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משרד התקשורת הינו הרגולטור האמון על שוק התקשורת האלקטרונית והדואר בישראל. על-מנת שישראל 
תמשיך להיות מדינה מובילה בתעשיות עתירות ידע, יש צורך בפיתוח מואץ של תשתיות אולטרה–רחבות-
פס נייחות וניידות, כדי להבטיח את המשך הפיתוח הכלכלי של ישראל, עם דגש על קירוב הפריפריה למרכז 
ומתן גישה למשאבים דיגיטליים מתקדמים – בתחומי התעסוקה, החינוך, הבריאות, התרבות, ועוד – לכל 

אוכלוסיית ישראל.

לכן בשנת 2017 ימשיך המשרד לפעול להאצת פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס נייחות וניידות בישראל, 
לתדרים  מכרז  והכנת  התדרים  סדין  וסידור  פינוי  לקדם  יתחיל  המשרד  כן,  כמו  התחרות.  קידום  באמצעות 

שיתפנו בסוף שנת 2018 לטובת שימושים סלולריים אזרחיים.

בתחום השידורים יפעל המשרד ליישם את המלצות הדו"ח של הוועדה לאסדרת הרגולציה על שוק השידורים 
ויפעל לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים.

בתחום הדואר יפעל המשרד להמשך יישומה של תכנית ההבראה, שכוללת שיפור השירות וקידום התחרות 
בתחום הדואר הכמותי. זאת על-מנת לשפר באופן משמעותי את השירות ולהתאים את המסגרת הרגולטורית 
ואת פעילות החברה למגמות בדואר בעולם ובישראל, וכן להמשיך את פתיחתו ההדרגתית של שוק הדואר 

לתחרות בתחומים נוספים. 

נושאים נוספים שבהם יתמקד המשרד הם: התאמת הרגולציה לעידן המודרני והפחתת בירוקרטיה ושיפור 
התהליכים המשרדיים. לצורך התאמת הרגולציה תחל העבודה על עדכון חוק התקשורת ובחינת היערכות 

רגולטורית של גופי הממשלה לעולם החדש - IoT ודור 5. 

העולם עומד בפתחה של תקופת האינטרנט בכל מקום, בכל ֶהְתֵקן )Internet of Things(, התחומים העיקריים 
חכמים  התקנים  חכמים,  בתים  חכמות,  ערים  חכמים,  רכבים  הם:  משמעותיות  תמורות  צפויות  שבהם 
בתעשייה ובשירותים, ולכן נדרשת התייחסות לתשתיות האינטרנט המהיר כתשתיות קריטיות, לא פחות 
מתשתיות החשמל והכבישים. משרד התקשורת פועל להקמת ועדה בין–משרדית, שתבחן את ההיערכות 
של מדינת ישראל לעולם החדש. הוועדה תתייחס, בין היתר, לפריסת תשתיות רחבות-פס, לרגולציה אחידה 

 .IoT לגבי תשתיות אלה ולצמצום החסמים לייבוא של מוצרי

בכבוד רב,

שלמה פילבר
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד 
מגמה201620172018שם המדד

שיעור משקי הבית המחוברים לתשתית 1
אולטרה-רחבת-פס נייחת, מתוך כלל 

20.1% משקי הבית בישראל1
עלייה

90% | 2020

מגמה201620172018שם המדד

שיעור הכיסוי של דור 4 בישראל 2
70%75%85% בהתאם לקבוע ברישיונות הרט"ן3

עלייה

100% | 2020

מגמה201620172018שם המדד

תחילת עבודתו של רגולטור אחוד 3
ג-בתחום השידורים4

מגמה201620172018שם המדד

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה 4
רב-ערוצית שאינה מקרב המפעילים 

6%8%כ-4%הוותיקים5
עלייה

20% | 2020

מגמה201620172018שם המדד

סניפי דואר שמשך זמן ההמתנה 5
הממוצע בהם הוא 10 דקות או פחות6

7 200300400
עלייה

 fiber to the home, fiber to the building, fiber to the )המכונה  המנויים  לחצרי  עד  אופטיים  סיבים  באמצעות  אולטרה-רחבת-פס  תקשורת   1
premises, וכו'( מהווה את הדור הבא של רשתות התקשורת בעולם. יש לפעול על-מנת להביא לפריסה מואצת של רשתות כאמור בישראל. 
זאת, על-מנת לתמוך באספקת שירותים מתקדמים, לרבות שירותים המסופקים על-גבי האינטרנט )over the top( – ללא קשר למיקומו של 

המשתמש.
המדידה תתבצע כשיעור משקי הבית המחוברים לאינטרנט ביחס לסך משקי הבית בישראל.  

