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   101010202020המידע לשנת המידע לשנת המידע לשנת    חופשחופשחופש   לפי חוקלפי חוקלפי חוק   לדוחלדוחלדוח   הקדמההקדמההקדמה

 - משרד התקשורת עבר דרך ארוכה של שינוי מבני, מאז היותו משרד הדואר ב

את מסדיר ועד היותו היום הגורם ה 1971 - למשרד התקשורת ב הפיכתו רךד 1952

של  התדרים מנהל את נושאי ספקטרוםהוהממשלה בענף התקשורת מדיניות 

  .המדינה

 כל התהליכים נעשו תוך התאמה להתפתחות המואצת בטכנולוגיות ובשירותים
  י.ים מקום חשוב ומרכזי במשק הישראלבתחום תעשיית התקשורת, התופס

אחריותו של משרד התקשורת: קביעת מדיניות התקשורת, פיתוח  בתחומי

תשתית התקשורת, רישוי ופיקוח על חברת בזק וספקי שירותי תקשורת אחרים, 

, מדיניות בקרה וקביעת תעריפי הבזק והדואר, ניהול ישראל דואר חברתפיקוח על 

אישור משק התדרים, בקרה ופיקוח על שירותי הטלוויזיה בכבלים ותעריפיהם, 

  בזק.הת והשימוש במכשירי קצה של מערכ

המשרד בתחום הטלקומוניקציה והמדיה (שידורים לציבור) היא מדיניות  מדיניות

מתוך ראיה  -, כשטובת האזרח עומדת בראש מעיניי המשרד הרחבת התחרותשל 

לצמיחה, הגדלת השקעות, הגדלת מקומות תעסוקה, ירידת  כי תחרות מביאה

  .ורמת השירותים לציבור היצעמחירים, והגדלת 

ר בפריסה כלל ארצית, אמדיניות המשרד בתחום הדואר הינה הבטחת שירותי דו

  ות טובה ובמחירים שווים לכל נפש.באיכ

הציבור,  לכלל מתקדמים שירותי תקשורת יעדי ההסדרה של המשרד הם מתן

 קבוקב צווארי הסרת בשווקים תחרותיים, ליברליזציה התחרות, ופיתוח עידוד
 גורמים מגוון של קיומם עידודמעבר,  וחסמי כניסה וכלכליים, חסמי טכנולוגיים
 לקהלים ביטוי ומתן אפשרות והשידורים התקשורת בתחומי שירותים שיספקו

 שונים.

המשיך המשרד בעבודת ההסדרה של שוק התקשורת הישראלי,  2010בשנת 

  י היבטים צרכניים. לב מיוחדת לנושאים בעל תשומתשל מתן והמשיך במגמה 

מינה שר התקשורת את הועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר  2007בשנת בנוסף, 

 מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל ("ועדת גרונאו") על מנת לבחון
ההסדרה, לאור התמורות מרחיקות הלכת הצפויות בענף התקשורת  עיקרי את

 המודלים את המשנות חדשות ולוגיותטכנ של והתבססותן כתוצאה מהתפתחותן

הוועדה  .להסדרתו כבסיס המשמשים והרגולטוריים ההנדסיים, הכלכליים
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בישראל,  התקשורת בתחום התחרות וכללי מדיניות המלצות בדבר הבשיג

 ולצפי לשנים המהיר השינויים שיאפשרו להתאים את מדיניות ההסדרה לקצב

שירותי  אספקת – ההסדרה יעדי את המיטבית בצורה למלא מנת הבאות, על

  .בישראל נפש, לציבור לכל שווה במחיר מתקדמים, תקשורת

ועדת גרונאו הגישה את המלצותיה לשר התקשורת בדבר מדיניות וכללי התחרות 

  .12.3.20081בתחום התקשורת בישראל ביום 

שר התקשורת פרסם את החלטותיו בדבר קביעת המדיניות וכללי התחרות בתחום 

  .13.8.20082רת בישראל ביום התקשו

  

   חיזוק המשרד ככתובת לצרכניםחיזוק המשרד ככתובת לצרכניםחיזוק המשרד ככתובת לצרכנים

  למטרה להגביר את המודעות הציבורית לפעילות המשרד.שרד התקשורת שם לו מ

ואכן, ממצאי סקר מקצועי שביצעה לשכת הפרסום הממשלתית, מצביעים על 

עליה משמעותית בחשיפה הקיימת בקרב הציבור לפעילות המשרד ולהישגיו. יתר 

נקלטו בשיעורים גבוהים  2007כן, מסרי מסעות הפרסום שערך המשרד בשנת על 

  מן הממוצע בכל רובדי האוכלוסייה.

  

  להלן פעילויות שננקטו:

פעילות הסברה לציבור לכך שהמשרד משמש ככתובת המרכזית לצרכני  .1

 התקשורת בישראל. 

 צרכניים של הפעולות שמבצע משרד- מתן דגש חוזר ונשנה להיבטים הפרו .2

עידוד הכנסתן של טכנולוגיות חדישות והטמעתן בשוק  לרבותהתקשורת, 

התקשורת, לצד הגברת התחרות בענף לתחומיו השונים, המביאים לשיפור 

השירות לצרכן, להגברת רווחתו ובחלק מן המקרים אף להוזלת תעריפים. 

בהתאם לכך, המשרד טבע סלוגנים בעלי תוכן, אשר נועדו לתמצת את 

הלקוח יחויב עבור  –לא שילמת"   -ניותו, כגון: "לא צרכת עיקרי מדי

בעצם הסרת חסמי המעבר בין  –שירותים אותם צרך; "הכוח עובר ללקוח" 

                                            
1

  ניתן למצוא את דוח הועדה בכתובת: 
http://www.moc.gov.il/new/documents/gronau2008/gronau1.pdf  

  
2

  מכתב האימוץ של שר התקשורת בכתובת: ניתן למצוא את 
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/1436.pdf  
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ואיסור התליה או התניה  בין החברות חסמי המעבר בעצם הסרתהחברות, 

 –של שירות בשירות, הכוח עובר מן החברה/ המפעיל ללקוח; "לא דיברת 

בהיבט של   -יש מי שדואג לך" –משרד התקשורת " - לא שילמת" ו

הרפורמה בתא הקולי, כאשר המנוי המתקשר מחויב בתשלום עבור 

  לא שילם, ועוד. –השארת הודעה בלבד, שהרי במידה ולא דיבר 

עריכת מפגשים עם עורכי  -חיזוק מערך יחסי הציבור של משרד התקשורת .3

ים שקשורים למשרד העיתונים, עורכי החדשות, כתבים המסקרים נושא

 התקשורת, אנשי תעשיה ותוכן. 

תגבור מפגשי עיתונאים ואנשי תקשורת עם הדרג המקצועי ובראשם השר,  .4

  כחלק מקידום מערך הסברה של מדיניות המשרד בתחומים שונים.

 - הגדלת מס' הפאנלים באירועים מקצועיים שנציגי המשרד נטלו בהם חלק .5

 ניותו לקהל אנשי המקצוע.במטרה להעביר את מסרי המשרד ומדי

הכנת דו"חות ביצוע וסיכומי שנה  - הגברת החשיפה לפועלו של המשרד  .6

 בתום השנה האזרחית.  

בהודעות דובר מקצועיות והן בתגובות הן חיזוק מסרי המשרד ומטרותיו  .7

כפעולת הכנה טרם קבלת החלטות  –תקשורתי  ויצירת ענייןלעיתונאים 

 מקצועיות.
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   משרד התקשורתמשרד התקשורתמשרד התקשורתהארגוני של הארגוני של הארגוני של נה נה נה המבהמבהמב

עובדים. המשרד פועל לצורך ביצוע תפקידיו באמצעות  150- במשרד התקשורת כ

ואגף קשרי  אגפים בכירים, כל אגף בהנהלת סמנכ"ל בכיר (למעט אגף הכספים

אגף). כמו כן, במשרד התקשורת פועלת המועצה  ותחוץ אשר בראשות מנהל

שהיא מועצה ציבורית האחראית על תחום שידורי  לשידורי כבלים ולשידורי לווין

מנהלת הסדרת השידורים לציבור. בנוסף, שר  -ערוצית, ולצידה -הטלוויזיה הרב

התקשורת הוא השר הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תאגיד 

סטטוטורי האחראי על תחום שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים), והמועצה 

  מועצת הרשות השנייה.  -ה הציבורית שלציד

  

   אגף בכיר הנדסה ורישויאגף בכיר הנדסה ורישויאגף בכיר הנדסה ורישוי

הנדסי וגורם ידע אחראי לפעילות הרישוי ומשמש מאגר  בכיר הנדסה ורישוי אגף

 ,מייעץ לשר התקשורת ולהנהלת המשרד בתחומי שוק התקשורת הישראלי בכלל

 והיבטים רישויים והנדסיים של ההסדרה בפרט. 
מיוחדים, אישורי סוג  תרישיונוהענקת  האגף מהווה "רשות מוסמכת" לעניין

כלליים והוראות למפעילים בעניין קישורי  תרישיונולציוד קצה קווי, תיקוני 

  .םוכן הועדת מספור והקצאתו למפעילים ולשירותי גומלין

האגף מרכז צוותי עבודה בין אגפיים כגון: צוות החלטה מקדמית (בהתאם לנוהל 

לטיפול בבקשות לרשיון מיוחד, צוות  –ות רישוי החלטה מקדמית), ועדת רישוי וצו

עבודה לנושאי רישוי כללי, צוות יישוב חילוקי דעות בין מפעילים וצוות הועדה 

  והקצאה של מספור. 

  

   אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים 

משאבי ספקטרום התדרים של מדינת  תפקידו המרכזי של האגף הינו ניהול

שימוש בספקטרום התדרים. במסגרת זו עוסק האגף ל תישראל ומתן רישיונו

בתכנון והקצאת תדרי רדיו למשתמשים ביטחוניים ואזרחיים (הענקת רישיונות), 

אלחוטי, בגביית אגרת רישוי ואגרת הקצאת תדרים אישורי סוג לציוד במתן 

לשימוש בתדרים ועל גופים שמשדרים ללא  תובפיקוח ואכיפה על בעלי רישיונו

פיקוח אלחוטי שתפקידה לפקח על השימוש  באגף פועלת יחידת .תרישיונו

שנעשה בתדרים ולאתר גורמים אשר עושים שימוש בספקטרום התדרים שלא 

  כדין (בכלל כך תחנות רדיו פיראטיות).
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   אגף בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורתאגף בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורתאגף בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורת

ות האגף מופקד על פיקוח ואכיפת הוראות החוק ותנאי הרישיון של בעלי הרישיונ

בתחום הבזק, כלליים ומיוחדים, בכלל זה: הבטחת הגינות התחרות, הקפדה על 

לי), אטיב ואיכות השירות (ככל שנקבעו), הבטחת שירות לכל (שירות אוניברס

מניעת התנהגות בלתי הוגנת שיש בה כדי לפגוע בתחרות, מניעת פעילות בזק בלתי 

, הגנה על הציבור וטיפול שיוןפדה על מילוי התחייבויות בעלי הרמורשית, הק

בפניות הציבור. כמו כן, מופקד האגף על מתן הנחיות וביצוע הפיקוח והבקרה 

לעניין ביצוע ההכנות וההיערכות לפעילות של חברות וגופי תקשורת לאירועי 

  ותרחישי שעת חירום.

  

   אגף בכיר דואר אגף בכיר דואר אגף בכיר דואר 

ועל כלל  תפקידיו של אגף בכיר דואר הינם: פיקוח על חברת דואר ישראל בע"מ

בעלי ההיתרים השונים בתחום; קביעת תקני טיב שירות ופיקוח על טיב השירות 

שיונות ישניתן בפועל; רישום ומתן היתרים בתחום; הסדרת הפעילות בין בעלי הר

השונים לשם הבטחת תחרות הוגנת; טיפול בפניות הציבור בתחום הדואר; איתור 

וש מדיניות המשרד בתחום והסדרה של כשלי שוק בתחום והשתתפות בגיב

דגש מיוחד בפעילות האגף מוקדש לפיקוח על אספקת שירותי הדואר  הדואר.

אוניברסאליים לציבור; שירותים אשר הוגדרו במסגרת הרשיון הכללי שהעניק ה

בקשות חברת . בתוך כך , בוחן האגף את  2008משרדנו לחברת הדואר בתחילת 

מלצות לשר בנוגע לאישור השירותים, או הדואר לספק שירותים נוספים ומגבש ה

  דחיית הבקשות.

  

   אגף הפיקוח על בנק הדואראגף הפיקוח על בנק הדואראגף הפיקוח על בנק הדואר

על חברת דואר ישראל בע"מ  אגף הפיקוח על בנק הדואר עוסק בפיקוח ובבקרה

 .את השירותים הכספיים מטעם חברת בנק הדואר בע"מ כאשר היא מספקת

ל בנק הדואר כך שמירה על היציבות הפיננסית ש עיקרי תפקידיו של האגף, הם

  שיוכל לפרוע את התחייבויותיו הכספיות ללקוחותיו ושמירה על ענייני הלקוחות. 

  

   לשכת היועצת המשפטיתלשכת היועצת המשפטיתלשכת היועצת המשפטית

שכת היועצת המשפטית מעורבת בפעילות כל אגפי המשרד. במסגרת זו עוסקת ל

הלשכה במתן יעוץ משפטי לאגפי המשרד השונים, בשינויי חקיקה, בניסוח 
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צוג המשרד בערכאות יעדות מכרזים וביווי תקשורת, בשיונות של מפעיליר

  משפטיות מול גורמים הפועלים בענף. 

  

   אגף בכיר כלכלה ותקציבאגף בכיר כלכלה ותקציבאגף בכיר כלכלה ותקציב

ם הקשורים לענף התקשורת, יאגף כלכלה ותקציב אחראי על כל הנושאים הכלכלי

ובכלל זה בחינת תעריפים הנמצאים בפיקוח, הסדרת תעריפים בין מפעילים 

יבוש המלצות כלכליות למדיניות המשרד. כמו כן, עוסק בשווקים תחרותיים וג

  האגף בתקנון וניהול תקציב המשרד וניהול הרכש במשרד.

