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 שלום רב,

 

 קול קורא -גובה )טצ"ג( ן ציבוריהסרת עמדות טלפו הנדון:
 כללי:

"(, מונה את התקנות)"  1985-לתקנות הבזק )התקנה, תפעול ותחזוקה(, התשמ"ה  28תקנה   .1

 טלפון"טצ"ג ) –( להתקין טלפון ציבורי גובה "החברה"האזורים בהם נדרשת חברת בזק )

כך לדוגמה, החברה נדרשת להציב טלפונים ציבוריים בבתי חולים, מוסדות   -( "ציבורי

אף מפרטת את מספר הטלפונים  28חינוכיים, חופי רחצה, בתי מלון ועוד. כמו כן, תקנה 

 לתקנות(. 28תקנה  -'א נספחהציבוריים שעל החברה להציב בכל אזור )

וזאת במיקומים לאפשר לציבור אפשרות שימוש בטלפון ברשות הרבים    איה  התקנה  מטרת .2

 .שקיימת חשיבות ציבורית לנגישות תקשורתית בהם

 28 בתקנה כנדרשטלפונים נייחים ציבוריים הפזורים במרחב הציבורי  9,500 -כ יש כיום .3

 הבזק. לתקנות

הציבוריים,  בטלפוניםבשימוש  הדרגתית הפחתה ההחל האחרונים העשורים שני במהלך .4

, שיפור הפרישה הארצית ברשתות הסלולר  והעליה בצריכה הטכנולוגית ההתפתחות נוכח

 .ולהנוחה וז תקשורתהטלפון הסלולריים המאפשרים  מכשיריובשימוש של 

 גורמים והן החברה הישראלית לתקשורת בע"מ – בזק חברת הן פנו התקשורת למשרד  .5

 טלפונים להסיר בבקשה, העצמאיות הערים פורום, היתר ביןובהם,  המקומי בשלטון

מהווה  הדבר לשוק התקשורת, הטלפונים הניידים של כניסתם לאור, מהטעם שציבוריים

הוצבו אשר  הציבוריים שהטלפונים םנטל כלכלי שאינו מוצדק בנסיבות אלו וכן מן הטע

 במרחבהפרעה  כיום מהוויםבאזורי השיפוט של המועצות המקומיות לפני עשרות שנים 

  .הציבורי

דקות   100-מהטלפונים יש שימוש של פחות מ  83%-כבעולה, כי    במשרד  שהתקבלו  מנתונים .6

 ואף מאוד נמוך  ציבורי בטלפון היומיומי שהשימוש כך על מצביעים אלו נתוניםבחודש. 

 .כלל הציבורי בטלפון שימוש נעשה לא מסוימים במקומות

 לשנות את החובה הקיימת כדלקמן: שוקל המשרד, לעיל האמור לאור .7
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לתקנות לקיומם של טלפונים ציבוריים, כך  28לצמצם החובה הקיימת בתקנה  .א

שהחובה תחול במיקומים מסויימים ובהיקפים הנדרשים ולאחר שלא נמצא 

 חלופה אחרת. 

ציבוריים דעת באשר לקיומם של טלפונים  -חברת בזק להפעיל שיקולל לאפשר .ב

  לא תיוותר החובה לקיומם. הממוקמים באזורים בהם

 לקבוע תהליך למיון וסיווג הטלפונים שניתן להסיר. .ג

מחויבים  שלעמדתכם מקומותלעיל, ובין היתר, לעניין  לאמור להתייחס וברצונכם ככל .8

בהסרת טלפונים  צורך יש כםשלעמדת מקומותבשימור ובהתקנת טלפונים ציבוריים, או 

 Yossil@moc.gov.ilלמייל  27.2.2020  -ל עדציבוריים, הרי שניתן לפנות 
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 העתקים:

 הנדסה, משרד התקשורתהמשנה למנכ"ל ומנהל מינהל  - ר מימון שמילהמ

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת - גב' דנה נויפלד

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת - ד"ר עופר רז דרור

 , מינהל הנדסה, משרד התקשורתתקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב

, משרד היועץ המשפטימנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ משפטי(, לשכת  - ליאת בלום גב'

 התקשורת

ף משרד עוזרת ראשית )ייעוץ משפטי(, לשכת היועץ המשפטי - גב' חני ניסני

 התקשורת

 מנהל תחום תקשורת )נייד(, אגף הנדסה, משרד התקשורת - מר יוסי לוין
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 1985תקנות הבזק )התקנה, תפעול ותחזוקה(, תשמ"ה  -נספח א'
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