופים שוניםד במשר

משרד התקשורת
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דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
-

-

-

12/2019

12/2019

12/2019

ג

ג

ג

-

-

-

6IPv על פי מדיניות ןיוישי רונתיק

IoTנושא נדסית ב התיוינדפרסום מ

 ם שיתמכו בעידןהתדריניות להקצאת די מום מסמךפרס
IoTה-

- 12/2019 ג -
  המלצות להיערכות אסדרתית לסיםום מסמךפרס

אוניברסלי

-

-

12/2019

12/2019

ג

ג

-

-

4.0 מספור מהדורה תיתוכנפרסום 

 נט לקצבי האינטרנטנטר של ספקי האיתיונוישון ריקת
המינימליים שיסופקו ללקוח

-

-

12/2019

12/2019

ג

ג

-

-

 בנושא רישוי לשירותי תקשורתוש החלטהגיב

 התחבורה, הספקטרליים בתחום ים הצרכוייפמ
הנרגיהאהחקלאות, התשתיות ו

יעד 4.3: קידום מעמדה הבינלאומי של ישראל בתחומי התקשורת והטכנולוגיה

משימות מרכזיות:
, ועידת הרדיו העולמית השנתיתWRC (Conference onRadiocommunicati World)שתתפות בוועידת ה-ה ■

ITU34הכנת מסמך בקשה לצירוף ישראל לקבוצה האזורית של אירופה ב- ■ 

35 בנושא דוארTAIEXגיבוש הצעה שתוגש לאיחוד האירופי לסדנת  ■ 

36 להקצות נקודות שמים ללוויינים ישראלייםITUבקשה מה- ■ 

דועערך במוםיד סמוע2019 2018מדדי תפוקה:

-12/2019ג-WRC סיכום ועידת ה- ו"חדפצת ה

-12/2019ג-נושא דואר בTAIEX תדניום סק

דועערך במוםיד סמוע2019 2018מדדי תוצאה:

גITU--12/2020ה האזורית של אירופה ב- לקבוצישראלף ירוצ

34 Union Telecommunication International) ITUאו"ם.ת הסגרבינלאומי, הפועל במטלקומוניקציה הד ה( - איגו
35 TAIEX  -תהוהטמעהאירופי ד איחוהת מדיניועל דה למיד דלעותה טרמת. שונות ממשלתיות לרשויות דהמיוע, אירופיהד האיחושל ת ניתוכ 

 סיורנה, סד- שונים באמצעים שימוש תוך בחר הנא נושהעם מעמיקה ת היכרומאפשר אירופי הד האיחות, תוכניהת סגרבמת. סוגיובמגוון 
ד.איחוטעם התי של מומחים מדנקוסיוע או די לימו

.ITUארגון ה-תונה לפיקוח ת ונדרה עולמיסבאת ת המיקומים מעוגנת. מפנריסטציואות הגינים בקשמיקום הלוויי 36
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יעד 4.4: להוביל ליישום הוראות לפי חוק התקשורת ופקודת הטלגרף באמצעות 
פיקוח ואכיפה יעילים

משימות מרכזיות:
GISאפיון צרכים והגדרת סיווג המידע למערכת  ■

בדיקת כלי פיקוחי על פריסה סלולרית בישראל ■
הרחבת פעולות פיקוח בתחום הכיסוי הסלולרי במנהרות ובשטחים ציבוריים סגורים ■
הרחבת יחידת הפיקוח האלחוטי ורכישת ציוד מתאים ■

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
ג

-

12/2020

12/2019

-

ג

-

-

 GISתיתשתהקמת 

 התאם לאסדרה סינון אתרים פוגעניים בושא בניקוחפ
שתיקבע

-

-

12/2019

12/2019

ג

ג
-

-

ה הסלולרית בישראלהפריס לפיקוח על ית כליריצ

 פיקוח אלחוטידיות צישרכ

משרד התקשורת
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ת והפחתת בירוקרטיהדשנודוד חשיפור תהליכים תוך עי  5