  

   אגף  לקשרי חוץ אגף  לקשרי חוץ אגף  לקשרי חוץ 

האגף מופקד על קשרי התקשורת עם מדינות, מנהלות ורשויות תקשורת, ארגונים 

בינלאומיים וחברות תקשורת. כן משמש האגף חוליה מקשרת בין משרד 

רד החוץ, משרד התמ"ת, מינהל סחר חוץ, מכון הייצוא, נספחים התקשורת, מש

  מסחריים, התאחדות התעשיינים ונציגויות ישראל בעולם ושגרירויות זרות בארץ. 

בין השאר, האגף אמון על קידום מעמדה של ישראל כמדינה מובילה בתחום 

התקשורת, בנושאי "חברת המידע", צמצום הפער הדיגיטאלי והשתתפות 

  ומים בינמשרדיים ובינלאומיים בנושא.בפור

  

   גף הכספיםגף הכספיםגף הכספיםאאא

ני הכספים והחשבות של משרד התקשורת. האגף ייגף הכספים מרכז את ענא

תוך הפעלת בקרה ניהולית. בנוסף , מבצע מעקב אחר ספקים, חוזים והתחייבויות

לתפקידיו אלו, מטפל האגף בגביית תמלוגים ממפעילי התקשורת החייבים 

  ם אגף הספקטרום.עם, וכן בגביית אגרות תדרים בשיתוף בתשלום תמלוגי

   

   הל ומשאבי אנושהל ומשאבי אנושהל ומשאבי אנושנננגף מגף מגף מאאא

מופקד על ניהול המשאב האנושי במשרד לרבות, נהל ומשאבי אנוש יאגף למה

טיפול במבנה הארגוני של אגפי המשרד, קליטת עובדים, מכרזי כח אדם, קביעת 

משמעת, טיפול בהדרכה דרגות, קידום עובדים, פרישה לגמלאות, טיפול בענייני 

 1,800- בפניות של כ  מטפל האגף ,בנוסף לכך ורווחה של עובדי המשרד ועוד. 

עובדים לשעבר של משרד התקשורת ובגמלאי המשרד. כמו כן, לאגף מינהל 

ומשאבי אנוש אחריות כוללת לנושאי המחשוב, הביטחון, הבינוי והתחזוקה 

   השוטפת של מתקני המשרד, רכבי המשרד ועוד.
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   לשכת הדוברלשכת הדוברלשכת הדובר

לשכת הדובר אחראית מחד, על ייצוגו של משרד התקשורת מול הציבור בישראל 

ומול החברות והרשויות השונות הקשורות למשרד ומאידך, על ייצוגו של הציבור 

  .בישראל מול משרד התקשורת

  הודעות הדובר בפורטל האינטרנט של המשרד: 

htmlhttp://www.moc.gov.il/new/hebrew/index.  

  

  

   המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והמנהלת שלצידה המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והמנהלת שלצידה המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והמנהלת שלצידה 

ה") הינה מועצה ציבורית, אשר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ("המועצ

ה מכוח חוק התקשורת, וממונה על השידורים הרב ערוציים למנויים בכבלים הוקמ

  ובלווין. 

החלטות  בנושאים  38ישיבות, וקיבלה  39-התכנסה המועצה ל 2010בשנת 

  שבסמכותה. 

נציגי ציבור  5-עובדי מדינה ו 5מנתה המועצה עשרה חברים, מתוכם  2010בשנת 

   .(המספר המקסימאלי של חברים על פי חוק הינו שלושה עשר)

לצורך קבלת החלטותיה וביצוע תפקידה, נעזרת המועצה במנהלת הסדרת 

במסגרת החלטת , זמניכגוף  ,מהוקהשידורים לציבור ("המנהלת"), אשר ה

, כחלק מהמלצות ועדת פלד ב"דו"ח פלד". המנהלת 1997משנת  2444ממשלה 

וככזו היא מבצעת עבור המועצה עבודות יעוץ  ,פועלת כזרוע הביצועית של המועצה

דעת, טיוטות ומסמכים שונים, פעולות  תמקצועי, לרבות ניתוח ובדיקה, הכנת חוו

סמכות המועצה לרבות, קביעת מדיניות, ניסוח פיקוח וטיפול שוטף בעניינים שב

פול שוטף יחקיקת משנה, ייצוא עמדת המועצה בישיבות ועדות הכנסת, וט

  בחברות הכבלים והלווין. 
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   התקשורתהתקשורתהתקשורתדרכי ההתקשרות עם אגפי משרד דרכי ההתקשרות עם אגפי משרד דרכי ההתקשרות עם אגפי משרד 

  

  91999, ירושלים, מיקוד 23רח' יפו    כתובת המשרד בירושלים: 

  

 , מיקודאביב -, תל9רח' אחד העם שלום, מגדל   אביב:  -כתובת המשרד בתל

61290  

  

 www.moc.gov.ilכתובת המשרד באינטרנט:     

 

   : : : 202020101010איוש התפקידים נכון לשנת איוש התפקידים נכון לשנת איוש התפקידים נכון לשנת    ---אגפי המשרד בירושלים אגפי המשרד בירושלים אגפי המשרד בירושלים 

  משה כחלוןמר   -לשכת שר התקשורת  

  גב' דיאנה מגנאג'י  - ראש מטה השר 

  02 - 6706301טלפון: 

  02 - 6240029פקס: 

  

  עדן בר טלמר  -לשכת המנהל הכללי  

  כהן- נתי ביאליסטוקמר    -יועץ מקצועי בכיר למנכ"ל 

  גב' לירון הנץ –למנכ"ל  יועצת

  ינורית דרגב'    - מנהלת הלשכה 

  02 -  6706310טלפון בירושלים: 

  02 -  6240321פקס בירושלים: 

 03 - 5198212טלפון בת"א: 
  03 - 510706"א: פקס בת

  

  הממונה על יישום חוק חופש המידע

  מיכאלי - שבע נחמיה-עו"ד בת

  02-6706337טלפון: 

  02-6235695פקס: 

  

  מר יחיאל שבי -לשכת  הדובר 

  הגב' שרה רוזנברגר - עוזרת לדובר 

  02 - 6706323טלפון: 
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  02 – 6706372פקס:   

  

   גב' נגה רובינשטיין, עו"ד -לשכת היועצת המשפטית 

  02 - 6706333טלפון: 

  02 - 6235695פקס: 

  

  ד"ר אסף כהן   -אגף בכיר כלכלה ותקציב 

  02 -  6706342טלפון: 

  02 - 6706389פקס: 

  

  , חשבמר רם לוי -אגף כספים וחשבונות

  02 - 6706350טלפון: 

  02 - 6706393פקס: 

  

  גב' תמר לשם -אגף למינהל ולמשאבי אנוש 

  02 - 6706370טלפון: 

  02 - 6706383פקס: 

  

  מר איזי בן נון -אגף תקשוב 

  02 - 6706331טלפון: 

  

  אסף גרונדמןמר   -אגף בטחון 

  02 - 6706327טלפון: 

  02 - 6702277פקס: 

  

  יאןבמר אורן ל –אגף פיקוח בנק הדואר 

  02-6702245טלפון: 

  02-6702281פקס:

  

   :::202020101010איוש התפקידים נכון לשנת איוש התפקידים נכון לשנת איוש התפקידים נכון לשנת    ---אביב אביב אביב ---אגפי המשרד בתלאגפי המשרד בתלאגפי המשרד בתל

  מר חיים גרון, עו"ד (מהנדס)  -כיר הנדסה ורישוי אגף ב

  03 - 5198230טלפון: 

  03 - 5198244פקס: 
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    ציון כהן מר  -סגן מנהל אגף בכיר הנדסה ורישוי 

   03 - 5198264טלפון: 

  מר חיים סחרוביץ  - הל תחום ציוד קצה נמ

  03 - 5198146טלפון: 

  ן גב' רותי כה -מנהלת תחום רישוי מיוחד (משולב) 

  03 -  5198216טלפון: 

  מר עוזי לוי  -מנהל תחום רישוי כללי 

   03 - 5198160טלפון: 

  מר שי רטר  -מנהל תחום רישוי כללי ייחודי 

   03 - 5198206טלפון: 

  מר יצחק ידגר  - מנהל תחום מספור 

   03 - 5198220טלפון: 

  

  נתי שוברטמר  -אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים 

  03 -  5198281/2טלפון: 

  03 - 5198103פקס: 

  מר חיים מזר  -סגן מנהל אגף ספקטרום 

  03 -  5198222טלפון: 

  מר שאול כץ  -מנהל תחום רישוי אלחוטי 

  03 - 5198277טלפון: 

  מר אפרים שביט  -מנהל תחום הנדסת ספקטרום 

  03 - 5198223טלפון: 

   איציק חג'בימר  -מנהל תחום פיקוח אלחוטי 

  03 - 7964601טלפון: 

  

  מר צבי יונדלר -אגף בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורת 

  03 - 5198214/240טלפון: 

  03 - 5198110פקס: 

  מר יאיר כפיר –סגן מנהל אגף בכיר וראש תחום בקרה ומערכות מיוחדות 

  03 - 5198167טלפון: 

  בסט -מר מאיר בן -מנהל תחום פיקוח על השרות לצרכן 

  03 - 5198231/232טלפון: 

  מר דב זיו  -מנהל תחום פיקוח טכנולוגי 
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  03 - 5198235טלפון: 

  

  מר יגאל לוי  - אגף בכיר דואר 

  03 - 5198118טלפון:  

  03 – 5198125פקס:   

  מר שמעון שהם -מנהל תחום בכיר דואר

  03 - 5198115טלפון: 

  מר זאב קידר   -היתרים וטכנולוגיה -מנהל תחום דואר

  03 – 5198254טלפון: 

  61290יפו, מיקוד  -תל אביב 29107כתובת לפניות ציבור: הגב' סימה טל, ת"ד 

   02- 6702224טלפון: 

  02- 6702270פקס: 

  

  גב' נעמה הניג  -קשרי חוץ אגף ל

  03 -  5198215טלפון: 

  03 - 5198109פקס: 

  

  מר ניצן חן –המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין 

  03 - 5198122, 02 - 6702210טלפון: 

  02 - 6702273פקס : 

  

אלקבץ, הממונה על פניות הציבור, -כתובת לפניות ציבור: הגב' מירב שטרוסברג

  .91999ירושלים  23מועצה לשידורי כבלים ולווין,  משרד התקשורת, רח' יפו 

  02 -  6702210טלפון: 

  02 - 6706373פקס:  

  

  עו"ד דורלי אלמגור -מנהלת הסדרת השידורים לציבור  

 03 - 5198122טלפון: 
 03 - 5198141פקס: 
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   פניות ציבור פניות ציבור פניות ציבור 

ניתן לפנות לאגפים השונים של משרד התקשורת בהתאם לפרטי הקשר 

המפורטים לעיל, ניתן גם לפנות באמצעות מדור "פניות ציבור" באתר האינטרנט 

  של המשרד.

הפונים בקשר לתלונות נגד ספקי תקשורת, מתבקשים למצות את הטיפול 

  ונותיהם עם ספק השירות הרלוונטי בטרם פנייתם למשרד התקשורת.בתל

  pniyotdoar@moc.gov.ilפניות ציבור בנושא דואר ניתן להפנות למייל יעודי 

  

  

   פניות בהתאם לחוק חופש המידע וזכות האזרח לקבל מידעפניות בהתאם לחוק חופש המידע וזכות האזרח לקבל מידעפניות בהתאם לחוק חופש המידע וזכות האזרח לקבל מידע

  וקובע כי "...לכל אזרח ישראלי או תושב  1998חוק חופש המידע נחקק בשנת

 מידע מרשות ציבורית..." בהתאם להוראות החוק. הזכות לקבל

 

  במשרד התקשורת, כמו בשאר משרדי הממשלה וגופים נוספים שנקבעים בחוק

חופש המידע כרשויות ציבוריות, הממונה על יישום חוק חופש המידע אחראי על 

 ביצוע הוראות החוק האמור. 
  

 מיכאלי,-שבע נחמיה-, עו"ד בתניתן לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע 

 -  6235695או באמצעות פקסימיליה  91999, ירושלים, 23לכתובת: רח' יפו  כתבב

02.  

  

  על בקשה לפי חוק חופש המידע, יחול תשלום של אגרת בקשה ואגרת הפקה

 . 1999-בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט
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   101010202020דו"ח פניות ציבור לשנת דו"ח פניות ציבור לשנת דו"ח פניות ציבור לשנת 

      201020102010בשנת בשנת בשנת ואכיפה מערך התקשורת ואכיפה מערך התקשורת ואכיפה מערך התקשורת וח וח וח פיקפיקפיקבכיר בכיר בכיר אגף אגף אגף פניות לפניות לפניות ל

   

   כלליכלליכללי

  

אגף פיקוח ואכיפה מופקד מתוקף תפקידו, אחריותו וסמכותו על פניות ותלונות  .1

ציבור בתחום הטלקומוניקציה המתקבלות במשרד כנגד בעלי הרישיונות וכן 

 על מתן מענה עליהן, מתוך כוונה על שמירת האינטרס הציבורי.

גם כסנסור מרכזי הקשוב לרחשי הלב  ר משמשפניות הציבותחום העיסוק ב .2

לעניין העמידה של  מרכזי וחשובמקור מודיעיני של הציבור ומהווה בעצם 

, החקיקה, התקנות והתיקונים השונים בתחום ןהרישיוהחברות בהוראות 

 התקשורת.

סדרה אכשלים מערכתיים הדורשים ביצוע ככזה מאפשר התחום גם לאתר   .3

  או תיקוני חקיקה. ןרישיווני באמצעות תיקורגולציה 

מרכיב חשוב במכלול השירותים אשר מהווה הטיפול בפניות הציבור זאת ועוד,  .4

משרד התקשורת מעמיד לרשות הציבור. טיפול המשרד בפניות מאפשר 

על מנת להקל עליהם את ההתמודדות מול ללקוחות וייעוץ העמדת סיוע 

 החברות עתירות העוצמה. 

  רות לצרכן:תחום הפיקוח על השי

תחום הפיקוח על השירות לצרכן מופקד על פיקוח על השירות לצרכן, על מנת  .5

לוודא שטיב השירות הניתן לצרכנים הינו בהלימה להגדרות, להוראות ברישיון 

 החברות ולתקנות הקיימות.