.IBC 4,051 משקי בית בישראל מחוברים לתשתית אולטרה-רחבת-פס באמצעות חברת  2
פריסה נרחבת של רשתות מדור רביעי )"4G"( טרם החלה בישראל. הדבר פוגע בתחרותיות של ישראל בכלכלה העולמית ובמתן שירותים   3
מוטלת  בישראל,  התשתיות  פיתוח  המשך  על  האמון  התקשורת,  משרד  על  פריפריאליים.  ואוכלוסיות  אזורים  על  דגש  עם  מתקדמים, 
האחריות לוודא שאזרחי ישראל ייהנו משירותים ניידים מתקדמים. המדידה תתבצע כאחוז מהשטח המיושב שמכוסה ברשת של דור רביעי 

)הן בפריפריה והן במרכז(. )רט"ן: רדיו טלפון נייד - שירותי תקשורת סלולרית(.
לאחר שנים של רגולציה מפוצלת בתחום השידורים )שידורים לציבור, שידורים רב-ערוציים בתשלום, וכו'(, מגמות טכנולוגיות ותחרותיות   4
אודיו-ויזואליים  שירותים  לספק  היכולת  כן,  כמו  אחרים.  תקשורת  שירותי  ובין  שידורים  שירותי  בין   )convergence( להתלכדות  מביאות 
באמצעות האינטרנט והתמורות בשוק הפרסום מביאות לכך, שיש צורך בקביעה מחודשת של המסגרת הרגולטורית בתחום השידורים, שבו 

יש צורך לאזן בין אינטרסים ציבוריים שונים – תחרות, יצירה מקומית ועברית, כללי התנהגות נאותים וכו'.
שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה "הוט" או "יס" מסך כל משקי הבית בישראל  5

לאחר אימוץ מסקנותיה של הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר ושירותיהן, החלה תקופה חדשה ברגולציה על תחום   6
הדואר, כשהדגש מושם על שיפור השירות בחברת דואר ישראל, וכן בהמשך העמקת התחרות בתחום. המדידה תתבצע על סמך חישוב של 
ממוצע יומי של זמני המתנה בסניפים, בסניפים שהותקנה בהם מערכת לניטור תורים, ללא התייחסות לימים חריגים )מע"מ וימי תשלום 

קצבת הבטחת הכנסה(.
היעד הושג בקירוב, מדובר על ממוצע חודשי של 10-16 דקות ב-200 הסניפים שהותקנה בהם המערכת, ללא התייחסות לימים חריגים )מע"מ   7

וימי תשלום קצבת הבטחת הכנסה(. יש לציין, כי יישום התקן נדחה וטרם נכנס לתוקפו.
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מגמה201620172018שם המדד

מספר נקודות הניטור עבור דברי דואר 6
הנשלחים בדואר ישראל8

2 )דואר 
רשום 
בלבד( 

6 )כלל 
דברי 

עלייההדואר(

מגמה201620172018שם המדד

משך הזמן הממוצע לקבלת אישור 7
סוג לייבוא מוצרי תקשורת אלחוטיים 

ירידהלישראל9

שיפור המעקב אחר דואר ישראל - כחלק משיפור השירות ומכתב המלצות השרים ליישום החלטות הוועדה הוחלט לשפר את המעקב אחר   8
דברי הדואר. כיום הניטור אחר דברי הדואר מבוצע רק על דואר רשום וב-2 נקודות זמן: בכניסה לארץ/שליחה בסניף ומועד הקבלה, ואילו 
לאחר התקנת המערכת יבוצע הניטור ב-6 נקודת זמן גם אחר חבילות וגם אחר דואר רשום, ואילו על דואר רגיל יבוצע ניטור אחר שקי הדואר.
שיפור זמני ההמתנה לאישור מוצרי תקשורת אלחוטיים בישראל - המדידה תתייחס למשך הזמן עד למתן אישור סוג לייבוא מוצרי תקשורת   9

אלחוטיים לישראל )במידה שהמוצר מאושר לייבוא(.
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מטרות ויעדים לשנים 2017-8

פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס נייחות בישראל  1
יעד 1.1: קביעת מדיניות שר התקשורת בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ויישומה

