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 פ"תש חשוןב 'כ
 2019 נובמברב 18
 

 לכבוד

 רשימת התפוצה

 שלום רב,

 שימוע לטיפול בתופעת מסרונים מזויפיםהנדון: 

 רקע

( שלא באמצעות מכשיר קצה סלולרי, וזאת "SMS"או  "מסרון"כיום ניתן לשלוח הודעת מסר קצר ) .1

אתר או אפליקציה מימוש הממשק הנ"ל יכול להיות ע"י  מול ליבת בעל רישיון כללי. IPממשק  באמצעות

הסכמי הפצה עם בעלי רישיון  של בעל רישיון כללי או לחילופין הפצה מסחרית באמצעות גורמים שלהם

 "(.1הפצה שלא ממכשיר קצהכללי )"

יהיה של ההודעה "(  CLIהשולח )"כי שדה    להגדירלעיתים , ניתן  מתבצעת הפצה שלא ממכשיר קצהכאשר   .2

 .באנגלית בלבד תווים 11של עד באורך כל מספר, נייח או נייד, או לחילופין טקסט 

מאפשרת בין היתר ערוצי שיווק נוחים לבתי עסק עם מספר טלפון לחזרה  CLI-השל    זוהאפשרות להגדרה   .3

 .CLI-ב באנגלית חברהשל חברות או אתרי אינטרנט עם שם ה A2Pאו לחילופין לשליחת הודעות 

מקבל  ,כך ביכול המנוי הנ"ל כתב.כמספר של מנוי אמיתי ולזייף הודעות ש CLI-אולם, ניתן גם להגדיר ב .4

השולח של המספר ו במידהבפרט ו מהמנוי האמיתימדובר בהודעה שנשלחה ההודעה יטעה לחשוב שאכן 

יש הקשר כפי שהוגדר ע"י מקבל אז ההודעה תוצג מא -בל ההודעה ברשימת אנשי הקשר שלו שמור למק

 ההודעה, מה שיחזק את אמינות ההודעה.

באופן המתואר בסעיף  בארץ היכולת להפיץ מסרונים"( שוקל להפסיק את המשרדמשרד התקשורת )" .5

 הקודם ובכך להקטין את היכולת לזייף מסרונים.

 התיקון המבוקש

 למכתב זה. עיקרי התיקון הם כלהלן:בנוסח המצ"ב הכלליים רישיונות המבקש לתקן את  המשרד .6

 מספר ניידשלה הוא    CLI-ששדה הממכשיר קצה    שלא  MMSאו    SMSהודעת    הפצתלא תתאפשר   .א

 .או נייח

 
מכשיר קצה סלולרי נחשבת לצורך  ת דפדפן אינטרנט או אפליקציה באמצעותגם הפצה שבוצעה באמצעו 1

 .מול ליבת בעל הרישיון המפיץ IPשכן היא מתבצעת באמצעות ממשק  העניין כאילו הופצה שלא ממכשיר קצה
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)כגון:  הפצה ישירה ע"י בעל רישיון כללי שלא ממכשיר קצהבלמרות הנאמר בסעיף הקודם,  .ב

מספר של מנוי בעל השהוא  CLIיתאפשר שדה , אתר או אפליקציה של בעל הרישיון(באמצעות 

 בעל הרישיון המפיץ ביצע זיהוי אמין למנוי המפיץ.רק במידה ו ,הרישיון המפיץ

 

, asafa@moc.gov.ilניתן להעביר התייחסות לשימוע למינהל הנדסה במשרד התקשורת, לידי הח"מ במייל   .7

  .2019 דצמברב 18לא יאוחר מיום 

   
 
 בברכה,                   

 
 
 

 
 אסף                           אברהם
 מנהל  תחום   חירום  ומספור

 תקשורת        הנדסת      אגף 
  

mailto:asafa@moc.gov.il
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   :העתקים
 תפקיד   שם

 , משרד התקשורתהמנהל הכללי - נתנאל )נתי( כהןמר 

 משרד התקשורתהמשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה,  - מר מימון )מוני( שמילה

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת - דנה נויפלד ד"עו

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת - מר איתן כסיף

 סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד התקשורת - מר יאיר חקאק

 רישוי, משרד התקשורתמנהל אגף בכיר  - מר גדעון שטרית

 נהל הנדסה, משרד התקשורתי, מתקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב
   

   רשימת תפוצה:
 תפקיד   שם

 , החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, בזקסמנכ"ל כלכלה ורגולציה - חסדאיארז מר 