התאפיינה בריבוי משמעותי של פניות ותלונות ציבור, דבר שגרם  2010שנת  .6

 ,הלכה למעשה ,ום, כך אנשי התחום מצאו עצמםלעומסים רבים על התח

  בטיפול בפניות ציבור מעבר למתוכנן ולמוגדר להם בתפקידם.עסוקים מאד 

 עקרונות ותהליך הטיפול בפניות ציבור:

פניות הציבור מגיעות לאגף במספר דרכים ובאמצעים שונים: באמצעות אתר  .7

 ו המנכ"ל.המשרד, פקס', דואר, שיחת טלפון, או דרך לשכות השר א
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על מנת לתת מענה הולם הן  ,בחלקן לעומקם של דבריםת, ונבחנ ותפניהכל  .8

מתוך כוונה להביא לשיפור  שי מול המלין והן במישור המערכתי,במישור האי

 מזעורו.לשם כולל ורחב כדי למנוע הישנות המקרה או 

 ניתן לסווג את הפניות לשלוש קטגוריות עיקריות: .9

קנות, חקיקה, שינויים וכיו"ב, פניות אלו מקבלות בקשות לקבלת מידע על ת  .א

 מענה ישיר ללא צורך בעירוב החברות ו/או בעלי הרישיונות.

 ,מחלוקת חוזית/מסחריתפניות בנושאים צרכניים כמו ביטול עיסקאות,   .ב

וכיו"ב.  שירותי ביטוח ואחזקה לציוד קצההטעייה בעת ביצוע מכירה/הסכם, 

או כאלו שאסדרתם  "בזק" (טלקומוניקציה)שירותי  פניות אשר חלקן אינן

 .הוראות תקנות הגנת הצרכןנקבעה ב

 פניות או תלונות על שרותי בזק שניתנו ע"י בעלי רישיון.  .ג

  2010שנת  ממצאי דו"ח פניות ציבור סיכום עיקר

 בהיקף פניות הציבור שהתקבלו 30%-חל גידול בשיעור של כ 2010בשנת  .10

בהשוואה לשנת  430%-ושל כ 2009שנת בהשוואה למופע הפניות ב במשרד

2006. 

  

 

 

 

 

 

 

  

תמשך בפניות/תלונות, היקף כח האדם המיועד לטיפול מלמרות הגידול ה .11

שנת  לעדגש בבפניות ציבור נותר ללא שינוי ואף הצטמצם בשנים האחרונות 

2010. 
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 עיקריותה נובע ממספר סיבות, להלןפניות הציבור  מספרהגידול בכי  ייתכן .12

  :שבהן

 לות הולכת וגוברת של ציבור הלקוחות במערכות התקשורת.ת  .א

הציבור (בחלקו) מנסה  –מודעות רבה יותר של הציבור לתחום התקשורת    .ב

 לעמוד על זכויותיו ולקבל תמורה בעד האגרה.

אדישות לפניות הציבור ואינן נותנות מענה מלא או אינן מקיימות החברות   .ג

  ן ובשל היעדר כלי אכיפה יעילים.באופן מלא את ההוראות ברישיונן, ייתכ

 אי בהירות וחוסר ידיעה של הוראות, נהלים בקרב הציבור.  .ד

פעילות המשרד בתחומי הצרכנות, הפכה אותו, בעיני הציבור, "לכתובת   .ה

 הראשונה" לפניה.

  

  לפי שיעורן הם: 2010- נושאי התלונות שהתקבלו ב .13

ות: מכירות, ניתן לסווג את כלל הפניות/תלונות לארבע משפחות עיקרי  .א

  חשבונות, איכות השירות ומדיניות.

  

  פרוט הנושאים בכל קטגוריה:   .ב

שירות, הטעיה בעת ביצוע מכירה, ביטול עסקה, אי  הפסקת –מכירות  )1

  .24% – מסירת הסכם התקשרות

חיוב שלא על פי תנאי ההסכם, חיוב בגין שירותי תוכן של ספקי  -חשבונות  )2

כספי בגין  רם שלא נתבקשו, אי מתן החזתוכן חיצוניים, חיוב בגין שירותי

  ;38% –חיובי יתר 

קליטה, תיקון תקלות, מהירות גלישה איטית, אי  בעיות- איכות השירות )3

אי מתן שירות  מענה ע"י נציגי שירות מתן מענה בכתב לפניות בכתב,

  .28% –אוניברסאלי
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צה, בנושאי חקיקה, תקנות, תעריפים, מתן הטבות, תיקון ציוד ק– מדיניות )4

  .10% – מכירת ציוד קצה

  

התלונה הפופולארית ביותר שבה הנילון הוא "משרד התקשורת" היא  .14

 "התניית שירות בשירות דור שלישי" (כפיית שירותים על מנוי).

  פילוח התלונות תוך השוואה בין החברות: .15

פניות בתחום  8902 - נקלטו במשרד באגף פיקוח ואכיפה כ 2010בשנת   .א

 .ההטלקומוניקצי

צע ניתוח לגבי החלק היחסי שבין מספר הפניות/תלונות לגודלה של בו )1

 החברה בשוק ונמצא כי:

 10,000לכל  תלונות 5.9היחס הגבוה ביותר היה     )א

 .לקוחות/מנויים

 10,000לכל  תלונות 2.0ביותר היה   נמוךהיחס ה  )ב

 .לקוחות/מנויים
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ים (בחתך מנויקווים/ 10,000לכל  מרבית התלונות שהתקבלו במשרד דירוג   .ב

חברות): 

 

  

לגבי החברות הנ"ל, המהווים  )6577מתוך כל התלונות שהתקבלו ( 5,346ב   .ג

  , ניתן היה לקבוע עמדה האם הן מוצדקות או לא.81% -כ

ביתר התלונות לא נקבעה עמדה בעיקר בשל הקושי והיעדר היכולת   .ד

בפיקוח המשרד כגון: הטעייה להכריע בסוגיות שעיקרן צרכניות ושאינן 

 בביצוע עסקה, טענות סותרות וכיו"ב.

ההשוואה בין מדדי השירות בוצעה בהתאם למתודולוגיה חדשה בה חושב   .ה

חלקן היחסי של התלונות המוצדקות נגד החברה מתוך פלח השוק של 

, המשמעות היא שחלקן 1-אותה החברה. כשהיחס המתקבל הוא גבוה מ

 נגד החברה גבוה ממשקל החברה בשוק. של התלונות המוצדקות

  

מהתלונות  %25נמצא כי מבין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה,   .ו

 על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות. 
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 סיכום והמלצות:

נתון לשינויים מעת הוא מערך התקשורת הינו מערך טכנולוגי מתפתח וככזה  .16

 לעת.

ספר מהלכים ושינויים רגולטורים משרד התקשורת יזם בשנים האחרונות מ .17

משמעותיים ביותר במטרה להגביר את רמת התחרות בענף, מתוך כוונה 

 להיטיב עם הלקוחות וציבור הצרכנים.

שינויים אלו כללו, בין היתר את הרפורמות הבאות: ניידות מספרים בין  .18

זר,  SIMחודשים, פתיחת מכשירים ל  18- חברות, הגבלת תקופת התחייבות ל

וק זיקה בין מיקום רכישת המכשיר להטבה המתקבלת ע"י חברת נית

הסלולאר, הפחתה משמעותית של דמי הקישוריות והגבלת קנסות יציאה 

 מהסכום שנותר למנוי בהתחייבות.

שינויים אלו, יחד עם פירסום הולם יצרו את התובנות בקרב הציבור שנכון  .19

כמות הפניות למשרד  הם זכאים, דבר שהביא להגברת ןלדרוש את ההטבות לה

 הן לצורך קבלת מידע והבהרות והן לצורך הגשת תלונות על חברות.

בתוך מערך התקשורת "מוביל" תחום הסלולאר ונמצא במקום "הראשון"  .20

מבחינת מספר התלונות שהוגשו הן למשרד והן למוסדות אחרים כמו ארגון 

 "אמון הציבור".

תבצעת עבודה רבה, חשובה באגף בכלל ובתחום הפיקוח על הגנת הצרכן מ .21

לכך שיש  םגור הולךהפניות הגובר ו ףותורמת בנושא פניות הציבור, אולם היק

קושי ופער משמעותי במתן התייחסות ומענה לפונים הן בכמות ולעיתים גם 

 באיכות.

נושאים שיש בהם כדי מספר להאיץ הטיפול בואגף הפיקוח לפעול ו על המשרד .22

הגן על האינטרסים ות הציבור וכפועל יוצא מכך להביא להתייעלות בתחום פניל

  :של ציבור צרכני התקשורת במדינה
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הקניית כלי אכיפה לאגף פיקוח ואכיפה בדמות עיצומים כספיים מדורגים   .א

הלשכה המשפטית אל מול משרד המשפטים שיסתיים  בהובלתטיפול  –

 .בסופו של דבר בתיקון חקיקה

 

הציבור, ע"י עובדים מקצועיים וכח עזר תגבור צוות העובדים בנושא פניות   .ב

לטיפול אגף הפיקוח בשיתוף אגף  –נוסף כסטודנטים או שרות לאומי 

  מינהל ומשאבי אנוש.

  

מול מפעילי תקשורת (מפ"א, מפ"א כללי גם סדרה של נושאים צרכניים א  .ג

לאומיים) באמצעות ביצוע תיקוני -ייחודי, גישה לאינטרנט, מפעילים בין

אגפי -טיפול של צוות בין –שה הדבר מול מפעילי הרט"ן רשיון כפי שנע

 בהובלה של מנהל תחום פיקוח על השירות לצרכן.

  

 –וידע מה לדרוש  והגברת המודעות בקרב הציבור, ע"מ שיכיר את זכויותי  .ד

 טיפול של האגף בשיתוף דובר המשרד.

  

הגברת פעילות הפיקוח בדגש לזיהוי סימפטומים תוך טיפול ממוקד   .ה

טיפול אגף הפיקוח בסיוע האגפים הרלוונטיים  –ת המרכזיות בבעיו

 (כלכלה, משפטית).

  

ייעול הטיפול ושינוי השיטה הקיימת בפניות הציבור במשרד, תוך שדרוג   .ו

הכלים הקיימים לדוגמא מערכת מעקב פניות, אתר האינטרנט של 

 אחריות אגף הפיקוח בשיתוך אגף משאבי אנוש. –המשרד 

  

פול במספר נושאים המהווים לקחים שנלמדו מפניות מימוש והאצת הטי  .ז

  .7-9ותלונות ציבור עד כה כמפורט בנספח א' סעיפים 
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  1020ת נשל רוביהצ תפניוסיכום פעילות אגף הדואר בתחום 
    

  
פניות, שעניינן שירותי הדואר  901התקבלו באגף הדואר  2010במהלך שנת 

. יצוין כי במהלך 2009ו באגף בשנת פניות שטופל 974המסופקים לציבור, לעומת 

התפרסמה ידיעה בתקשורת על כוונת חברת הדואר להטיל עמלות  2010שנת 

שחרור ממכס על חבילות  וצרורות המתקבלים מחו"ל. הפרסום גרם לכך שבין 

פניות. מאחר ומדובר  800-התקבלו באגף הדואר כ 8-12/11/2010התאריכים 

כללו במסגרת הניתוח הסטטיסטי כדי למנוע באירוע נקודתי, פניות אלה לא נ

 ,עיוותים, אולם מבחינת הטיפול, הפניות קיבלו התייחסות זהה ככל פניה אחרת

. זאת לצד הטיפול לרבות משלוח אישור קבלה ומשלוח מענה בסיום התהליך

ה עד להסרתה מסדר היום בהחלטת השר לאסור הטלת העמלות התקשורתי בסוגי

 הנ"ל. 
  

, בהשוואה , להיקף הפניות 2010הפניות שהתקבלו במהלך שנת בחינת היקף 

בכמות הפניות. זאת בהמשך  8% - שהתקבלו שנה קודם, מצביעה על ירידה של כ

וירידה מסוימת  2008לשנת  2009ליציבות בהשוואת כמות הפניות בשנים 

   .2007בהשוואה לשנת 

חות טלפוניות, פקס פניות הציבור מתקבלות במשרדנו באמצעים הבאים: דואר, שי

 ובאמצעות אתר האינטרנט. 
  

יודגש, כי הטיפול בפניות הציבור מהווה מרכיב חשוב במכלול פעילות האגף, הן 

  מבחינת הטיפול בבעיות פרטניות של לקוחות והן ככלי לאיתור כשלים מערכתיים. 

חלוקת דואר רגיל, שהינו השירות המרכזי שחברת הדואר מספקת, מנקז, מידי 

נרשמה  2010מכלל הפניות). בשנת  31%- , את מירב הפניות וכך גם השנה (כשנה

. הירידה הורגשה 2009ירידה בכמות פניות הציבור בנושא ביחס לכמות בשנת 

 במרחבים ת"א והמרכז, ירושלים וחיפה וצפון. 
  

, חלה עלייה בכמות פניות הציבור שהתקבלה 2010במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

רבעונים הקודמים. העלייה נובעת מגידול במספר הפניות בנושא ל בנושא ביחס
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דואר רשום (בעיקר במרחב ת"א והמרכז) ועליה במספר הפניות הקשורות 

  לשירותי אשנב במרחב חיפה וצפון ומרחב דרום.

  

 2010שירותי האשנב מהווים אף הם, מידי שנה, יעד מרכזי לפניות הציבור; בשנת 

 192לעומת  2010פניות בשנת  199יות הציבור בנושא זה (חלה עליה קלה בכמות פנ

מכלל הפניות; מהפניות ניתן לחוש את  22%-), אשר מהוות  כ2009פניות בשנת 

  העניין הציבורי הרב בכל הקשור לפתיחת/ סגירת יחידות דואר ולגבי העומס בהן. 

  

 109מת לעו 2010פניות בשנת  86בתחום הדואר "הרשום" חלה ירידה משמעותית (

 39לעומת  2010פניות בשנת  14). עיקר הירידה חלה באזור ירושלים (2009בשנת 

). מרבית הפניות עסקו באי מסירת דבר דואר רשום ואי קבלת 2009פניות בשנת 

    אישור מסירה.

  

בנושא הדואר הרשום פנה אגף  2009יצויין כי בעקבות העליה בכמות הפניות בשנת 

תריע על הנושא במסגרת פעולות הפיקוח השוטפות. הדואר אל חברת הדואר וה

הנהלים בנושא בקרב עובדיה וכתוצאה מכך חלה ירידה את חברת הדואר ריעננה 

  בכמות הפניות השנה.