יעד 1.2: הבטחת המשך קיום התחרות ברובד הקמעונאי – "שוק סיטונאי"

פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ניידות בישראל  2
10 LTE-A-יעד 2.1: האצת הפריסה של תשתיות דור 4 לרבות שיפורים טכנולוגים של

יעד 2.2: מכרז לתדרים שיתפנו בשנת 2018 11

יעד 2.3: סידור, ייעול ותמחור של סדין התדרים

מסגרת רגולטורית חדשה לשידורים בישראל  3
יעד 3.1: יישום הדו"ח של הוועדה הבין-רגולטורית לקביעת מסגרת רגולטורית חדשה לשידורים 

בישראל

המשך היישום של תכנית ההבראה של הדואר  4
יעד 4.1: המשך שיפור ברמת השירות של חברת דואר ישראל

יעד 4.2: קידום התחרות בתחום הדואר הכמותי12

התאמת הרגולציה על שוק הטלקום בישראל לעידן המודרני  5
יעד 5.1: שיתוף עם רשות הסייבר לעניין הטמעת רובד הסייבר בחברות התקשורת

 Internet of Things יעד 5.2: קביעת מדיניות לעניין

יעד 5.3: עדכון חוק התקשורת והתאמתו לעידן הנוכחי

הפחתת בירוקרטיה ושיפור תהליכים  6
יעד 6.1: ייעול עבודת המשרד והנגשתו לציבור

יעד 6.2: ייעול התהליך של ייבוא מוצרי תקשורת לישראל

יעד 6.3: מעבר להיתרים של חלק מרישיונות התקשורת

LTE Advanced - טכנולוגיה על-גבי רשת הדור הרביעי, שעושה שילוב רצועות תדרים מטווחים שונים על-מנת להגדיל את רוחב הפס, אשר   10
יוביל לשיפור במהירות הגלישה.

לוועדה  בהתאם  הרשתות  בין  הפרעות  למנוע  ועל-מנת  יעיל  באופן   4 דור  פריסת  של  תיקון  שיאפשרו  המכרזים,  את  להכין  היא  המטרה   11
הבינלאומית.

דואר כמותי – הכוונה לכמות גדולה של מכתבים שנשלחים, לרוב, על-ידי בתי עסק ללקוחות.  12
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עיקרי תכנית העבודה

פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס נייחות בישראל   1

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור משקי הבית בישראל המחוברים 
לתשתית אולטרה-רחבת-פס נייחת

12/202090%ה0.1% 13 

יעד 1.1: קביעת מדיניות שר התקשורת בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס 
ויישומה

משימות מרכזיות:
פרסום מדיניות בעניין פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ■
קביעת מתווה לפריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ועיגונו ברישיונות של מפעילי התקשורת ■
מעקב ובקרה אחר יישומה של תוכנית הפריסה ■
קביעת מסגרת אסדרתית לפריסה שיתופית של רשתות נייחות ברשת הגישה, בדגש על חצרי  ■

הלקוח14
תיקון הרישיונות של החברות )"בזק" ו"הוט"( בהתאם למדיניות פריסת הסיבים ■
התאמת האסדרה לשימושן של ספקיות השירות בתשתיות של אחר במעבר השוק לטכנולוגיות  ■

15)FTTP( מתקדמות

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-6/2017-ג-פרסום מדיניות בנושא פריסת תשתיות

-12/2017ג--פרסום טיוטת תיקון רישיונות להיוועצות

ג3/2018---תיקון רישיונות

.IBC 4,051 משקי בית בישראל מחוברים לתשתית אולטרה-רחבת-פס באמצעות חברת  13
פריסה שיתופית של רשתות נייחות בטכנולוגיות מתקדמות, כך שהסיבים מגיעים עד לבית הלקוח, בניגוד למצב הקיים היום, שבו הסיבים   14

מגיעים עד לארונות התקשורת הנמצאים במרחק של כמאות מטרים מבית הלקוח. 
FTTP - Fiber To The Premises, סיבים עד בית הלקוח.  15
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יעד 1.2: הבטחת המשך קיום התחרות ברובד הקמעונאי - "שוק סיטונאי"16