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תוצאה:

12/2020
 דהמדי

החדש
40-60 37 שחלפו עד למתן רישיון מיוחד/רישיון כללידהי עבוימ

יעד 5.1: ייעול תהליכי עבודה פנים וחוץ-ארגוניים

משימות מרכזיות:
פרסום מכרז למערכת פניות ציבור ולמערכת רישוי ■
בחירת תשתית למערכת פניות ציבור ולמערכת רישוי ■
כתיבת אפיונים מפורטים למערכת פניות ציבור ולמערכת רישוי ■
בחירת מוצר להחלפת מערכת הספקטרום ■
כתיבת אפיונים מפורטים למערכת הספקטרום ■
פיתוח ממשק למרכבה למערכת הספקטרום ■
גיבוש נוהל לטיפול ברישיונות מיוחדים ■
גיבוש רישיונות מדף ■
פרסום שימוע ציבורי בנושא הרישיונות המיוחדים ■

38בחינת מעבר להיתר/פטור ברישיונות המיוחדים ■ 

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג -  פניות ציבורתוח מערכתפי

- 12/2019 ג -  רישויתוח מערכתפי
ג 6/2021 - - םהול ולתכנון הספקטרו לניתפת מערכוהחל

- 12/2019 ג -  מדףתיונוישום רפרס

- 12/2019 4 - ד שהועברו לפטור/היתר ברישיון מיוחתתקשורתי וירש

 סויםמסוג לבל המוגאומיים, בינלאו נים-ארציים פבזק תי שירוולמתן בזק פעולות ביצוע לת תקשורהחוק לפי תן הנירישיון א הומיוחד רישיון  37
ת רישוי לשימוש.תה של מערכסני, נוכח כתן רישיון מיוחדד מבר עבפרק הזמן שעודה ת היריד משקף אדבזק. המתי של פעולות או שירו

ת הרישיון.ת לעומת רישוי מקילוטובר לשימע 38
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יעד 5.2: שיפור השירות

משימות מרכזיות:
כתיבת אפיונים מפורטים לפורטל פנים ארגוני. ■
גיבוש תוכנית עבודה משותפת עם רשות הספנות והנמלים )רספ"ן( להעברת סמכויות בתחום  ■

האלחוט הימי לרספ"ן
בחינת הרגולציה הקיימת בתחום אישור הציוד הקווי ■

39גיבוש רשימת הפטור לייבוא מסחרי של ציוד קצה אלחוטי ■  

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:
- 12/2019 ג - ם-ארגוניני פפורטלת הקמ

- 12/2019 ג -
 ם האלחוט הימיהעברת סמכויות בתחו ליקהן חקיקות

לרספ"ן

- 12/2019 ג -  ייבוא חופשי - מסחריו צוןדכע

- 12/2019 ג - הקוויהציוד ם אישור  חקיקה בתחויתיקונביצוע 

- 12/2019 ג - ה אלחוטי - פטור לייבוא מסחרי של ציוד קצון צודכע

- 12/2020 ג - 40ם לציוד קווי "מסלול" לטובת אישורית מערכהטמעת

יעד 5.3: השבחת ההון האנושי במשרד

משימות מרכזיות:
אפיון צרכים ללומדות פנים-משרדיות  ■
בחירת ספקים להכשרות מוסדיות ■

דועערך במוםיד סמוע2019 2018מדדי תפוקה:

-12/2019ג-ם-משרדיות פניתדותוח לומיפ

-12/2019ג-מוסדיותת והכשר

אופן חופשי.באל תם לישרא אובתאמה ויוכלו לייאישור הסוג או אישור ת בלטורים מק, אשר יהיו פת מוצריםנה לרשימוהכוו 39
 תמרשויוולאישורים ת נולרישיות בקשוטופס מקוון באופן להגיש ס המכועמילי נים היצואאנים, בוהילכלל ת מאפשרסלול" "מת מערכ 40