  

 23פניות השנה לעומת  56( 2010בתחום שירות הדואר המהיר חלה עליה בשנת 

קו בתפקודו של פניות עס 15-פניות עסקו בנושא דואר שליחים ו 21). 2009בשנת 

. עליה משמעותית בכמות הפניות בנושא זה נרשמה ברבעון השני 171מוקד 

והשלישי, אך בעקבות פיקוח שערך אגף הדואר במוקד השליחים, חלה ירידה 

  במספר הפניות בנושא זה, אשר באה לידי ביטוי ברבעון הרביעי.

  

פניות  74( 2010בשנת  8%- מספר הפניות שהתקבלו בנוגע לבעלי היתרים עלה ב

פניות מתוכן עסקו בחלוקת הדואר מטעם  64). 2009בשנת  67לעומת  2010בשנת 

  חברת "מסר".

  

לאחר שבשנת  2010פניות בשנת  8 - מספר הפניות שהתקבלו בנוגע לדואר נע עלה ל

נרשמה פניה אחת בלבד בתחום זה.  רוב הפניות עסקו באי הגעת הדואר הנע  2009

  לישובים.
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  יקריים העולים מתוך הטיפול בפניות הציבורנושאים ע

השירות המרכזי שחברת הדואר מספקת הוא חלוקת דואר  -  שירות דואר רגיל .1

רגיל, אליו מופנות מרבית פניות הציבור (יותר משליש מכלל הפניות). בשנת 

בכמות פניות הציבור בנושא, ביחס לכמות  20% -נרשמה ירידה של כ  2010

ע וצביבהחל אגף הדואר לצורך שיפור איכות השירות . 2009הפניות בשנת 

 2009סקרים לבדיקת משך זמן העברת מכתב רגיל ע"י אגף הדואר בשנת 

המשיך  2010באמצעות חברת מאגר מוחות בהנהלת פרופסור יצחק כץ. בשנת 

סקר נוסף כשסקר שלישי נמצא בעיצומו.  הושלם -בפעילות הסקריםהאגף 

חיב את הבדיקות באמצעות סקרים כאמור, בכפוף להמשיך ולהר האגף בכוונת

 לזמינות תקציבית.

  

התפרסמה ידיעה  2010במהלך שנת  - שירות חבילות וצרורות (עמילות מכס) .2

בתקשורת על כוונת חברת הדואר להטיל עמלות שחרור ממכס על חבילות 

 8-12/11/2010וצרורות המתקבלים מחו"ל. הפרסום גרם לכך שבין התאריכים 

פניות(!). מאחר ומדובר באירוע נקודתי, פניות  800-לו באגף הדואר כהתקב

אלה לא נכללו במסגרת הניתוח הסטטיסטי כדי למנוע עיוותים, אולם מבחינת 

לרבות משלוח אישור  ,הטיפול, הפניות קיבלו התייחסות זהה ככל פניה אחרת

ייה עד קבלה ומשלוח מענה בסיום התהליך. זאת לצד הטיפול התקשורתי בסוג

    להסרתה מסדר היום בהחלטת השר לאסור הטלת העמלות הנ"ל. 

 

בכמות הפניות שעניינן  4%- חלה עליה של כ 2010בשנת  - שירותי האשנב .3

התחלנו בביצוע סקר לבחינה  2010שירותי האשנב של חברת הדואר. בשנת 

שיטתית של משך זמן עמידה בתור ביחידות הדואר. בכוונתנו להמשיך ואף 

    יב את הבדיקות באמצעות סקרים כאמור, בכפוף לזמינות תקציבית.להרח

 

חלה ירידה משמעותית במספר הפניות אשר  2010בשנת  - מרחב ירושלים .4

הופנו למרחב זה וכתוצאה מכך הוא הפך למרחב השני בגודלו מבחינת כמות 

שבה הוא ניקז את מרבית הפניות. ירידה זאת  2009הפניות, בניגוד לשנת 

בעיקר כתוצאה מירידה בכמות הפניות אשר עסקו בחלוקת דואר רגיל  נגרמה

ודואר רשום. את עיקר הפניות ניקז מרחב תל אביב והמרכז שבו גם מתקיימת 

  מרבית הפעילות הדוארית בארץ.
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השנה חלה עליה במספר הפניות בנוגע לשירותים  - שירותי קו דואר נע .5

ה אחת בשנה שעברה לשמונה המסופקים באמצעות  קווי הדואר הנע, מפני

פניות השנה. זה המקום לציין את התקלות הרבות ברכבי הדואר נע הממוגנים 

המספקים שירות לישובי יהודה ושומרון. אמנם נרשמה התקדמות בהליך 

חידוש צי הרכב הממוגן של חברת הדואר, אולם המהלך טרם הושלם ואגף 

השלימה חברת הדואר את  2011הדואר ממשיך לפעול בנושא.  כאמור, בשנת 

 הליכי מכרז שדרוג צי הרכב הממוגן.

  

פניות הציבור העוסקות כמות חלה עליה קלה ב 2010בשנת  - בעלי היתרים .6

בפעילותם של בעלי היתרים בתחום הדואר. זאת לאחר ירידה קלה בכמות 

חלה התקדמות  2010.  בהקשר זה יש לציין, כי במהלך שנת 2009הפניות בשנת 

הטיפול ההדדי בין חברת הדואר לבין בעל היתר (חברת "מסר")  בהסדרת

בדברי דואר חוזרים, סוגיה בעלת השלכות צרכניות והשלכות לגבי התחרות 

השלמנו את הטיפול בסוגייה  2011בתחום הדואר הכמותי. (בתחילת שנת 

ובכוונתנו להשלים סוגיות נוספות הקשורות לחברת הדואר ובעלי היתרים 

 ואר עוקב").(דוגמת "ד

  

  :2010להלן הצגת ממצאי פניות הציבור העיקריים לשנת 

  
  2010 – 2008מספר פניות הציבור, בין השנים: 
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  2008-2009השוואת כמויות פניות ציבור דואר, לפי סוג שירות, בין השנים 
  

  שנה
  סוג שירות              

2008 2009 2010 

 277 346 399חלוקת דואר רגיל
40.97% 35.52% 30.74% 

 86 109 94  דואר רשום
9.65% 11.19% 9.54% 

 56 23 40  מהיר אקספרס
4.11% 2.36% 6.22% 

 72 63 74דואר בינלאומי 
7.60% 6.47% 7.99% 

 38 35 26שירות חבילות
2.67% 3.59% 4.22% 

 199 192 117שירותי אשנב
12.01% 19.71% 22.09% 

 18 21 28שירות "דואר עוקב"
2.87% 2.16% 2.00% 

 8 1 99  דואר נע
10.16% 0.10% 0.89% 

 0 0 0בנק הדואר
0.00% 0.00% 0.00% 

 74 67 74בעלי היתרים
7.60% 6.88% 8.21% 

 30 20 22  ענייני עובדים
2.26% 2.05% 3.33% 

 43 95 68  אחר
6.98% 9.75% 4.77% 

 901 974 1041 סה"כ:
 8%- 6%- 6%-לשנה השינוי משנה

  
  

  הערות לטבלה:

  בינלאומי" כולל: מכתבים, חבילות בבינלאומי, שירות בינלאומי מהיר"

)EMS.ושירות עמילות מכס (  

 .חבילות" כולל: שירות בארץ בלבד" 
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  אחר" כולל: פניות בנושא תעריפי הדואר, בולים, שאלות לגבי"

  הפתיחה לתחרות בדואר וכד'.

 לל: חלוקה, איסוף מתיבות דואר אדומות ותאים "חלוקת דואר רגיל" כו

 שכורים, לקויים במרכזי חלוקה.

  בעלי היתרים" כולל: פניות לגבי פעילותם של בעלי היתרים, עם"

 הפתיחה לתחרות של תחום הדואר הכמותי.

  ענייני עובדים" כולל: פניות אשר עוסקות ביחסי העבודה בחברת"

ותלונות על עובדים. פניות אלה הדואר, כגון מכתבי הערכה, פיטורין 

 הועברו לטיפולו של אגף משאבי אנוש בחברת הדואר.

  

    

  ל במשרד התקשורתבמק םחתך עפ"י גור -ות פניות ציבור גתפלה

  

המכריע של הפניות  ןכי רוב ביעצל, מבקמה םרוהג יפל רוביצה תפניו חיתונ

שירותי  ) ושעניינן80%- (כ 2010התקשורת, במהלך שנת  שרדמשהתקבלו ב

מהפניות התקבלו  20%-אר;  כאשר כדוה גףהדואר, התקבלו ישירות בא

  באמצעות לשכת השר, לשכת המנכ"ל ודובר המשרד.

  

 
  

אגף 
  הדואר

  אחרים

מבקר 
פנים 

ומבקר 
 המדינה

לשכת  דובר
 המנכ"ל

לשכת 
 סיכום השר

  901  169  12  1  0  2  717  כמות

 100.0%  19.1%  0.4%  0.1%  0.0%  0.0%  80.4% שיעור
  

פילוג לפי גורם מקבל

אגף הדואר

דובר

לשכת השר

לשכת המנכ"ל
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  צדקות/לא מוצדקותות מוחתך עפ"י פני -ות פניות ציבור גתפלה
  

 יותנהפניות לפי פ חיתונפניות ציבור;  801- הושלם הטיפול ב 2010בשנת 

פלו באגף טו ר) אש89%-מוצדקות/לא מוצדקות, מצביע, כי מרבית פניות הציבור (כ

  במלואן או בחלקן.  קות,הדואר נמצאו מוצד

  

ה של חברת הדואר בתקלה או תשלום פיצוי (מעבר להליך שיווקי) אלעניין זה, הוד

   תהווה תבחין ברור לפנייה מוצדקת.

  

כמו כן, אבדן דבר דואר רשום או חבילה, או שהללו הגיעו ניזוקים, תחשב פנייה 

מוצדקת. בכל הקשור לעיכוב במסירה או למסירה מוטעית, על אף שהלקוח אינו 

  כפנייה מוצדקת.זכאי לפיצוי, הפנייה תחשב 

  

לגבי עומס בסניפים, ככל שחברת הדואר הודיעה על נקיטת צעדי שיפור (כגון 

תוספת אשנבים) או שיש לנו תבחין נוסף מפעולות הפיקוח, הפנייה תחשב כפנייה 

     מוצדקת.  

  

כי הפניות המוצדקות כוללות גם פניות אשר עסקו בשירות "דואר רגיל",  ןצויי

לבי ההעברה השונים; אי לכך, מוגבלת יכולת ש אחר עקבמ תלוכי ןיא שלגביו

  .ועלפב פקסוחברת הדואר להוכיח טיב השירות ש

  

שיעור פניות מוצדקות מתוך סך פניות הציבור שנסגרו בשנת 
2010

מוצדק,  88.7%

לא מוצדק,  6.2%

לא רלוונטי,  5.1%

  
  
   .ואןלבחלקן או במ -ה: פניות מוצדקות רהע
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   201020102010דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 

  
   

   מבואמבואמבוא

ה עבודתה של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת הינה עבוד

מורכבת. חלק ניכר מהפניות מעוררות שאלות עקרוניות ונדרשות בהן הכרעות 

   השוטפת.  כבדות משקל המשליכות על פעילות המשרד

ייחודו של משרד התקשורת הוא בהיותו גורם המפקח על גופים פרטיים. מטבע 

העניין, חברות התקשורת מעוררות עניין ציבורי רב, ומשכך פניות רבות מחייבות 

זון בין אינטרסים ציבוריים של גילוי מידע לבין הגנה על אינטרסים של חברות אי

ידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל מהתקשורת ובפרט הגנה על 

ערך כלכלי. את הבקשות שעניינן התנהלות חברות התקשורת, להבדיל מבקשות 

חוק חופש של  שעניינן פעילות משרד התקשורת, נדרש לבחון לאור תכליתו

שהיא לאפשר שקיפות פעולתה של הרשות. כך,  ("החוק") 1998- , התשנ"חהמידע

במקרים בהם יש במידע אודות צדדים שלישיים כדי להביא לשקיפות פעילותה 

של הרשות הציבורית עצמה, או במקרים בהם קיים אינטרס ציבורי אשר הרשות 

ות את החברות, יגבר עקרון נתנה עליו את דעתה וקבעה לגביו הוראות המחייב

חופש המידע הן לצורך פיקוח על פעולות הרשות הציבורית עצמה והן לצורך מתן 

  כלים בידי הציבור לפקח על עמידת החברות בהוראות אותן קבעה הרשות.

משרד התקשורת שם לו למטרה לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מרבית 

ציבורי. כך, מפורסמים באתר המשרד  המסמכים אשר עשויים להיות בעלי עניין

כל הרישיונות הכלליים שמעניק המשרד (למעט נספחים חסויים). החל מחודש 

הונהגה מדיניות שקיפות חדשה במשרד התקשורת, לפיה מפורסמים  2008מרץ 

באתר המשרד כל השימועים שמוציא המשרד, כל תיקוני הרישיון שנערכים על 

ההחלטות בנושאים הסדרתיים ופיקוחיים שמקבל ידי המשרד וכן מפורסמות כל 

  המשרד. 
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   201020102010סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת 

  

חלה עלייה משמעותית במספר הבקשות לקבלת מידע לפי החוק,  2010בשנת 

 73ת ממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורהוגשו לובמהלך שנה זו 

  בקשות. 

  ;בקשות נענו באופן מלא  54

) 6(ב)(9סעיף ל ופן חלקי, חלק המידע שלא נמסר היה בהתאםנענו באבקשות  2

  ) לחו;3(8ובהתאם לסעיף לחוק 

המבוקש לא היה קיים ) לחוק מכיוון שהמידע 3(8סעיף בהתאם לבקשות נדחו  5

  בידיי המשרד;

  ) לחוק;2(ב)(9בהתאם לסעיף בקשות נדחו באופן מלא  2

לסעיף בהתאם  תהכך נדחבקשה אחת הועברה לטיפול רשות ציבורית אחרת, ומש

  ) לחוק;5(8

  ולכן לא נמשכו הליכי הטיפול בהן;אגרה, בהן בקשות לא שולמה  6

  בקשות  הוסרו על ידי הפונים ומשכך נפסק הטיפול בהן. 3

  

  :נושאים עיקריים של הבקשות

  

  בקשות לקבלת מידע הנוגע לפעילות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין- 

מידע בנוגע דיוני המועצה, של בקשות לקבלת פרוטוקולים בהן , ובקשות 16

  הפרות שנקבעו על ידי המועצה. וללוחות שידורים ל

  בקשות. 9 -בקשות לקבלת מידע הנוגע לחברות הרט"ן 

  בקשות 4 -בקשות לקבלת תיקי שירות של בעלי רשיון שונים.  