משימות מרכזיות:
קביעת כללי הפרדה חשבונאית בדו"חות הכספיים של "הוט" ו"בזק" ■
קביעת מתווה לביטול ההפרדה המבנית ב"בזק" ■
קביעת מנגנון בדיקה לבחינת צמצום מרווחים17 ■
קידום פרויקט 18Twining – כלים וידע לגיבוש השלב השני של "השוק הסיטונאי" ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פרסום טיוטת תיקון רישיונות )"בזק" 
ו"הוט"( להיוועצות 

-6/2017-ג-

גיבוש מתודלגיה ליישום השלב השני של 
"השוק הסיטונאי"

-6/2017-ג-

-3/2017-ג-פרסום מנגנון לבחינת צמצום מרווחים

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

מנויי האינטרנט בקרב מפעילים אחרים 
)שאינם "בזק" ו"הוט"(

-12/2017כ-370,000 

המשך הסדרת השוק בהתאם להתפתחות התחרות, לרבות יישום השלבים שנקבעו בהסדרת השוק הסיטונאי, כמו: טלפוניה סיטונאית,   16
שימוש בתשתיות פסיביות, גישה לסיב אפל. 

קביעת מנגנון, שיאפשר לבעלות התשתית להציע מגוון חבילות של שירותים ללקוח הסופי, מבלי לפגוע במתחרים אשר רוכשים דרכן את   17
התשתית במסגרת "השוק הסיטונאי", באמצעות שמירה על רמת מחירים סבירה של המוצר הבודד.

Twining )תאומות( - הוא כלי של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה מוסדי בין משרדי ממשלה של מדינות החברות באיחוד האירופי לאלה של   18
מדינות מוטבות או שותפות. פרויקט ה-Twininig מפגיש בין מומחיות של מדינות חברות באיחוד האירופי לזו של מדינות מוטבות/שכנות 
במטרה להשיג תוצאות אופרטיביות מוחשיות באמצעות פעילות בין בעלי תפקידים מקבילים. מדינת ישראל יכולה להשתתף בפרויקט היות 

.)ENI( Europen Neighborhood Instrument - שהיא מדינה שכנה

משרד התקשורת
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פריסת תשתיות אולטרה-רחבות-פס ניידות בישראל   2

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור הכיסוי של רשת דור 4 ניידת בישראל 
בהתאם לקבוע ברישיונות הרט"ן19 

70%-75%12/2020100%

שיעור המנויים המשתמשים ברשת דור 4

כ-3.5 
מיליון 
מנויים 

מחוברים 
לרשתות 

דור 4

-12/2017עלייה-

20 LTE-A-יעד 2.1: האצת הפריסה של תשתיות דור 4 ושדרוג ל

משימות מרכזיות:
■ 21 Small Cell - אסדרה חדשה לאתרים סלולריים זעירים
בחינת מדיניות ואופן רישוי תדרים גבוהים )GHRTZ 70-90( לשימושים סלולריים בישראל22 ■
מכרז לתדרי 2600 23 ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פרסום נייר עמדה בנושא רישוי תדרים 
גבוהים

-12/2017ג--

small cell 6/2017-ג-הסדרת אתרי-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017Q4 | 2017מדדי תוצאה:

12/2020--0אתרי small cell שהוקמו

פריסה נרחבת של רשתות מדור רביעי )"4G"( טרם החלה בישראל. הדבר פוגע בתחרותיות של ישראל בכלכלה העולמית ובמתן שירותים   19
מוטלת  בישראל,  התשתיות  פיתוח  המשך  על  האמון  התקשורת,  משרד  על  פריפריאליים.  ואוכלוסיות  אזורים  על  דגש  עם  מתקדמים, 
האחריות לוודא שאזרחי ישראל ייהנו משירותים ניידים מתקדמים. המדידה תתבצע כאחוז מהשטח המיושב שמכוסה ברשת של דור רביעי 

)הן בפריפריה והן במרכז(. )רט"ן: רדיו טלפון נייד - שירותי תקשורת סלולרית(.
LTE Advanced - טכנולוגיה על-גבי רשת הדור הרביעי, שעושה שילוב רצועות תדרים מטווחים שונים על-מנת להגדיל את רוחב הפס, אשר   20

יוביל לשיפור במהירות הגלישה.
אתר סלולרי קטן המשדר בהספקים נמוכים, שנועד לכיסוי תאי שטח ממוקדים, ולשיפור מהירות הגלישה.  21