 לתקשורת בע"מ, החברה הישראלית מנהל תחום רגולציה, בזק - מר שמואל סיידון

 סמנכ"ל רגולציה, הוט טלקום ש.מ. - גב' מיכל פליישר

 מנהלת אגף אסטרטגיה ורגולציה, הוט טלקום ש.מ. - עו"ד קרן יהב

ובזק בינלאומי  משנה ליועמ"ש וממונה קשרי ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ - עידו רוזנברג עו"ד
 בע"מ

 קבוצת סלקום, מנהל מחלקת קשרי ממשל - מר ניר יוגב

 קבוצת סלקוםמנהל תחום רגולציה,  - מר הראל עמית

 קבוצת פרטנרמנהל אגף רגולציה,  - עו"ד יהב דרורי

 קבוצת פרטנרמנהל מחלקת רגולציה,  - עו"ד טל זהר

 היועץ המשפטי, הוט מובייל בע"מ - עו"ד יניר פלג

 מנהלת רגולציה, הוט מובייל בע"מ - עו"ד יעל שובל

 שיא ומנהל תפעול ראשי, גולן טלקום בע"מנ - אורן מוסטמר 

 בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון  - שחר כהןעו"ד 

 בע"מ שירותי תקשורת בינלאומיים 019טלזר מנכ"ל  - עזריה סלעמר 

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ - מר יוחאי אלוש

 תקשורת בע"מסמנכ"ל רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט  - מר דורון רייזל

 בע"מ 015מנהלת רגולציה, השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית  - גב' עדיאל רוסו

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ - דורון ארניהמר 

 , רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"ממנהל תחום רגולציה - שחר לנדאור מ

 מנכ"ל לב אנאטל בע"מ - מר לירון שמעוני

 יו"ר פרי טלקום - מר שמעיה רייכמן

 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום בע"מ - גב' טניה קרסיק
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 טיוטת תיקון הרישיונות בהתאם לשימוע -נספח 

 ארציים נייחים/ -בזק פנים מתן שירותי"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ללרישיון כללי 

 /(ט"ןבשיטה התאית )רדיו טלפון נייד מתן שירותי רל -----------רישיון כללי ל

 למתן שירותי בזק  -----------רישיון כללי אחוד ל

 

 [ תיקון מס' ]טיוטת 

 

 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ןמתק י( אנ__________)להלן  __________ את טענותיה של תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות

 , כדלקמן:_________ביום __________שהוענק ל __________שיון הכללי יאת הר אתבז

 

 

 

 
בתוספת הראשונה לרישיון. ברישיון חברת בזק התיקון ברישיונות הכלליים למתן שירותי רט"ן התיקון הוא  2

 הוא בנספח א' לרישיון. ברישיונות הכלליים האחודים התיקון הוא בנספח ב' לרישיון.
ברישיון פלאפון  2.3.48, שירות מס' בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מברישיון " 3.56שירות מס'  3

ברישיון פרטנר  2.2.13-ו 2.2.12סלקום ישראל בע"מ, שירות מס' ברישיון  2.2.31תקשורת בע"מ, שירות מס' 
ברישיון גולן טלקום  2.2.28-ו 2.2.27ברישיון הוט מובייל בע"מ, שירות מס'  2.2.36תקשורת בע"מ, שירות מס' 

תי שרו 019ברישיון טלזר  2.2.23אקספון בע"מ, שירות מס'  018ברישיון מרתון  2.1.5-ו 2.1.4בע"מ, שירות מס' 
ברישיון סלקט  2.2.9-ו 2.2.8ברישיון לב אנאטל בע"מ, שירות מס'  2.2.5תקשורת בינלאומיים בע"מ, שירות מס' 

ברישיון  2.2.20ברישיון פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ., שירות מס'  2.1.34תקשורת בע"מ, שירות מס' 
 י שיווק השקמה תקשורת בע"מ.ברישיון רמי לו 2.2.12-ו 2.2.11פרי טלקום בע"מ ושירות מס' 

תיקון 
תוספת 

ראשונה/ 
נספח א'/ 

 2נספח ב'

 יבוא: X3ברשימת השירותים, בסוף תיאור שירות מס'  .1
 
)כלומר  קצה שלא ממכשיר MMSאו  SMSלא תתאפשר הפצת הודעת "

שלה הוא  CLI-ששדה ה מול ליבת מערכת בעל הרישיון( IPבאמצעות ממשק 

למנוי הפצה של הודעה כאמור רישיון יאפשר הבעל עם זאת,  מספר נייד או נייח.
מנוי המפיץ, רק במידה ובעל הרישיון השהוא המספר של  CLIשדה הכוללת 

 ".ביצע זיהוי אמין למנוי המפיץ
 

 __________ התשע"ט
       __________(2019) 

 ________________ 
 נתנאל )נתי( כהן
 המנהל הכללי
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