  

  :דוגמאות לבקשות שנענו בשלילה

  

 שהגישה חברה לקבלת רשיון מיוחד בקשה לקבלת מידע בנוגע לבקשה– 

מצוי המידע הבנושא ומשכך  הובהר לפונה כי טרם התקבלה החלטה סופית 

 הואשכן , ) לחוק2(ב)(9הקבוע בסעיף  הסייג בגדרכלול הזו  בעת רדבידי המש
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שבבסיס הסעיף אשר  הרציונל וחל לגביו ,המצויה בשלבי עיצוב למדיניותנוגע 

לעצב מדיניות בתחום מתחומי פעילותה  הציבוריתנעוץ ברצון לאפשר לרשות 

המדיניות המתגבשת כל עוד לא  פרטימבלי שתידרש לחשוף בפני הציבור את 

יחד עם זאת, הובהר לפונה כי לכשתתקבל החלטה סופית  הושלמה המלאכה.

בעניין היא תובא לידיעת הציבור, לרבות הנימוקים להחלטה, וככל שיבקש 

לשוב ולבדוק את בקשתו בהתאם להוראות החוק ובכלל  זאת הפונה, ניתן יהיה

   ) לחוק.4(ב)(9כך להוראת סעיף 

  "בקשה לקבלת מידע הנוגע להליך שימוע ותיקון חקיקה בנושא "דמי יציאה-  

במסגרת ההחלטה הובהר, בין היתר, מהו המידע המצוי בידיי המשרד, וכי 

הרציונל שבבסיס  ול לגבי) לחוק, וח4(ב)(9שבסעיף  הסייגבגדר מידע זה מצוי 

הסעיף אשר נעוץ ברצון לאפשר לעובדי הרשות לקיים התייעצויות חופשיות 

ופתוחות בינם לבין עצמם, בלי חשש שעמדותיהם יפורסמו בפומבי, ועל ידי כך 

 .להבטיח את איכות ההחלטה והאפקטיביות של תהליך קבלת ההחלטות

עדיף את ההגנה על קיום באיזון האינטרסים לעניין מסמכים אלה, יש לה

הדיאלוג החופשי בין עובדי הרשות על מנת שלא לפגוע בתהליכי קבלת 

  ההחלטות של הרשות, על פני העיקרון של גילוי המידע.

  

  *:לחוק 7שיעורי הבקשות שנענו במועדים שונים הקבועים בסעיף 

  

  31  יום  30- בקשות שנענו תוך פחות מ

  12  יום  45- בקשות שנענו תוך פחות מ

  -  יום  60- בקשות שנענו תוך פחות מ

  21  יום  60-בקשות שנענו לאחר יותר מ

  

  שלא שולמה בהן אגרהאו * הנתונים לא  מתייחסים לפניות שהוסרו  

  

   עתירה שהוגשה לבית המשפט:עתירה שהוגשה לבית המשפט:עתירה שהוגשה לבית המשפט:

עתירה כנגד החלטת הממונה שלא למסור מידע הנוגע לשימוע שערך המשרד 

השלמת שיחה והשלמת מסרון ברשת רט"ן. בנושא תעריפי קישורי גומלין בעד 

בהחלטה הובהר כי מכיוון שהשימוע בנושא טרם הסתיים בעת בה נתבקש 

) לחוק 2(ב)(9המידע, המידע כלול בגדר הסייג לחובת הגילוי הקבוע בסעיף 
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שעניינו מדיניות המצויה בשלבי עיצוב. כמו כן הובהר בהחלטה כי חלק ניכר מן 

פנימי אשר לאחר קבלת ההחלטה בשימוע תיבחן  המידע המבוקש הינו מידע

  . לחוק )4(ב)(9סעיף החוק ובכלל כך  בהתאם להוראותאפשרות מסירתו 

  

במסגרת תגובת המדינה לעתירה פורטו, בין היתר, התפתחויות שונות הקשורות 

בנושא, ואשר חלו במועד מאוחר להגשת העתירה. כך חלקו המהותי של המידע 

שהתבקש בעתירה אשר לא הועבר לעותרת לאחר בקשתה מכיוון שנכנס לגדרי 

לטת המשרד ) לחוק, הועבר כבר לעותרת לאחר שניתנה הח2(ב)(9הסייג שבסעיף 

בשימוע, ואף הועבר לה מידע בהיקף רחב יותר מזה שנתבקש בבקשתה, אשר נוצר 

לאחר הגשת הבקשה. עוד הובהר כי מכיוון שהעותרת נמנעה מלשוב ולפנות 

בבקשה לקבלת מידע נוסף לאחר שנתקבלה החלטת המשרד בשימוע, עתירתה 

ע שאין להעבירו גם בנוגע למידע זה היתה מוקדמת. כמו כן פורט בתגובה המיד

  ) לחוק.4(ב)(9לאחר החלטת המשרד בשימוע בשל הימצאו בגדר הסייג שבסעיף 

  

ובית  העתירהלאחר הגשת התגובה העותרת הודיעה כי היא מבקשת למחוק את 

   המשפט נעתר לבקשה. 
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 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין -תלונות ציבור 
   

   כלליכלליכללי

 .על שמירת האינטרס הציבורי בתחום הטלוויזיה הרב ערוציתהמועצה מופקדת 

הינו ייצוג האינטרסים  לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בסיסו של תפקיד המועצה

ערוצית למנויים, בכבלים ובלווין בישראל, אשר  הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב

למנות את  בין אינטרסים אלה מן הראוי ה.מופקדת המועצ על הגנתם וטיפוחם

השידורים והשירותים  ההגנה על ציבור המנויים, לרבות באופן של השבחת

ובערוצים  הניתנים לציבור המנויים, הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכנים

 המשודרים, שיפור הטכנולוגיות, שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה

  .למנויים, צמצום המחירים, ועוד

   

  שלבי התהליך:

ת ופניות הציבור מגיעות למועצה באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני או תלונו

הפונים באמצעות  ,דרך אתר האינטרנט של משרד התקשורת. על פי הנהלים

הטלפון מקבלים הנחייה ברורה כי יש להגיש תלונה מסודרת ומפורטת בכתב וזאת 

  על מנת לאפשר הליך תקין.

צעות משרד מבקר המדינה, אגודות ועמותות נוסף על אלה, תלונות מגיעות גם באמ

  ציבוריות ואף מלשכות שרים ובעלי תפקידים ציבוריים.

  

  תהליך קליטת הפנייה וקבלת התשובה הוא כדלקמן: 

  התלונה נקלטת במערכת הפניות הממוחשבת. .1

 התלונה מועברת לחברה הממוענת על מנת לקבל את תגובתה. .2

 נתו התקבלה ונמצאת בטיפול.נשלח מכתב מקדים לפונה המודיע כי תלו .3

לאחר קבלת תגובת החברה נערכת בדיקה מעמיקה בהתאם להוראות  .4

 הרישיון של החברה.

 נשלחת תשובה לפונה. .5
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חשוב לציין: ברבים מן המקרים תשובת החברה אינה מספקת וקיים צורך בבירור 

  נוסף ונקודתי אל מול החברה.

  

  מישורי הטיפול

  פניות מידי חודש. 300-מוצע בכבמהלך השנה מטפלת המועצה במ

נקודתי והן במישור - כל תלונה נבדקת לעומקה ונבחנת הן במישור האישי

  המערכתי. 

ברמת המיקרו (קרי, המתלונן הבודד), הטיפול בתלונות הציבור, ביסודו, הינו 

בירור העובדות, קביעת הממצאים והמלצות למתן סעד למלינים. תיקון הליקוי 

  סייע ל"צרכן הקטן" בהתמודדות אל מול הארגון. במישור הנקודתי מ

הפונה הופך מודע לזכויותיו וחובותיו ולרוב בידי המועצה לסייע לו בפתרון הבעיה 

עד תום. הפונה נפתר מן הצורך לעמוד לבדו אל מול מערכת בירוקרטית משומנת 

  ומן הצורך לפנות לערכאות משפטיות.  

  

רכתי/ארגוני), אנו עורכים בקרה תמידית ברמת המאקרו (קרי, המישור הכלל מע

בקרב תלונות החוזרות על עצמן וזאת לשם ייזום פעולה מתקנת, המיועדת להסיר 

  העילה לתלונות נוספות שמקורן באותה בעיה. 

מערכת הפקת הלקחים הרגולטורית מטרתה שינוי או רענון של חקיקה או הסדרה 

  העומדת בראש מעייניה.  של רישיון החברות, כאשר טובת המשתמשים היא

  

הממונה על פניות הציבור במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין היא גם הממונה 

  הצרכן. תעל הגנ

  

בכבלים  אינו מהווה תחליף  היצוין כי הטיפול בתלונות במסגרת השירות לטלוויזי

למגע הישיר של האזרח או בא כוחו עם נושאי התפקידים בחברות הכבלים 

הלוויין, אלא מהווה חוליה המקשרת בין הציבור לשלטון ומשמש נתיב ובחברת 

  נוסף ובלתי תלוי, בכל הנוגע לבירור התלונה.

  



  
 

 2010של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

36

תלונות הציבור עשויות להוות מקור חיוני להשגת מידע ובעקבות תוצאות הבירור, 

כלי בקרה חשוב, אשר ניצולו הנכון, מהווה כלי ניהול חשוב ההכרחי הן לפיקוח 

לקידום ופיתוח הענף. באמצעות ניתוח הפניות אנו מאתרים כשלים הולם והן 

מערכתיים או חריגות מתנאי הרישיון ופועלים לתיקון הליקויים וליישום 

  ההמלצות.

הממונה על הטיפול בתלונות הציבור, היא מעין "סיסמוגרף", ממנו ניתן יהיה 

ות של הציבור ללמוד על קשיים ובעיות בפניהם ניצב הציבור ועל מידת המודע

לזכויותיו; הממונה מהווה חוליה מקשרת בין המועצה לציבור; מסייעת במציאת 

פתרונות לבעיות שונות; מוודאת מתן טיפול, מענה ענייני ויחס הולם של החברות 

  כלפי הציבור; מפיקה לקחים וממליצה על נקיטה בפעולות מתקנות.

  

   202020101010סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת 

פניות ציבור, גידול של   3953צה לשידורי כבלים ולווין התקבלו במוע 2010בשנת 

  ביחס לכמות התלונות שהגיעו למועצה אשתקד. 60% -כ

  

  :2010התפלגות פניות לפי נושאים בשנת 

  

 נושא
  

מספר 

 פניות

  

שיעור 

  באחוזים

  

  כספים

גביית תעריפים מעבר למוסכם, גביית קנס יציאה, 

תשלום עבור , גביית yes -ו HOTחיובים כפולים של 

צפייה במשחקי כדורגל, ביטול אגרת רשות השידור 

 ועוד

  

1485 
  

38% 

  

  ספורטשידורי 

זליגת תכנים, שידור משחקי קבוצות ישראליות 

בערוצים בתשלום, ביטול האפשרות לרכישת משחק 

  )NBAבודד, משחקי ה

  

370  

  

9% 
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  שירות

התנהגות לא אדיבה של נציגי מחלקת שירות ללקוח, 

מנעות יטכנאי, עיכוב בחיבור לשירותים, ה אי הגעת

מחיבור לאנטנה לאחר ניתוק, המתנה ארוכה למענה 

 אנושי ועוד

3098% 

  

  הערמת קשיים לניתוק

עיכוב ניתוק מהשירות על ידי ניסיונות שכנוע ושימור 

 לקוחות

  

508 
  

13% 

  

  שונות

אי משלוח חשבוניות מודפסת באופן שוטף, האשמות 

ל חיבור לא חוקי לשידורים ע HOTמצד חברת 

ואיומים בנקיטת הליכים משפטיים, פניות בנוגע 

 ועוד 1לשידור לוויני דיגיטלי של ערוץ 

  

402 
  

10% 

  

  בעיות טכניות/קליטה

בין  הפרעות בשידור ערוצים, הבדלים בעוצמות הקול

הערוצים התכניות לקדימונים, בקשות לקלוט את 

ונות בעניין הפתוחים באמצעות תשתית הכבלים, תל

 ועוד, 10קליטת ערוץ 

  

110 
  

3% 

  

  תכניות

תלונות לגבי הורדת ערוצים, שידורים לא הולמים 

הכוללות ביטויים מיניים ואלימות, שידורים חוזרים, 

פרסומות סמויות, סיווג וסימון משדרים, תרגום לקוי 

 ועוד

  

576 
  

14% 

  

  מידע

בקשות מידע לגבי חוקים ותקנות הנוגעים לתחום 

שידורים הרב ערוציים, זכויות וחובות, נתונים על ה

 חברות הכבלים ועוד

  

131 
  

3% 
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 משפטי
  

62 
  

2% 
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   ורים על ידי משרד התקשורתורים על ידי משרד התקשורתורים על ידי משרד התקשורתסיכום מתן רשיונות ואישסיכום מתן רשיונות ואישסיכום מתן רשיונות ואיש

   101010000222בשנת בשנת בשנת    

   אגף ספקטרום ורישוי תדריםאגף ספקטרום ורישוי תדריםאגף ספקטרום ורישוי תדרים

 כמות פעילות

 8,173   פעמי חד יבוא אישור

 6,096 התאמה/סוג אישור

 394 פ"הרש לשטחי תקשורת מוצרי להעברת אישור

 2,820 נישאת/ניידת/קבועה  מגמית- חד לתחנה חדש רישיון

 75 מוקד עסקי/אזעקה עסקי חדש רישיון

 57 ממסר עסקי חדש רישוי

 811 אוויר/ ימי טלפון רדיו מפעיל תעודת

 694 בחנים)פר נ(מס בחינות

 72 חובבים לתחנת/שייט בכלי לתחנה חדש רישיון

 1 אינמרסט מתקני אישור

 196 סחר רישיונות חידוש

 64 ניסוי רישיונות

 47 חדשים סחר רישיונות

 4,401  מיקרוגל תדרי הקצאות

 251 לוויני ציוד אישור

 הפקוח יחידת ידי על הסתיים שטיפולם תלונות
  האלחוטי

461 

 32,431אגרות) זיכויי כוללהסוגים כל (רישיון עדכוני

   

  אגף הנדסה ורישוי

  

  13  חדשים  –רשיונות מיוחדים 

  19  הארכת רשיונות מיוחדים 

  49  תיקון רשיונות מיוחדים 

  7  חדשים  - רשיונות כלליים

  49  תיקוני רשיונות כלליים 

  11  מספור 

  4,116  אישורים ובדיקות ציוד קצה 
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   101010202020לשנת לשנת לשנת    התקשורתהתקשורתהתקשורת   עיקרי פעילות משרדעיקרי פעילות משרדעיקרי פעילות משרד

   כלליכלליכללי

  
ת הנו משרד מקצועי המסדיר את פעילות ענף התקשורת בישראל משרד התקשור

  השפעה מכרעת על התפתחותו וצמיחתו של המשק הישראלי כולו.  , בעלככזהו

השינויים המבניים והליברליזציה, שהמשרד הוביל בשנים האחרונות, הפכו את 

ענף התקשורת לענף כלכלי ומוביל במשק הישראלי. פעילות המשרד מכוונת כל 

ם ותחרות בין זעת להפיכת ענף התקשורת מענף ריכוזי המאופיין במונופוליה

  מעטים לענף תחרותי מרובה מתחרים.