אשר ישמשו, ככל הנראה, לדור 5 בעתיד, בהתאם להיערכות של היצרנים וגופי התקינה הבינלאומיים.  22
תדרי 2600 נועדו לשימוש הדור ה-4. כיום תדרים אלו אינם בשימוש, וועדת התדרים מעוניינת להקצות תדרים אלו לשימוש הדור ה-4.   23
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יעד 2.2: מכרז לתדרים שיתפנו ב-2018 24

משימות מרכזיות:
תמחור אגרות תדרים והערכת שווי תדרים ■
מכרז תדרי הג'יגה הראשון )700/800/900( )בחירת מנגנון המכרז(25 ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017ג--בחירת מנגנון למכרזי תדרי הג'יגה הראשון

-12/2017ג--עידכון אגרת התדרים

יעד 2.3: סידור, ייעול ותמחור של סדין התדרים26

משימות מרכזיות:
ארגון מחדש של התדרים  ■
טיוב בסיס הנתונים של סדין התדרים ■
קביעת מדיניות ארוכת טווח לשימוש בתדרים ופתרון ביניים לתקופה הקרובה27 ■
בחינת ביקושים לדטה ולרמות השירות העתידיות של רשתות הרט"ן )2018( לטובת קביעת  ■

המדיניות במכרזים

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017ג--סידור בסיס התדרים

גיבוש מדיניות ארוכת טווח לשימוש 
בתדרים

-12/2017ג--

לוועדה  בהתאם  הרשתות  בין  הפרעות  למנוע  ועל-מנת  יעיל  באופן   4 דור  פריסת  של  תיקון  שיאפשרו  המכרזים,  את  להכין  היא  המטרה   24
הבינלאומית.

תדרים בג'יגה הראשון - ספקטרום בטווחים שבין 0 ל-1000, כאשר ההועדה )הקצאה של גופי התקינה הבינלאומית( הנוכחית לסלולר היא   25
לרצועות בין 700, 800, 900, וכיום השימוש בספקטרום זה נעשה על-ידי חברות התקשורת וגופים ביטחוניים. המכרז של התדרים שיתפנו 

בשנת 2018, מטרתו לייצר כיסוי יעיל יוותר של רשת דור 4.
התדרים הינם משאב מוגבל של המדינה, ולכן יש חשיבות רבה לנצלו בצורה היעילה ביותר. התדרים בישראל נמצאים בשימוש צבאי ואזרחי,   26

ולכן לצורך סידור יעיל יש להגיע להסכמות בנושא גם עם צה"ל.
המדיניות תתייחס, בין היתר, לבחינת חלופות בין מכרז להקצאת תדרים לבין מכרז/הקצאה זמנית של תדרי 2600 כפתרון מעבר עד לפינוי   27

תדרים בג'יגה הראשון.

משרד התקשורת
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מסגרת רגולטורית חדשה לשידורים בישראל   3

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

תחילת עבודתו של רגולטור אחוד בתחום 
השידורים

-6/2017-ג-

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה 
רב-ערוצית שאינה מקרב המפעילים 

הוותיקים28
6%12/202020%-כ-4%

יעד 3.1: יישום הדו"ח של הוועדה הבין-רגולטורית לקביעת מסגרת רגולטורית חדשה 
לשידורים בישראל29

משימות מרכזיות:
קביעת מודל לדמי העברת ערוץ בכבלים30 ■
קביעת מודל לדמי העברת מפיק ערוץ עצמאי בלווין ■
ביצוע תיקוני חקיקה בהתאם להמלצות שפורסמו בדו"ח הוועדה ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-6/2017-ג-פרסום לשימוע דמי העברת ערוץ

-12/2017ג--השלמת טיוטה לתיקוני חקיקה נדרשים

שיעור משקי הבית שמחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית שאינה "הוט" או "יס" מסך כל משקי הבית בישראל.  28
ב-18 בספטמבר 2015 מונתה ועדה מייעצת לעניין הסדרת הרגולציה על שוק השידורים על-ידי בנימין נתניהו, ראש הממשלה ושר התקשורת.   29
בראשות הוועדה עמד שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת. הוועדה הגישה את המלצותיה ב-29 ביוני 2016. חלק מהמלצות הוועדה יושמו 

במסגרת חוק ההסדרים בשנת 2016 וחלק מההמלצות צפויות להיות מיושמות במהלך שנת 2017.
חבילת ליבה: במסקנות הוועדה הומלץ להחליף את "חבילת הבסיס" הקיימת בכבלים ובלוויין ב"חבילת יסוד" מצומצמת, שתיקרא "חבילת   30
באותה  המשודרות  המקור  הפקות  מתוכן   75% ולפחות  ספורט  ערוץ  ילדים,  ערוץ  בדו"ח(,  )כהגדרתם  החובה  ערוצי  את  שתכלול  ליבה", 

פלטפורמה בתצורת VOD. מחירה של החבילה ייקבע על-ידי חברות הכבלים והלוויין, ואם יימצא לא סביר, השר יקבע את המחיר המרבי.

