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 בתמוז תשע"ט    ט"ו 

 2019      ביולי        18
 126/019אל סימוכין: 

 
 לכבוד

 רשימת תפוצה

 

 שלום רב,

 

 ברישיונות כללייםביטול הוראות הדיווח  -שימוע הנדון: 

 

, ("הפיקוח תקנות") 1986-"והתשמ(, רשיוןהבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל  תקנותהותקנו  1986בשנת  .1

בין שהותאמו בעיקרן לפעילות של חברת בזק, מפעילת התקשורת הבלעדית דאז. תקנות הפיקוח כללו 

שחלו על בעלי הרישיון. ברבות השנים נפתח שוק התקשורת לתחרות ומפעילי תקשורת  דיווח חובותהיתר 

 חובותנוספים החלו לתת שירותי תקשורת לציבור. לאחר כניסת שחקנים חדשים לשוק נקבעו כלפיהם 

 דיווח ברישיונות השונים.

בימים אלו משרד , לנוכח חלוף הזמן מאז שנקבעו הוראות הדיווח בתקנות הפיקוח וברישיונות השונים .2

בהתאם לשינויים שחלו "( פועל לצמצום המידע הנדרש מחברות התקשורת, המשרדהתקשורת )"

את המידע האמור המשרד רשאי לדרוש בהתאם  לאותו מידע שנחוץ למשרד., תחוםהבאסדרה של 

. במקביל, 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב ( לחוק התקשורת2יב)37-ו 1ג4לסמכויות המוקנות לו בסעיפים 

 מוצע כעת למחוק את כל הוראות הדיווח מהרישיונות השונים. 

שהתקבלה ( הרגולטורי הנטל הפחתת)שעניינה  2118' מס ממשלה החלטתאסדרה זו עולה בקנה אחד עם  .3

 הנטל להפחתת כניותות לבצע הממשלה משרדי כלל נדרשים החלטה זו לפי. 2014 באוקטובר 22 ביום

אות הדיווח מהרישיונות וצמצום המידע שדורש המשרד לאותו מידע שנחוץ מחיקת הור. הרגולטורי

והפחתת  טיוב לתהליך תורמים ובכך התקשורת מפעיליהמידע הנדרש מ את ומרכזים מצמצמיםלמשרד, 

 משרד ביחס לשוק התקשורת.ה שמקדםהנטל הרגולטורי 

לבטל את חובות הדיווח אשר קבועות ברישיונות כלליים מסוג רט"ן,  שוקלהמשרד  לנוכח האמור לעיל .4

 אחוד ומפ"א.

 נות:תיקון לרישיו שלושה מסמכיבהמשך לאמור, מצ"ב  .5

 תיקון רישיון כללי רט"ן; .א
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 תיקון רישיון כללי מפ"א; .ב

 תיקון רישיון כללי אחוד. .ג

עד ליום  elil@moc.gov.ilת התיקון לידי מר אלי לוי באמצעות דוא"ל וניתן להעביר התייחסות לטיוט .6

 .07:00בשעה  2019ביולי  28

ביוני  4אליכם ביום   " )שנשלחלעניין מסירת נתונים עיתיים"דרישת מידע מסמך בשל הכניסה לתוקף של  .7

 .התיקון האלו לטיוטות, לא תינתן ארכה להגשת התייחסות 2019באוגוסט  1ביום ) 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,           

 
 אלי לוי             

 מנהל תחום אסדרה ורישוי             
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 :תפוצה
 לתקשורת בע"מ מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית

 טלקום ש"ממר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט 
 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ

 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 
 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 

 מר אסף עופר, מנכ"ל, קבוצת הוט מובייל
 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום

 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון
 רתי, מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"ממר רן אפ

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 מר ערן שלו, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ
 , פרי טלקום בע"מ, יו"רמר שמעיה רייכמן

 מר מרדכי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ
 בע"מ 015ג'י. אן. תקשורת בינלאומית השקמה אן. מר אפרים שפורן, מנכ"ל, 

 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ
 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 

 :םיהעתק
 מר נתנאל )נתי( כהן, מנכ"ל, משרד התקשורת

 מר מימון שמילה, המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 
 כלכלה, משרד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל -מר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 רות תקשורת, משרד התקשורתמר עדו שגב, מנהל תחום בכיר רישוי חב

 מר ערן בר עוז, דובר, משרד התקשורת
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 שיון כללי יר