משרד התקשורת אחראי לקביעת מדיניות הממשלה בענף וליישומה, כולל 

בנושאים של רישוי, פיקוח ואכיפה על הגופים הפועלים בענף, הקצאת משאבים 

ור, פיקוח וקביעת תעריפים בתחומים כגון ספקטרום אלקטרומגנטי ומספ

המצויים במונופול, הערכות הענף לשעת חירום, מצב מיוחד בעורף, אסונות טבע 

  ומשברי תקשורת ופיקוח להבטחת היבטים צרכניים והיבטים של צרכנות הוגנת. 

תחומי אחריותו של המשרד מרובים ומשפיעים על כלל אזרחי ישראל במהלך כל 

ם המסורה של עובדי משרד התקשורת, הראייה הצרכנית שעות היממה. עבודת

ונחישות המשרד להגביר את התחרות מאפיינת את פעילות המשרד. אנו מברכים 

רים מבטנו לעתיד, מתוך ציפייה לקדם את המהלכים יעל הישגי העבר ומיש

  הבאים בעולם התקשורת.

רת ולהתאים השנים האחרונות מאופיינות ברצון להוביל תהליכים בעולם התקשו

הוביל  2010את קצב הרגולציה לשוק המתפתח והדינאמי עליו הוא מפקח.  בשנת 

המשרד מספר רב של מהלכים מהותיים, הן צרכניים והן טכנולוגיים, שעד אז היוו 

  "צוואר בקבוק" ועיכבו את ההתפתחות בענף התקשורת. 

ל מספר גם בימים אלה, שוקדים אנשי המקצוע במשרד על הוצאתם לפועל ש

מהלכים מקצועיים המשקפים את האסטרטגיה הכוללת של המשרד, בהם ניתן 

לציין יצירת תנאים לכניסת  מפעילי רט"ן וירטואליים,  תיקונים צרכניים שונים, 

  בטלוויזיה המסחרית ועוד. תמעבר מזיכיונות לרישיונו

הן ניתן לראות את פירות המאמץ שהשפיעו רבות על שוק התקשורת בישראל,  

- במישור הצרכני והן במישור הטכנולוגי. המשרד ימשיך לקדם את מדיניותו הפרו

בחיזוק כוחו של הן צרכנית, הן בהגברת התחרות, הן בהסרת חסמי מעבר נוספים ו

 הלקוח.
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תוך הדגשת מגוון רחב  2010מסמך זה מציג את פעילות משרד התקשורת לשנת 

  של תחומי פעילות המשרד.

  
   

התחרות התחרות התחרות    ולקידום רווחת הצרכן תוך קידוםולקידום רווחת הצרכן תוך קידוםולקידום רווחת הצרכן תוך קידוםת להרחבת ת להרחבת ת להרחבת פעולות עיקריופעולות עיקריופעולות עיקריו

   בשוק התקשורתבשוק התקשורתבשוק התקשורת

  
  קביעת תעריפי קישור הגומלין בשוק הרט"ן, לאחר עבודה מעמיקה של חברת ייעוץ

 אלו בעשרות אחוזים; בינלאומית, בעקבותיה ירדו תעריפים

  רט"ן ברשת אחרת (מפעילים וירטואליים) רשיונות למפעיליפרסום תקנות ונוסח ;  

 עבור מפעילי רט"ן חדשים 3לתדרי דור  מכרז תדרים רסום מכרזפ ; 

  לחברות "קבוצת בזק", למגזר הלקוחות  סל שירותים משותףעריכת שימוע לשם התרת

 ; 2004 שנתב ם, בהתאם למדיניות המשרד שפורסמההפרטיי

  המשך פעילות הנוגעת לתיקון החקיקה לשינוי כלי האכיפה העיקרי של

 עיצומים מדורגיםקשורת, בדרך של הקניית יכולת להטיל המשרד, בתחום הת

  ;על בעלי רשיונות, בגין הפרות, בהתאם לסוג ההפרה ולחומרתה

  המשך הטיפול, ביחד עם משרדים נוספים, בנושאים שונים הנוגעים לדיני תכנון ובניה

המתקשרים עם הקמת מתקני גישה, שידור וקליטה של רשתות רדיו שונות בעולם 

  ת;התקשור

  הקמת ועדה ציבורית ("ועדת חייק") לטיפול בתעריפים המפוקחים של חברת בזק ובהגדרת

המתווה להקמת "שוק סיטונאי" של תשתיות התקשורת בישראל. הועדה נעזרה בשרותי 

  ייעוץ של חברה בינלאומית;

 ) פרוייקט צימודTwinning ,עם האיחוד הארופי, בו לקחו חלק רגולטורים מגרמניה (

  ;ראויה תה וספרד. מטרת הפרוייקט להפרות, הדדית, חשיבה רגולטוריאיטלי

 בין חברות הרט"ן, באופן שיאפשר לזוכים  נדידה פנים ארציתהגדרת כללים הנדסיים ל

 ; ה מלאה של רשת חדשהליתן שירות מלא עוד טרם פריש במכרז התדרים

 ף הדואר;ב בבחינת התקדמות התחרות בענ, כשלפרסום נתחי שוק הדואר הכמותי    

 ,בהמשך לעבודה מקיפה שנערכה בשנה קודמת, זאת ייזום תיקונים צרכניים בתחום הרט"ן

  ; בדרך של פרסום שימוע ותיקון רשיונות

 חברות התקשורת (תקן הלקוחות ע"י בדיקות אמינות חיוב  ביצוע פעילות פיקוח שוטף לשם

5262;(  

 נגישות לאנשים עם מוגבלויותתקנות ההוראות בחינת יישום ביצוע פעילות פיקוח ל;  

 לשם מניעת הלבנת הון, בהתאם לחקיקה רלוונטית בנק הדואר הנחלת כללי עבודה עבור; 



  
 

 2010של חוק חופש המידע,  5סעיף דו"ח משרד התקשורת ע"פ 
 

42

  הרחבת הפעילות של בנק הדואר והנגשת המשך העבודה, ביחד עם משרדים נוספים, לשם

 ;, והכנת תיקוני חקיקה משמעותיים לחוק הדוארשירותים כספיים לכלל האוכלוסיה
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   ₪.₪.₪.על פי מגזרים, באלפי על פי מגזרים, באלפי על פי מגזרים, באלפי    200620062006---201020102010הכנסות שוק התקשורת הכנסות שוק התקשורת הכנסות שוק התקשורת 

, מסך הכנסות כולל של 3.7% - בכ 2010הכנסות שוק התקשורת צמחו במהלך שנת 

. פרסום זה 2010בשנת ₪ אלפי  30,108,035 - , ל2009בשנת ₪ אלפי  29,036,491

דלו. בהתאם לכך אינו כולל את הכנסות מגזר הנס"ר בשל קושי לאמוד את גו

 ללא הכנסות מגזר הנס"ר. 2006מוצגות הכנסות שוק התקשורת משנת 
  . 4.6% -משוק התקשורת, צמח בשיעור של כ 56.6% - התחום הנייד, המהווה כ

, בהמשך למגמה הנצפית 0.9%-בשיעור של כ 2010תחום הנייח התכווץ בשנת 

   בשנים האחרות.

בתחום התשתית  13% -גידול של כתחום האינטרנט המשיך במגמת צמיחה עם 

 ). ISPבשירותי הגישה לאינטרנט ( 5% -ושל כ

  . 2010בשנת  0.1%תחום התקשורת הבינלאומית צמח בשיעור זניח של 

 - בהמשך לצמיחה של כ 2% -תחום הטלוויזיה (בכבלים ובלווין) צמח בשיעור של כ

 .2008בשנת  1%
  
  

  ₪פי מגזרים, באלפי -על 2009-2006וק התקשורת : הכנסות ש1 טבלה

  
  

 2010 2009 2008 2007 2006 מגזר
 4,135,371 4,285,0904,160,0764,172,157 4,361,263  נייח

תשתיות פס 
 רחב

830,000 999,0001,144,6001,280,806 1,448,364 

טלוויזיה: 
 לווין\כבלים

3,375,735 3,472,8183,701,0003,736,805 3,819,241 

 1,632,929 1,724,6491,615,4511,631,053 1,845,262 מב"ל
 17,046,578 15,511,54815,945,74216,289,517 14,383,275 נייד

חיבור 
-לאינטרנט

)ISP(  
1,313,210 1,497,9981,710,1291,926,153 2,025,552 

 30,108,035 27,491,10328,276,99829,036,491 26,108,745 סה"כ
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  .2010-2006 התקשורת מתוך סך הכנסות שוק התקשורת בשנים מגזריהכנסות שיעור   :2 טבלה
  
  

  
  
  
  
  
  

הכנסות שוק התקשורת בשנת 2010 בחלוקה לפי מגזרים

נייח
14%

תשתיות פס רחב
5%

טלוויזיה: כבלים\לווין
13%

מב"ל
נייד5%

56%

 (ISP ) -חיבור לאינטרנט
7%

  

  2010 2009 2008 2007 2006 מגזר
 13.7% 14.4% 14.7% 15.6% 16.7% נייח

 4.8% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2%  תשתית-אינטרנט
 12.7% 12.9% 13.1% 12.6% 12.9% לווין\טלוויזיה: כבלים

 5.4% 5.6% 5.7% 6.3% 7.1% מב"ל
 56.6% 56.1% 56.4% 56.4% 55.1% נייד

 ISP(5.0% 5.4% 6.0% 6.6% 6.7%קישוריות (-אינטרנט
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% סה"כ
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   נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבלים נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבלים נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבלים 

   201020102010   ולווין בשנתולווין בשנתולווין בשנת

המועצה מוסמכת, על פי חוק התקשורת, לקבוע מדיניות בנוגע  - קביעת מדיניות

וכן לקבוע מדיניות  ,לסוגי השידורים, נושאיהם, תכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם

כאמור בחוק התקשורת, כגון הפקות  ,בשורה של נושאים המצויים בסמכותה

דיות בתוכן השידורים, מקומיות, שידורים קהילתיים, הגנה על ילדים, בלע

אתיקה בשידורים, הגנת הצרכן, משדרים למבוגרים, אישור ערוצים (לרבות 

  אפליקציות אינטראקטיביות), שידורי מכירה ועוד.

  

המועצה מייעצת לשר התקשורת בנושאים שונים בתחום  - עוץ לשר התקשורתיי

במסגרת מפת  השידורים, לרבות בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית ופעילותה

  התקשורת הכוללת.

  

המועצה מסדירה את   - הלווייןוחברות הכבלים הסדרה שוטפת של פעילות 

פעילותן של חברות הכבלים והלווין ושל הגופים והגורמים הפעילים סביבן 

ארגוני היוצרים, במגוון נושאים ו והקשורים אליהן, לרבות מפיקי ערוצים ותכנים

נמנים נושאי שינוי אחזקות ושינויי בעלויות בחברות, הקבועים בדין. במסגרת זו 

בקשות לאישור ערוצים חדשים או חבילות ערוצים, מעקב אחר מבצעים, בקשות 

לעריכת שינויים בהסכמי המנוי ובמחירון החברות, תיקון רישיונות ונושאים 

  שוטפים אחרים.

  

המכרזים המועצה משמשת כועדת מכרזים המפרסמת את  -  הערוצים הייעודיים

לערוצים הייעודיים, ובוחרת את הזוכים בהם. הערוצים הייעודיים, המממנים את 

יה ויזשידוריהם מפרסומות, נועדו לתת מענה לכשלים שונים בשידורי הטלו

ייעודי הערוץ הבישראל. מכוח המכרזים שפרסמה המועצה בעבר, משודרים כיום 

הייעודי הישראלי ערוץ הו )24יקה סיקה ישראלית וים תיכונית (ערוץ מוסלמו

, לאור התעניינות של משקיעים פוטנציאליים 2009בשנת  ).9בשפה הרוסית (ערוץ 

בהפעלתו של ערוץ ייעודי לשידור חדשות, החליטה המועצה לבחון מחדש פרסום 

אשר ייתן ביטוי לנושאים העומדים על סדר  מכרז לערוץ ייעודי לשידור חדשות,

פרסמה המועצה מכרז למתן  2010.במהלך שנת ן בעולםהיום הציבורי הן בארץ וה

  רשיון לערוץ ייעודי בשפה הערבית. למכרז הוגשה הצעה מטעם קבוצה אחת. 
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ערוץ טלוויזיה זה יוחד לשידור דיוני מליאת הכנסת  -ערוץ שידורי הכנסת 

 נוספות הנוגעות לפעילות הפרלמנטארית המתרחשת בכנסת.וועדותיה ותוכניות 

, הכוללת את בחירת סמכות הפיקוח על ערוץ הכנסתנמסרה למועצה  2004בשנת 

כללים לפעילות הערוץ המשדר הקבוע בדרך של מכרז, הענקת רשיון, קביעת 

 2005. בחודש דצמבר שוטף על שידורי הערוץפיקוח בהתאם להוראות החוק ו

העניקה  2006פרסמה המועצה את המכרז להפעלת ערוץ הכנסת, ובחודש נובמבר 

"), אשר זכתה במכרז, את הרשיון 2לחברת החדשות הישראלית בע"מ ("חדשות 

להפעלת הערוץ. לאחר בחינת בקשת בעל הרשיון להארכת הרשיון בשלוש שנים 

, להאריך את הרשיון לתקופה 2010נוספות, החליטה המועצה בתחילת שנת 

הליך  האמורה בכפוף לכך כי בחלוף שנה וחצי ממועד ההחלטה, תקיים המועצה

  בדיקה בו תיבחן את עמידת בעל הרשיון בהוראות הדין והרשיון.