660   |   תכנית עבודה לשנים 2017-8



המשך היישום של תכנית ההבראה של הדואר   4

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

מספר נקודות הניטור עבור דברי דואר 
הנשלחים בדואר ישראל 31

2 )דואר 
רשום 
בלבד( 

-

6 )כלל 
דברי 

הדואר(
12/2017-

סניפי דואר שמשך זמן ההמתנה הממוצע 
בהם הוא 10 דקות או פחות32

33 200-30012/2018400

יעד 4.1: המשך שיפור ברמת השירות של חברת דואר ישראל

משימות מרכזיות:
התקנת מערכות לניטור הדואר בסניפים נוספים  ■
■ 34 RFID - פיתוח מערכת לניטור אלקטרוני של דברי הדואר
שיפור באיכות האספקה של שירותי הדואר בהם: "דואר 24",35 דואר רשום, מכונות אוטומטית,36  ■

מרכזי מסירה
ביצוע ביקורות על מדדי טיב שירות: לרבות זמני המתנה בתור וסקרי איכות השירות ■
פיתוח מערכת, המאפשרת ללקוח לבחור באמצעות אתר האינטרנט את אופן מסירת החבילה  ■

המועדף עליו )מסירה בסניף, מסירה באמצעות מכונה אוטומטית, איסוף מנקודת חלוקה או 
מסירה עד הבית(

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

הפעלת מערכת לניטור אלקטרוני לדברי 
דואר

-3/2017-ג-

עלייה לאוויר של מערכת לבחירת האפשרות 
המועדפת למסירת חבילות

ג9/2018---

שיפור המעקב אחר דואר ישראל - כחלק משיפור השירות ומכתב המלצות השרים ליישום החלטות הוועדה, הוחלט לשפר את המעקב אחר   31
דברי הדואר. כיום הניטור אחר דברי הדואר מבוצע רק על דואר רשום וב-2 נקודות זמן: בכניסה לארץ/שליחה בסניף ובמועד הקבלה, ואילו 
לאחר התקנת המערכת יבוצע הניטור ב-6 נקודת זמן גם אחר חבילות וגם אחר דואר רשום, ואילו על דואר רגיל יבוצע ניטור אחר שקי הדואר.
לאחר אימוץ מסקנותיה של הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר ושירותיהן, החלה תקופה חדשה ברגולציה על תחום   32
הדואר, כשהדגש מושם על שיפור השירות בחברת דואר ישראל, וכן בהמשך על העמקת התחרות בתחום. המדידה תתבצע על-סמך חישוב 
של ממוצע יומי של זמני המתנה בסניפים, בסניפים שהותקנה בהם מערכת לניטור תורים, ללא התייחסות לימים חריגים )מע"מ וימי תשלום 

קצבת הבטחת הכנסה(.
היעד הושג בקירוב. מדובר על ממוצע חודשי של 10-16 דקות ב-200 הסניפים שהותקנה בהם המערכת, ללא התייחסות לימים חריגים )מע"מ   33

וימי תשלום קצבת הבטחת הכנסה(. יש לציין, כי יישום התקן נדחה וטרם נכנס לתוקפו. 
אמצעי לניטור דברי דואר, גם עבור דואר שאינו רשום.  34

דואר המגיע לנמען תוך 24 שעות.  35
מכונות אוטומטיות לקבלת דואר ולמכירת מוצרי מדף.  36

משרד התקשורת
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יעד 4.2: קידום התחרות בתחום הדואר הכמותי37

משימות מרכזיות:
ביטול פיקוח מחירים לדואר כמותי ■
פתיחת מרכזי החלוקה לבעלי היתר ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017ג--פתיחת מרכזי החלוקה לבעלי היתר 

הסרת פיקוח מחירים משירות דואר כמותי 
של חברת הדואר

-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-912/2017--בעלי היתר הנכנסים למרכזי חלוקה38