 תקבלתהליך את לחבר ד המשרת בכוונס. למכאישור הב לשלד ועהבקשה ב משלהחל , בקשותבטיפול הב במצת עבכל דכן תעולהת סמכומו
ת.ד קווי אל המערכסוג לציואישור 

משרד התקשורת
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יעד 5.4: הטמעת מדדים בינלאומיים

משימות מרכזיות:
גיבוש קריטריונים לבקשת נתונים מחברות התקשורת ■
הוצאת דרישה עתית מסודרת לבקשת נתונים מחברות התקשורת ■
בחינת מדדים מקובלים בסטנדרטים בינלאומיים ■
גיבוש המלצות בעניין הטמעת מדדים בינלאומיים ■

דועערך במ וםיד סמוע 2019 2018 מדדי תפוקה:

ג 6/2020 - -
 ניהמשרד בהסתמך על נתום של ני נתות בסיסהקמ

נותחברות התקשורת השו

יעד 5.5: טיוב הרגולציה של חברות התקשורת

משימות מרכזיות:
41בחינת הרגולציה בנושא רישיונות אחודים ■ 

בחינת הרגולציה בנושא רישיונות רט"ן )רדיו, טלפון נייד( ■

דועערך במוםיד סמוע2019 2018מדדי תפוקה:

-12/2019ג-42םנות אחודי על התאמת דרישות ברישיוגיבוש החלטה

-12/2019ג-43 על התאמת דרישות ברישיונות רט"ןוש החלטהיבג

 אמפ"אים: הבת תקשורהתי שירות אספק לאפשרים מאשר , בזקשירותי תן ולמבזק ת פעולוביצוע לכלליים ת נורישיו- דים אחונות רישיו 41
Departments/he/il.gov.www://https/בקישור: סף נודע מיס"ר. ונ ISP, תאחרברשת ט"ן ר, אומיתנלבית תקשורת מפעילד, נייא מפ", נייח

=4chapterIndex?lic/esGuid.
.2020ת טה צפוי לשניישום ההחל 42
.2020ת טה צפוי לשניישום ההחל 43
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נספח - הנגשת מאגרי מידע והעברות מידע בין משרדים

2019מאגרי מידע שיונגשו לציבור בשנת 

 מועד משוער
להנגשה תיאור המאגר שם מאגר מידע

 הנושא קשור לשירות
 אלחוטי.ציוד בקשה לאישור 

 ם שקיבלורשימת פריטי
 ה מממשרדהתאמאישורי 

התקשורת.

3/2019
 ציוד אלחוטי - פריטים שקיבלו אישור המשרד

ביבוא מסחרי

 הנושא קשור לשירות
 אלחוטי.ציוד בקשה לאישור 

 ם שקיבלורשימת פריטי
  מממשרד אישור מיוחד

התקשורת.

3/2019
 ם שקיבלו ולא קיבלוציוד אלחוטי - פריטי

המשרד בייבוא אישיאישור 

 הנושא קשור לשירות
 קבלת אישור ייבוא לציוד

  - רשימת תקשורת קווי
 ציוד שאושרה על ידי משרד

התקשורת.

3/2019 ציוד תקשורת קווי - רשימת ציוד מאושר

6/2019
 נם - שיחות חי1-800

למתקשר
 הקצאת טווחי מספרי שירות ארצייםטבלת 

1-800-1-1801

6/2019
 1901, 1902 ,1900מספרי 

םלשירותי טלפון מיוחדי
םטבלת הקצאת טווחי מספרי שירות פרמיו

6/2019
 ם נייחים לפי קידומתמספרי

07גיאוגרפית וקידומת 
 ם בקידומותנייחיטבלת הקצאת טווחי מספור 

ארציות

6/2019
 ה בחלקההשיחחיוב על 

 המתקשר ועל זהעל 
שמתקשרים אליו

 הקצאת טווחי מספרי שירות ארצייםטבלת 
1-700

6/2019
 קידומות של מפעילים

םסלולריי
 ם לבעלי רשיוןהקצאת טווחי מספור ניידיטבלת 

נייד(רט"ן )רדיו טלפון 

משרד התקשורת
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 מועד משוער
להנגשה תיאור המאגר שם מאגר מידע