  

 נותהמועצה הוסמכה בחוק התקשורת להעניק רשיו -  הענקת רשיונות מיוחדים

לשידורי כבלים. כל רשיון מיוחד ניתן על ידי המועצה לערוץ נפרד. חברות  יםמיוחד

ערוץ מחוייב לשלם דמי הכבלים והלווין מחוייבות להעביר את הערוץ למנוייהן וה

, לאחר פרסום שימוע, החליטה 2009במהלך שנת  העברה לחברות הכבלים והלווין.

המועצה לתקן את מדיניותה בעניין התנאים להענקת רשיונות מיוחדים וביטלה 

את האיסור על הענקת רשיונות מיוחדים לערוצי סרטים. במסגרת ההחלטה תוקן 

, בכל הנוגע למכסות ההשקעה בהפקות 2003הסעיף בהחלטת המדיניות משנת 

כן, קבעה המועצה כי תבחן את האפשרות לבטל את האיסור על הענקת -מקור. כמו

רשיונות מיוחדים לערוצי סדרות וכן תבחן את המגבלה אשר נבעה במדיניות 

  קודמת בעניין מספר הרשיונות אשר יוענקו לגורם אחד.

  

מתפקידיה אחד את ם הפקות המקור המועצה רואה בקידו -  קידום הפקות מקור

החשובים, ומשקיעה בפיתוחו וקידומו של תחום זה משאבים ניכרים. המועצה 

מוסמכת לקבוע כללים הנוגעים להשקעה בהפקות מקור ומפקחת על עמידתן של 

 של בפועל ההשקעה היקף עמד 2009 בשנתחברות הכבלים והלווין בחובות אלה. 

, ₪ מיליון 276- מ למעלה של סכום על מקור ותבהפק והלוויין הכבלים חברות

הנתונים לשנת  ).מורכבות סוגות( ובתעודה בדרמות הושקע מהסכום 68% כאשר

  אינם סופיים ולכן לא פורסמו.  2010
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המועצה מוסמכת לפקח על ביצוע השידורים ועל מתן השירותים לציבור.  - פיקוח

והלווין בהוראות חוק  פיקוח על עמידת חברות הכבלים: סמכות זו כוללת

חברות ובהחלטות שהוענקו לשיונות ירההתקשורת, בכלליו ותקנותיו, בהוראות 

הפקות מקומיות; ההשקעה בעמידתן של החברות בחובות פיקוח על המועצה; 

פיקוח על ביצוע חוק הקלות פיקוח על האיסור לשדר פרסומות; הגנה על ילדים; 

  ועוד. הקול עצמת חוק על יקוחפ לחרש, פיקוח על ערוצים ייעודיים,

  

המועצה מוסמכת להעניק רשיון לפי דרישה  -  )VODשירות תוכן על פי דרישה (

מהכנסותיו השנתיות  4%ולהתנות מתן רשיון כאמור בחובה להשקיע סכום של עד 

של בעל הרשיון בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני. כבר 

לאפשר למנוייה לרכוש תוכן לפי  HOTברת אישרה המועצה לח 2005בשנת 

עניינה של חברת יס מוסדר בחוק התקשורת, הקובע כי שר התקשורת דרישה. 

רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתיר לה לשדר שידורים לפי דרישה למנוייה, 

מינהלת הסדרת השידורים לציבור  2006בשנת  בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

לספק תוכן לפי  yesבחן את בקשת חברת ינמשרדי, שחברה בצוות הבהיתה 

  דרישה. 

  

כדי לקדם את התחרות ולהבטיח את האיכות,  - פיקוח על הבעלות בגורמי השידור

הגיוון והפלורליזם בתחום השידורים, הוסמכה המועצה לפקח על קיום מגבלות 

 השידור תוברישיונובעלות שונות שנקבעו בחוק, בתקנות ובכללים שמכוחו 

בעלות  מגביליםשהעניקה המועצה. הסדרי הבעלות מגבילים את הריכוזיות, 

ומבטיחים מינימום של אחזקות בערוצים ובחברות הכבלים והלוויין צולבת 

חלו שינויים במבנה האחזקות של  2010בשנת ישראליות בגורמי השידור השונים. 

בדבר בחינת כללי  חברות הכבלים והלוויין. בנוסף, המועצה פרסמה שימוע ציבורי

  הבעלות הצולבת בערוצים המשודרים בידי חברות הכבלים והלוויין. 

  

להבטיח שידורם של כמה שיותר מעוניינת המועצה  -  פיקוח על שידורי הספורט

שבחבילת הבסיס.  5פתוחים ובמסגרת ערוץ הערוצים האירועים חיים במסגרת 

ירועים בעלי חשיבות בדבר א היישום מדיניותלשם כך מפקחת המועצה על 

קיבלה המועצה  2009בשנת  .ותוכן נוסף שיש לשדר בערוצי הבסיס ציבורית רבה

מדיניות חדשה העוסקת בשידור אירועים חיים בערוצי הספורט. על מנת להרחיב 

המועצה עיבתה את רשימת התכנים  ,את היצע שידורי הספורט הנגישים לציבור
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+ 5עצה קבעה מפרט תכנים מחייב לערוץ שיש לשדר בערוץ הבסיס. בנוסף, המו

וכן קבעה כי תנאי לשידור אירועים חיים מענפי ספורט מרכזיים בערוץ "לייב" 

 2010הוא העברתם של תכנים אטרקטיביים ממפעלים אלה לערוץ הבסיס. בשנת 

המשודר ללא  Sport One -אישרה המועצה שידורו של ערוץ ספורט ישראלי חדש

את  HOT החליפה 2010חברות הכבלים והלוויין. בשנת  תוספת תשלום למנויי

משדרת  HOT, אולם בשל מחאת חלק מהצופים, 2בערוץ יורו ספורט  ESPNערוץ 

  במסגרת חבילת הספורט.  ESPNאת ערוץ 

  

לאור האיסור הקבוע בחוק  - טיפול בשידור פרסומות בערוצים מקומיים וזרים

 ,ין, פועלת המועצה לאכיפת האיסורהתקשורת על שידור פרסומות בכבלים ובלוו

  לרבות ביחס לערוצים זרים. 

  

בערוצים הייעודיים מותר שידורם של תשדירי  -  פיקוח על קיום כללי הפרסומת

פרסומות. מכוח סמכותה בחוק, קבעה המועצה כללים להסדרת שידור הפרסומת, 

ופן שוטף על והיא מפקחת בא, אתיקה, הגנת הצרכן והגנה על ילדיםלרבות בענייני 

   יישומם.

  

המועצה מעודדת את פיתוחם והשקתם של  -  טלוויזיה דיגיטלית אינטראקטיבית

מוצרי שידור ושירות חדשים לטובת הצופים המקבלים טלוויזיה עשירה ומגוונת 

המוצאים מקורות הכנסה נוספים בפעילותם.  ,יותר ולטובת הגופים המשדרים

זמן אמיתי למוצרים, שירותים ותכנים הטיפול מחייב מתן מענה רגולטורי ב

המועצה קבעה מדיניות המסדירה פעילויות שונות בתחום השידורים חדשים. 

האינטראקטיביים, הפניות לפורטלים סלולריים, השתתפות במשחקים, חידונים, 

  סקרים וכו'.

  

הלכו והתרבו שידורי  ים האחרונותבשנ - רגולציה בעידן של לכידות טכנולוגית 

דוגמת האינטרנט והסלולאר.  ,יזיה שהועברו על בסיס פלטפורמות חדשותהטלוו

פרסמה המועצה שימוע בנושא שאלת הסדרתם של שידורי טלוויזיה  2005בשנת 

פרסמה המינהלת  2006), ובשנת (convergenceבעידן של לכידות טכנולוגית 

ול הסדרת שירותי המדיה החדשה באמצעות פרוטוקמחקר משווה מקיף בנושא 

). המועצה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בארץ IPט (פרוטוקול נהאינטר

  ובעולם ומתעדכנת בחידושים ושינויים בתחום.
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בהתאם לסמכות המועצה על פי חוק התקשורת, קבעה  -  ויזיה קהילתיתוטל

המועצה מדיניות כוללת לגבי השידורים הקהילתיים והיא מפקחת על ביצוע 

הקהילתית בדרכים שונות, החל  הצה תומכת בפעילות הטלוויזיהוראותיה. המוע

מהדרכה ופיקוח וכלה בחלוקת כספי תמיכות לגופים המשדרים אשר אושרו על 

  ידה. 

גופים  70- אישרה ועדת התמיכות בשידורים קהילתיים מתן תמיכה לכ 2009בשנת 

תן אישרה הועדה מ 2010מיליון ש"ח ובשנת  3-משדרים, בסכום כולל של כ

  מליון ש"ח.  3- גופים משדרים, בסכום כולל של  כ 72 -תמיכה לכ

  

מהדורות חדשות לשדר  HOTחברת חוק התקשורת מחייב את  -  חדשות מקומיות

המועצה קובעת את המדיניות הראויה בנוגע לשידורי מקומיות בכל אזורי הרשיון. 

קומיות במסגרת החדשות הממהדורות החדשות המקומיות ומפקחת על קיומן. 

אוגרפיים, וכן מהדורה ארצית של ימשודרות מהדורות מקומיות בחמישה אזורים ג

קבעה המועצה כי שידורי החדשות  22.1.09ביום  חדשות מקומיות בשפה הערבית.

המקומיות ושידורי המהדורה בערבית יותאמו לשידור בידי בעל רשיון לשידורי 

ומיות בטלוויזיה)(תיקוני לווין. בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מק

, הוארך תוקף הסדר שידור 2009-), התשס"ט2חקיקה)(הוראות שעה)(תיקון מס' 

מהדורות החדשות המקומיות לשנה נוספת, וכן התווספה הוראה לפיה אם 

הסכומים שיוציא בעל הרשיון הכללי לשידורי כבלים יעלו על הסכומים שנוכו 

העלות תמומן מתוך סכום התמלוגים מהתמלוגים בהם הוא חייב, הרי שיתרת 

שמשלם בעל רשיון לשידורי לווין. בהוראת שעה זו נקבע כי בהתאם לסמכותה, על 

המועצה לקבוע הוראות בדבר העברת סכומי היתרה למי שהפיק בפועל את 

את מנגנון העברת  3.9.09המשדרים. בהתאם, קבעה המועצה בהחלטתה מיום 

ה המועצה את בקשת בעל הרשיון הכללי , אישר2010הכספים. במהלך שנת 

לשידורי כבלים להפיק את מהדורות החדשות המקומיות באמצעות חברת ההפקה 

  קודה תקשורת"."

  
המועצה לטפל בתלונות הציבור, אחראית ה יתפקידבמסגרת  -  פניות הציבור

  לערוך בדיקות וליתן מענה לפניות ציבור ולבעיות עקרוניות העולות על ידי אזרחים 

 האו נציגי ציבור. טיפול בפניות הציבור מאפשר למועצה לזהות בעיות ברמ

  ., ולהביא לפתרונן לטובת כלל ציבור המנוייםמערכתיתה
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מדיניותה והחלטותיה במחקרים את המועצה מקפידה ללוות  - מחקרים בינ"ל

מחקר  2006נהלת בשנת ילציה בעולם. כך, לדוגמה, ערכה המשוטפים ביחס לרגו

ערכה  2010בשנת בעולם ולרגולציה החלה עליה.  IP תלטלוויזייביותר ביחס מקיף 

המינהלת מחקר בנושא תיקון דירקטיבת השידורים של האיחוד האירופי בנוגע 

  האיחוד.לשידורים במדיה החדשה ואופן יישומה במדינות 
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תקציב תקציב תקציב ווו   201020102010נת נת נת שששוהוצאות בפועל בוהוצאות בפועל בוהוצאות בפועל בתקציב משרד התקשורת תקציב משרד התקשורת תקציב משרד התקשורת 

   ₪)₪)₪)(באלפי (באלפי (באלפי    201120112011לשנת לשנת לשנת 

   

  

  אגף

 

  

תקציב הוצאה  

  סופי 2010

  

   ביצוע בפועל 

2010  

  

  

תקציב הוצאה 

(לא            2011

  סופי)

שירותים 
 מרכזיים

15,363  15,363  16,624  

  6,374  6,375  6,375  מנהל וארגון

  819  1,130  1,130  אגף כלכלה

  * 40,290  324  324  אגף חשבות

  1,466  1,382  1,382  מחשוב

  -  - 1  -1  יועץ משפטי

  -  -  -  אגף הנדסה

אגף פיקוח 

ואכיפה מערך 

  התקשורת

  

  ----  

  

  ----  

-  

המועצה לשידורי 

  כבלים ולווין

29,168  29,168  2,224  

  -  ---- -   ---- -   אגף הדואר

  879  1,294  1,294  אגף ספקטרום

אגף הפיקוח על 

  בנק הדואר

2,163  2,163  2,273 **  
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מנהלת הסדרת 

השידורים 

  לציבור

260  260  269  

        פעולות מיוחדות

קידום והסדרת 

  התחרות

6,000  6,000  4,699  

שכר (כל 

  המשרד)

-33,528  -33,528  35,637  

רזרבה 

להתייקרות, 

  לשכר ודולרית

1,374  1,374  1,292  

  112,846  98,361  98,361  סה"כ

  

  : 2011הערות לתקציב 

סה כתוצאה מהכנסות מאגרות הוצאה מותנית בהכנ₪ אלף  40,000  *

  באיו"ש.