 בע"מ ל__________________

 שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(למתן 

 

 

 תיקון מס' ]   [

 

, שהואצלה לי 1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ביוםל__________ ויתר, סמכויותיי על פי כל דין, אני מתקן בזאת את הרישיון הכללי שהוענק 

 , כדלקמן:_____________

    

                                                            
 תיקון זה מתייחס לרישיון פלאפון בלבד. 1
 בהתאמה ברישיון פלאפון. 93, 92 2

 תוכן עניינים

 20תיקון סעיף 

 יבוטל.  .1

 ענייניםתוכן 

תיקון סעיפים  
32 ,331 

 יבוטלו.  .2

 

 תוכן עניינים

תיקון סעיפים 
103 ,1042 

 יבוטלו.  .3

 

 תוכן עניינים

 תיקון פרק ח'

 תימחק המילה "ודיווח" מכותרת הפרק.  .4
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 תיקון זה מתייחס לרישיון פלאפון בלבד. 3
 בהתאמה ברישיון פלאפון. 93, 92 4

 תוכן עניינים

תיקון פרק ח' 
 חלק ב'

בכותרת חלק ב', במקום "דיווח ותיקון ליקויים" יבוא: "תיקון ליקויים   .5

 ושמירת מסמכים והקלטות"

 תוכן עניינים

 תיקון נספח א'

 יבוטל.  .6

 יבוא:  10.5במקום סעיף   .7 10תיקון סעיף 

 ומבלילצורך בחינת בקשתו של בעל הרישיון להאריך את תקופת הרישיון, "

, רשאי השר לדרוש מבעל דין כל לפי מידע לדרוש השר מסמכויות לגרוע

תכנית הנדסית המתארת את תכניותיו  להופיע לפניו ולהציג לו הרישיון

 "לעדכונה הטכנולוגי של מערכת הרט"ן במהלך התקופה הנוספת.

 

" 10.5, הקטע החל במילים "בעל הרישיון" עד המילים "בסעיף 10.6בסעיף   .8 

 יימחק. –

 9.  
 יבוא: 10.7במקום סעיף 

פעמיים  ,10.6-ו 10.5 פיםלא נענה בעל הרישיון לדרישה כאמור בסעי"

 ."לפחות, רשאי השר לדחות את בקשתו להארכת תוקף הרישיון

  .10 20תיקון סעיף 
 יבוטל.

תיקון סעיפים 
32 ,333 

11.  
 יבוטלו.

תיקון סעיפים 
103 ,1044 

12.  
 יבוטלו.

 תימחק. –בכותרת הפרק, המילה "ודיווח"  .13 תיקון פרק ח'



 משרד התקשורת                                

  אגף בכיר רישוי                                         

  
  

 

 
 

 אגף בכיר רישוי

 אביב-, תל9אחד העם משרד התקשורת  רח' 

 www.moc.gov.il    03-7964600  -טלפון 

  

                                                            
 אקספון בלבד. 018תיקון זה מתייחס לרישיונות גולן ומרתון  5
 תיקון זה מתייחס לרישיון פרטנר תקשורת בלבד. 6
 א ברישיון פלאפון.64.9 7
 א ברישיון פלאפון.70.7 8
 תיקון זה מתייחס לרישיון פלאפון בלבד. 9

 בוטל. 84אקספון, סעיף  018בהתאמה ברישיון פלאפון. ברישיון מרתון  79.3, 79.2 10
 בוטל. 84אקספון, סעיף  018בהתאמה ברישיון פלאפון. ברישיון מרתון  79.5, 79.4 11
 ברישיון סלקום. 108.2 -ברישיון פלאפון ו 97.2 12

תיקון פרק ח' 
 חלק ב'

במקום "דיווח ותיקון ליקויים" יבוא: "תיקון ליקויים בכותרת חלק ב',    .14

 ושמירת מסמכים והקלטות"

 יימחקו. –" 32המילים "בהתאם להוראות סעיף  29.3.6בסעיף קטן   .15 

 יימחקו. –)ה(" 104.1, המילים ", כאמור בסעיף 31.15בסעיף   .16 

 

, הקטע החל במילים "בעל הרישיון יגיש למנהל, במהלך חודש 47.36בסעיף   .17 47תיקון סעיף 

 יימחק. –ינואר בכל שנה" עד המילים "ושימוש בתדרים, כאמור." 