  לחוק התקשורת4סעיף 
 ם(, התשמ"ב)בזק ושידורי

  ) להלן -"חוק1982 -
 התקשורת" ( מסמיך את

 שר התקשורת להעניק
 רשיונות כלליים לביצוע

 פעולות בזק ולמתן שירותי
  בזק..

  את רשימת מאגר זה מכיל
 מקבלי רישיון כולל תאריך

נקה ורישיון עצמוהע

 ם - רישיון כללי למתן שירותירישיונות כלליי
 ם נייחים - כללי מפ"א )מפעילם ארצייניבזק פ

פנים ארצי(
12/2019

12/2019
 רשימת מקבלי רישיון כולל

נקה ורישיון עצמותאריך הע
 ם - רישיון כללי למתן שירותירישיונות כלליי

נייד בשיטה התאית )רט"ן(דיו טלפון ר

12/2019
 רשימת מקבלי רישיון כולל

נקה ורישיון עצמותאריך הע
נות כלליים - רישיון כללי אחודרישיו

 רשימת רישיונות אחודים
 הםוסוגי רישיונות שהותרו ל
 כמו: מפ"א )מפעיל פנים

   נייח, מפ"א ניידארצי ( 

12/2019
 ם - רשימת רישיונות כללירישיונות כלליי

םאחודים וסוגי שירותים שהותרו לה

12/2019
 רשימת מקבלי רישיון כולל

נקה ורישיון עצמותאריך הע
 רישיון כללי- רט"ן ברשת  ם -נות כלליירישיו

אחרת למתן שירותי רדיו טלפון נייד

 היתר שניתןהיתר כללי" – "
 ( לביצוע1)א4לפי סעיף 

 פעולות בזק ולמתן שירותי
ם או בין-ם ארצייניבזק פ

 המוגבל לסוגלאומיים, 
 ם של פעולות בזק אומסוי

שירותי בזק.

12/2019
 היתר כללי למתןהיתר כללי - רשימת בעלי 

שירותי בזק
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 מועד משוער
להנגשה תיאור המאגר שם מאגר מידע

  לחוק התקשורת4סעיף 
 ם(, התשמ"ב)בזק ושידורי

  ) להלן -"חוק1982 -
 התקשורת" ( מסמיך את

 שר התקשורת להעניק
 נות מיוחדים לביצוערשיו

 פעולות בזק ולמתן שירותי
 בזק.

 "רשיון מיוחד", כהגדרתו
: לחוק התקשורת 1 בסעיף 

 "רשיון שניתן לפי חוק זה
 לביצוע פעולות בזק ולמתן

 שירותי בזק פנים ארציים או
 המוגבל לסוגבין-לאומיים, 

 ם של פעולות בזק אומסוי
של שירותי בזק"

12/2019 םרשימת בעלי רישיונות מיוחדי

 נירשימת חברות עם תיקו
 נות שבוצעו לאחרונה.רישיו

 נותמדובר בתיקוני רישיו
 כללי אחוד ורישיון רט"ן

 )כללי(

12/2019 נותני רישיותיקו

 ם לשידורינות כלליירישיו
 ם, רישיונות לשידוריכבלי

 טלוויזיה באמצעות לוויין,
 דרנות מיוחדים למשרישיו

 נותערוץ ייעודי, רישיו
 ם,ם לשידור כבלימיוחדי

 רישיון לשידור בערוץ
הכנסת

12/2019 םנות לשידורירשיו

12/2019
 רישיון מיוחד לשידורי

הקניותם לערוץ כבלי
םם לשירותי כבלירישיונות מיוחדי

משרד התקשורת
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