דואר כמותי – כמות גדולה של מכתבים שנשלחים, לרוב, על-ידי בתי עסק ללקוחות.   37
בעלי היתר לחלוקת דואר כמותי - כיום יש כ-9 בעלי היתרים, אשר אין להם גישה למרכזי החלוקה של דואר ישראל. כחלק מהחלטות ועדת   38

רייך והפתיחה לתחרות של הדואר הכמותי, הוחלט לאפשר לבעלי היתרים גישה למרכזי החלוקה.
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התאמת הרגולציה על שוק הטלקום בישראל לעידן המודרני  5

יעד 5.1: שיתוף עם רשות הסייבר לעניין הטמעת רובד הסייבר בחברות התקשורת

משימות מרכזיות:
ריכוז והגדרת צרכים, ניתוח איומים וסקרי סיכונים ■
תרחיש ייחוס, ניתוח פערים ■
כתיבת מסמכי הסדרה בנושא הגנת סייבר ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פרסום מסמך מדיניות שר התקשורת בעניין 
הגנת סייבר בתחום התקשורת

ג12/2018---

Internet of Things יעד 5.2: קביעת מדיניות לעניין

משימות מרכזיות:
סקירה ראשונית של התחום ■
תחזית מיפוי צרכים ויישומים ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פרסום מסמך מדיניות שר התקשורת בעניין 
 Internet of Things

ג12/2018---

יעד 5.3: עדכון חוק התקשורת והתאמתו לעידן הנוכחי

משימות מרכזיות:
בחינה משווה של חוקי תקשורת קיימים בעולם ■
טיוטה של תיקון חוק התקשורת בישראל ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

ג12/2018---פרסום טיוטה של תיקון חוק התקשורת

משרד התקשורת
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הפחתת בירוקרטיה ושיפור תהליכים   6

יעד 6.1: ייעול עבודת המשרד והנגשתו לציבור

משימות מרכזיות:
איוש משרות בכירות בהתאם לשינוי המבני ■
השלמות מעברים של עובדים בעקבות השינוי המבני ■
הקמת אתר אינטרט משרדי חדש והנגשת המידע לציבור עד 12/2017 ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-6/2017-ג-השלמת יישומו של השינוי המבני

יעד 6.2: ייעול התהליך של ייבוא מוצרי תקשורת לישראל

משימות מרכזיות:
בחינת תהליך הייבוא של ציוד אלחוטי והפחתת נטל רגולטורי/בירוקרטי בתהליך ■
חיבור למערכת "מסלול"39  ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

12/2017ג--חיבור למערכת מסלול

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

משך הזמן הממוצע לקבלת אישור סוג 
לייבוא מוצרי תקשורת אלחוטיים לישראל40

--12/2018-

"מסלול" - מערכת של רשות המסים, שמאפשרת לכלל היבואנים, היצואנים ועמילי המכס להגיש באופן מקוון טופס בקשות לרישיונות   39
ולאישורים מרשויות מוסמכות ולהתעדכן בכל עת במצב הטיפול בבקשות, החל משלב הבקשה ועד לשלב האישור למכס.

שיפור זמני ההמתנה לאישור מוצרי תקשורת אלחוטיים בישראל - המדידה תתייחס למשך הזמן עד מתן אישור סוג לייבוא מוצרי תקשורת   40
אלחוטיים לישראל )במידה שהמוצר מאושר לייבוא(.
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יעד 6.3: מעבר להיתרים של חלק מרישיונות התקשורת

משימות מרכזיות:
בחינת תהליך של מתן רישיון מיוחד והפחתת נטל רגולטורי/בירוקרטי בתהליך ■
בחינה מקיפה של כל תהליכי הרישוי וביצוע ליברליזציה בהם ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

מעבר להיתרים ופטורים של חלק 
מהרישיונות המיוחדים

היתר רק 
41ISP-ל

פטור/
היתר 

לשירותי 
נס"ר42

פטור/
היתר 

לרישיונות 
מיוחדים 

נוספים

12/2018-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

זמן ממוצע )בימי עסקים( לקבלת היתר/
פטור למתן שירותי תקשורת ספציפיים43

89-12/2018-

ISP - ספק אינטרנט ביתי.   41
נס"ר- נקודת סיום רשת. שירות הניתן בחצר הלקוח )מרכזייה, תשתית פנימית וכל מה שצריך לצורך חיבור למפעיל מפ"א(.  42

מדובר בממוצע של ימי עסקים לקבלת רישיון מיוחד על כל סוגיו.  43

משרד התקשורת
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