תיקון סעיף 
 7א65.9

 יבוטל.  .18

 סעיף תיקון
 8א71.7

 .יבוטל  .19

סעיף  תיקון

 9א72.12
 .יבוטל  .20

 .יבוטלו - 84.310, 84.2סעיפים   .21  84יף סע תיקון

המבוקר"  אליו מתייחס הדו"ח"הרבעון  במקום, 84.511, 84.4 סעיפיםב  .22 

 ."מסויםיבוא "רבעון 

 סעיף תיקון
108 

"נספח א' יבוא פרטי בעל הרישיון"  –"נספח א'  במקום, 12)א(108.2בסעיף   .23

 .בוטל" –



 משרד התקשורת                                

  אגף בכיר רישוי                                         

  
  

 

 
 

 אגף בכיר רישוי

 אביב-, תל9אחד העם משרד התקשורת  רח' 

 www.moc.gov.il    03-7964600  -טלפון 

  

 

 

 

 התשע"ט__________ 

       __________(2019) 

             

________________ 

 נתנאל )נתי( כהן            
 המנהל הכללי           

  

                                                            
 נספח ט' ברישיון פלאפון. 13

תיקון תוספת 
 שניה 

לא מפורסם  –, במקום "נספח א'   פרטי בעל הרישיון נספחיםה ברשימת  .24

 ";בוטל  נספח א'לציבור" יבוא "

 יבוטל.  .25 תיקון נספח א'

 

 יבוטל. –  3.2סעיף  ,תכנית הנדסית  .26 תיקון נספח ב'

תיקון נספח 
 4ה'

 יבוטל. –)ח( 5סעיף   .27

)ח(" יבוא "מסוג תקלה ברשת 5)ט( במקום "כמפורט בסעיף 5בסעיף   .28 

 התקשורת שלו שגרמה לפגיעה בשירות לחלק ניכר מהמנויים,"

)ד(, הקטע החל במילים ", וימסרם לידי המנהל" עד המילים 7בסעיף   .29 

 "שיקבע המנהל לעניין זה" ימחקו

 יבוטל. – 8סעיף   .30 

תיקון נספח 
 13י'

 יבוטל. – )ז(4.5סעיף   .31
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 בע"מ חברת __________שיון כללי ליר

 ארציים נייחים-שירותי בזק פניםלמתן 

 

 

 תיקון מס' ]   [

 

, שהואצלה לי, 1982-התשמ"ב)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ביום פי כל דין, אני מתקן בזאת את הרישיון הכללי שהוענק ל__________-ויתר סמכויותיי על

 , כדלקמן:_____________

 

    

                                                            
 פרק ח' ברישיון הוט טלקום 14
 תיקון זה מתייחס לרישיון הוט טלקום בלבד 15
 בהתאמה ברישיון הוט טלקום 129-128  16
 ברישיון הוט טלקום 17.14 17

תוכן עניינים 
 תיקון פרק 

 14י"ג

 תימחק המילה "ודיווח" מכותרת הפרק  .1

 

תוכן עניינים 
תיקון פרק ח' 

 15חלק ב'

 ושמירת ליקויים: "תיקון יבוא" ליקויים ותיקון"דיווח  במקום', ב חלק בכותרת  .2

 "והקלטות מסמכים

תוכן עניינים 
תיקון סעיפים 

68-6716 

 יבוטלו   .3

תיקון סעיף 
 17א9.11

 יבוטל  .4
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 תיקון זה מתייחס לרישיון הוט טלקום בלבד. 18
 בהתאמה ברישיון הוט טלקום 107.4-107.3 19
 ברישיון הוט טלקום 107.5 20
 פרק ח' ברישיון הוט טלקום 21
 תיקון זה מתייחס לרישיון הוט טלקום בלבד 22
 בהתאמה ברישיון הוט טלקום 129-128 23
 )ח( ברישיון הוט טלקום 5סעיף  4נספח ה' 24
 )ט( ברישיון הוט טלקום5סעיף  4נספח ה' 25
 ברישיון הוט טלקום 8סעיף  4נספח ה' 26

  .5 48תיקון סעיף 
 יבוטל 48.218סעיף 

 

 יבוטלו 51.4-51.319סעיפים   .6 51תיקון סעיף 

ההתאמה או לפי בדיקות שערך , לפי דו"ח "  המילים 51.520בסעיף   .7 

 יימחקו -" המשרד,

תיקון פרק 
 21י"ג

 הפרק מכותרת"ודיווח"  המילה תימחק  .8

תיקון פרק ח' 
 22חלק ב'

 ליקויים: "תיקון יבוא" ליקויים ותיקון"דיווח  במקום', ב חלק בכותרת  .9

 "והקלטות מסמכים ושמירת

תיקון סעיפים 
68-6723 

 יבוטלו  .10

 יבוטל 24)ח(5סעיף   .11 4תיקון נספח ג'

 ברשת תקלה מסוגבמקום "כמפורט בס"ק )ח(" יבוא " 25)ט(5בסעיף   .12 

 "מהמנויים ניכר לחלק בשירות לפגיעה שגרמה שלו התקשורת

)ד(, הקטע החל במילים ", וימסרם לידי המנהל" עד המילים 7בסעיף   .13 

 "שיקבע המנהל לעניין זה" ימחקו

 יבוטל 826סעיף   .14 
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 __________ התשע"ט

       __________(2019) 

 

 

            ________________ 

 נתנאל )נתי( כהן            
 המנהל הכללי           

  

                                                            
 )ו( ברישיון הוט טלקום5.5נספח ו' סעיף  27
 ברישיון הוט טלקום 3נספח ג' סעיף  28

 יבוטל 27)ז(4.5סעיף   .15 תיקון נספח ד'

תיקון נספח ח' 
תוכנית  –

 הנדסית

 יבוטל 1.228סעיף  



 משרד התקשורת                                

  אגף בכיר רישוי                                         
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 אחודשיון כללי יר

 בע"מ ____________

 שירותי בזקלמתן 

 תיקון מס' ]   [

 

, שהואצלה לי 1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ביום __________לפי כל דין, אני מתקן בזאת את הרישיון הכללי שהוענק -ויתר סמכויותיי על

 , כדלקמן:_____________

 תוכן עניינים

, 17תיקון סעיף 
26 ,111 ,112 ,

 נספח א'

  יבוטלו.  .1

 תוכן עניינים

 תיקון פרק ז'

 תימחק המילה "ודיווח" מכותרת הפרק.  .2

 ענייניםתוכן 

תיקון פרק ז' 
 חלק ב'

בכותרת חלק ב', במקום "דיווח ותיקון ליקויים" יבוא: "תיקון ליקויים   .3

 "והקלטות מסמכים שמירתו

 יבוטל. 8.3סעיף   .4 8תיקון סעיף 

תיקון סעיפים 
17 ,26 ,111 ,112 ,

 נספח א'

  יבוטלו. 

 "ובמתכונת המפורטת בנספח א'")ג( יימחקו המילים: 38.3בסעיף   .5 38תיקון סעיף 

 )ב( יבוטל.50.1סעיף   .6 50תיקון סעיף 

 יבוטל. 69.9סעיף   .7 69תיקון סעיף 



 משרד התקשורת                                

  אגף בכיר רישוי                                         
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 __________ התשע"ט

       __________(2019) 

             ________________ 

 נתנאל )נתי( כהן            
 המנהל הכללי           

   

                                                            
 בזק בינלאומי בלבדתיקון זה מתייחס לרישיון כללי אחוד  29

 יבוטל.  81.7סעיף   .8 81תיקון סעיף 

 יבוטל 29א83.12סעיף   .9 83תיקון סעיף 

 תימחק המילה "ודיווח" מכותרת הפרק.  .10 תיקון פרק ז'

תיקון פרק ז' 
 חלק ב'

במקום "דיווח ותיקון ליקויים" יבוא: "תיקון ליקויים בכותרת חלק ב',   .11

 "והקלטות מסמכים שמירתו

 )א( יבוטל.115.2סעיף   .12 115תיקון סעיף 

תיקון רשימת 
 נספחים

 יבוטל. –נספח א'   .13

 )ו( בוטל.5.5סעיף   .14 1תיקון נספח ג'

 )ח( בוטל.5סעיף   .15 6תיקון נספח ג'

)ח(" יבוא "מסוג תקלה ברשת 5)ט( במקום "כמפורט בסעיף 5בסעיף   .16 

 התקשורת שלו שגרמה לפגיעה בשירות לחלק ניכר מהמנויים,"

)ד(, הקטע החל במילים ", וימסרם לידי המנהל" עד המילים "שיקבע 7בסעיף   .17 

 המנהל לעניין זה" ימחקו

 יבוטל. – 8סעיף   .18 



 משרד התקשורת                                

  אגף בכיר רישוי                                         
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