של תקציב הוצאה מותנית בהכנסה עבור ₪ אלף  25,500תהיה תוספת של   **

              מימון חדשות מקומיות.
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   פרסומי המשרד פרסומי המשרד פרסומי המשרד 

  

מרבית הפרסומים הציבוריים של המשרד נמצאים במדורים השונים של אתר 

. פרסומים שאינם מופיעים באתר זמינים לעיון www.moc.gov.ilהאינטרנט  

  לעיל).  3פרק  ע"י בקשה לממונה על חוק חופש המידע במשרד (ר' 

  

ספריית משרד התקשורת, אתר האינטרנט של המשרד, ממונה על יישום חוק חופש ספריית משרד התקשורת, אתר האינטרנט של המשרד, ממונה על יישום חוק חופש 

  המידעהמידע

ת וסקרים שנעשו בענף התקשורת וכן ספריית המשרד כוללת ארכיון של דו״חו

ספרות משפטית ומקצועית. כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התקשורת 

חומר רב כגון: מבנה המשרד, הודעות הדוברת,  www.moc.gov.ilבכתובת 

חד לפניות הציבור דו״חות וסקרים, מידע לציבור, וכדומה. באתר ישנו קישור מיו

בכל תחומי האחריות של משרד התקשורת וכן ניתן לפנות בבקשות למידע אל 

  הממונה במשרד על יישום חוק חופש המידע.
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   ששר התקשורת ממונה על ביצועםששר התקשורת ממונה על ביצועםששר התקשורת ממונה על ביצועם   וחקיקת משנהוחקיקת משנהוחקיקת משנה   חוקיםחוקיםחוקים

  

ת לעיין במרבית דברי ) על מנwww.moc.gov.il*ניתן לפנות לאתר המשרד (

  החקיקה וחקיקת המשנה.

  

  1982 -חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 

  חקיקת משנה 

 
תק' התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת 

  2010 -אחרת), התש"ע
  

ברשת אחרת) תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד 
  2010-התשע"א

  
- צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (סיוע בשל רכישת ממיר)(הוראת שעה), התשע"א

2010  
  

  2007 - זתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"

  

  2005 -תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רשיון כללי ייחודי), התשס"ה 

  

- התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רשיון כללי למתן שירותי בזק בין תקנות

  2005 - לאומיים), התשס"ה 

  

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רשיון כללי למתן שירותי בזק 

  2004 - לאומיים), התשס"ד -בין

  

לי ייחודי), התשס"ד תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רשיון כל

- 2004  

  

  2004 -תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרשיון מיוחד), התשס"ד 

  

  2004 - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תמלוגים) (הוראת שעה), התשס"ה 

  

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), 
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  2003 -התשס"ג 

  

  2002 - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למתקני גישה אלחוטית), התשס"ב 

  

   2001 -ק ושידורים) (אגרה בעד מתן רשיון מיוחד) , התשס"ב תקנות התקשורת (בז

  

  2001 -תקנות הבזק (תמלוגים), התשס"א 

  

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רשיון למתן שירותי בזק פנים ארציים 

    2000 -נייחים),  התשס"א 

  

לי למתן שירותי בזק תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רשיון כל

  2000 - ארציים נייחים), התש"ס - פנים

 

  2000 -תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין), התש"ס 

 

  1999 - תקנות הבזק (תשלומים בעד הודעות זימון), התשנ"ט 

  

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לווין) (דמי רשיון 

  1999 - ותמלוגים), התשנ"ט 

  

לווין) , התשנ"ח  תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים למתן רשיון לשידורי

- 1998  

 

  1987 - תקנות הבזק (זיכיונות), התשמ"ח 

  

תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה) 

  1987 - התשמ"ז 

  

  1987 -תקנות הבזק (מכרזים),  התשמ"ח 

  

  1987 - תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ"ז 
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  1987 - זק (שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי), התשמ"ח תקנות הב

  

   1987 -תקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ"ח 

  

  1986 -תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו 

 

  1985 - תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה 

 

  1985 -התשמ"ה תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), 

 

  1984 - תקנות הבזק (הודעה למחזיק במקרקעין), התשמ"ד 

 

  1984 –תקנות הבזק (מתן שירותי בזק למדינה), התשמ"ד 

 

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות 

  2004 -בשידורי ערוץ ייעודי), התשס"ד 

  

  1989 -י שבידי החברה), התש"ן כללי הבזק (ביעור חומר ארכיונ

  

  1987-כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רשיון לשידורים), התשמ"ח 

  

  1986 –כללי הבזק (שירותי החברה), התשמ"ז 

  

 –כללי הבזק (כניסה למקרקעין לשם מתן שירותי בזק למקרקעין אחרים), התשמ"ד 

1984  

 

יוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית צו התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות ח

  1997 –לתקשורת בע"מ), התשנ"ז 

  

 1996 -צו הבזק (זיכיונות) (גמול לחברי ועדת חריגים), התשנ"ו 
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צו הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין וסדרי עבודתה של 

  1995 –המועצה) (גמול והוצאות), התשנ"ה 

  

  1984 –דין עובד), התשמ"ד  - סתר צו הבזק (האזנת 

 

  1984 –צו הבזק (נכסים ותביעות המועברים לחברה), התשמ"ד 

 

  1984 -צו הבזק (פטור ממיסים ואגרות), התשמ"ד 

  

  1984- צו הבזק (תעתיק של מסר בזק כראיה), התשמ"ד 

 

  1986 –הוראת הבזק (פרסום כללים), התשמ"ו 

 

 –החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשמ"ב חוק הבזק (העברת עובדים ל"בזק", 

1982  

 

), 2צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק) (מס' 

  2003 –התשס"ג 

 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תשלומים לחברה שאינם מפורטים בתוספת 

   2004 -לחוק), תשס"ד 

  

סל  –ירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" צו פיקוח על מחירי מצרכים וש

  2003 –הנבחרים שלי ), התשס"ד 

  

סל חבילות  –צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" 

  2003 -לאינטרנט), התשס"ג 

  

סל חבילות  -צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"

  2002 -ת), התשס"ב לשיחו
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סל קו  - צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"

  2002 -לצעירים), התשס"ב 

  

 –צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  (סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"), התש"ס 

2000  

  

ולמיתקני בזק),  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק

  2009- התשס"ט
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  1972 -פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב 

 
  חקיקת משנה 

 
  1987 - תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז 

 

  1983 - צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה), התשמ"ד 

 

  1982 - צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה), התשמ"ב 

 

  2005 - ו"ס), התש2צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 
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   1951 -חוק בנק הדואר, התשי"א 

  

לחוק המדיניות  12וזאת בהתאם לסעיף  1.3.2008ביום  בוטלחוק בנק הדואר 

ולצו המדיניות  2004-(תיקוני חקיקה), תשס"ד 2004הכלכלית לשנת הכספים 

תיקוני חקיקה) (מועד תחילתו של פרק ד' לחוק), ( 2004הכלכלית לשנת הכספים 

  .2005-התשס"ו

  

  

   -חקיקת משנה 

(תיקוני  2004(ה) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 23יצויין כי בהתאם לסעיף 

יעמדו : "תקנות וכללים שנקבעו לפי הוראות חוק בנק הדואר...2004-חקיקה), תשס"ד

שונו או בוטלו לפי הוראות חוק הדואר או כל  ויחולו על החברה...כל עוד לא בתוקפם

  דין אחר, לפי העניין".

 
  1974-, התשל"התקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)

  

 - תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון חודשי צמוד לדולר ופטור ממס הכנסה), התשמ"ד

1984  

 

  1984 –ק הדואר (חשבון חסכון רציף), התשמ"ד תקנות בנ

  

  1984 –תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון למתמיד), התשמ"ד 

  

  1982 –מדד), התשמ"ב  –תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר דולר 

  

   1982 –תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר צמוד דולר), התשמ"ב 

  

  1982 –ר חידוש), התשמ"ב תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתי

  

  1981 –תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר רב תכליתי), התשמ"א 

  

  1979 –המשך), התשל"ט  –תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר 
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  1979 –), התשל"ט 120תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר עד 

  

  1978–), התשל"ח תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר עם ברירה דולארית

  

  1976–), התשל"ו 18,000תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר 

 

  1976 –תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר ח"י כפליים), התשל"ז 

 

  1973 - תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עממי), התשל"ג 

  

 –ר), התשס"ב צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדוא

2002  

  

תקנות הדואר (שירותי דואר ושירותים כספיים בסיסיים שיינתנו לכלל הציבור בכל 

  2008 -המדינה), התשס"ח

  

  2009- תקנות הדואר (תמלוגים שמשלמת החברה), התשס"ט
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  1986-חוק הדואר, התשמ"ו

  

  חקיקת משנה

  2008 - חרים), תשס"ו תקנות הדואר (פטור ממיסים, מאגרות ומתשלומי חובה א

  

  2008 -תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), התשס"ו

  

  2008-תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי), התשס"ו

  

(ג) לחוק) (הוראת שעה), - (א) ו37תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 

  2008-התשס"ו

  

  2008 -ת הדואר (היום שבו יחל עובד הרשות להיות עובד החברה), התשס"ו תקנות רשו

  

  2008 - תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשס"ו 

  

  2008 - תקנת הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו 

  

  1995- תקנות רשות הדואר (הפיקוח על פעולותיה של הרשות), התשנ"ה

  

  1992- (ריבית פיגורים והפרשי הצמדה), התשנ"ב תקנות רשות הדואר

  

  1987-מ"זהדואר (דרכי השירות הבולאי), התשתקנות רשות 

  

צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחיבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר 

  לחברה), 

   2008 - התשס"ו 

  

-צו רשות הדואר (החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשות הדואר), התשנ"ו

1996 
  1987-צו רשות הדואר (נכסים ותביעות המועברים לרשות), התשמ"ז

 

  1987-שות הדואר (פטור ממסים ואגרות), התשמ"זצו ר
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  1990 -חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 

  

  חקיקת משנה

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הוראת שעה להפעלת הערוץ השלישי), 

  2002-התשס"ב 

  

דיו תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (השתתפות במכרז לזכיון לשידורי ר

  2002 -בערבית), התשס"ב 

  

 - שלישי), התשס"א תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (חברת החדשות של הערוץ ה

2001  

  

  2000 - תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (הוראת שעה), תש"ס 

  

  1995 -תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (מענק פיצויים), התשנ"ה 

  

 - תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה 

1995  

  

  1994 -השנייה לטלוויזיה ורדיו (גמול), התשנ"ד  תקנות הרשות

  

  1992 -תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב 

  

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידור תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון), התשס"ג 

- 2002  

  

מתן  –רים מזיקים כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידו

  2002 -התראות), התשס"ג 
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 -כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זכיון), התשנ"ט 

1999  

  

 - כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו), התשנ"ט 

1999  

  

ת ואזכורים מסחריים בשידורי כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומו

  1999 -רדיו), התשנ"ט 

  

  1997 -כללי הקלות לחרש (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו), התשנ"ז 

  

  1995 –כללי הרשות שנייה לטלוויזיה ורדיו (איזורי זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה 

  

 –יו), התשנ"ה כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי רד

1995  

  

 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה 

1995  

  

  1994 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה), התשנ"ד 

  

 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת), התשנ"ד 

1994  

  

  1994 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ"ד 

  

  1992 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (החזר תשלומי מימון), התשנ"ב 

  

 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה), התשנ"ב 

1992  

  

  1992 –השנייה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), התשנ"ב  כללי הרשות
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כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), 

  1992 - התשנ"ב 

  

 –כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות), התש"ן 

1990  

  

  1991 –זיה ורדיו (הארכת תקופה), התשנ"ב צו הרשות השנייה לטלווי
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  2001 -חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א 

  

  חקיקת משנה

  

  2002 -תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג 

  

מתן  -כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים 

  2002   -שס"ג התראות), הת

  

כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה), 

  2005 –התשס"ה 
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   הנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת המשרדהנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת המשרדהנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת המשרד

ההנחיות והנהלים המפורטים להלן באתר האינטרנט של מרבית ניתן למצוא את 

  משרד התקשורת.

  

  דריםספקטרום וניהול ת

 .דף מידע לציבור -אופן שחרור ציוד אלחוטי מהמכס  .1

 .תדרים המיועדים לשירותי אלחוט אזרחיים בישראל .2

כללי סחר בציוד אלחוטי הפועל על פי צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת  .3

 הפקודה).

 .גה"ץ 5 - ו 2.4הודעה לציבור היצרנים/יבואנים של ציוד בתחומים  .4

 סלולרי בישראל. נוהל למתן אישור סוג ציוד קצה .5

נוהל הסדר מיוחד ליבואן לצרכי שחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד  .6

  לפיתוח וכד'.

 .ריים המאושרים סוג לייבוא אישיארשימה של טלפונים סלול .7
  

  הסדרה רישוי וציוד קצה נייח

נוסח משולב של רשיונות כלליים ותיקוני רשיונות כלליים ניתן למצוא  .1

 באתר המשרד. 

 בעלי רשיון מיוחד. רשימת  .2

 תכנית מספור וניידות מספרים לשירותי טלפוניה ושירותים נלווים.  .3

 .נוהל לאישור סוג ואישור התאמה של ציוד קצה נייח .4

 .רשימת ציוד קצה מאושר סוג .5

 חייבים לציוד קצה בזק בעל ממשק לרשת בזק ציבורית.מ מפרטים טכניים .6

 .נוהל יישוב חילוקי דעות בין מפעילים .7

  . נוהל החלטה מקדמית .8

 .מדיניות הקצאת קידומות למפעילים בינלאומיים .9

 עם קנדה וארה"ב.  MRAהשתתפות בשיחות  .10

 חברות בוועדת ייבוא בין משרדית בנושא ציוד קצה קווי. .11

  שה לאינטרנט. הכנת היתר כללי לספק גי .12
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      101010202020תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת 

  

  
  :1020להלן רשימת מקבלי תמיכות בשידורים קהילתיים בשנת 

 סכום באלפי שקלים שם הגוף וכתובתו מס' סידורי
 16,769אגודה ישראלית לסוכרת   .1
 33,538האגודה למען הזקן מטה יהודה  .2
 150,000האגודה למפעלי תרבות ונוער ת"א   .3
 300,000האגודה הישראלית לתקשורת  .4
 33,538עמותה למען הקשיש נתניה –הדר   .5
 33,538החברה  להגנת הטבע  .6
 33,538המכללה האקדמית בית ברל  .7
 8,384מכללת ליפשיץ  .8
 33,538מתנס אריאל  .9

 16,769עמותת הנשרים  .10
 41,922העמותה למען הזקן רמת גן    .11
  33,538  בא העמותה למען הזקן כפר ס  .12
 16,769חברה למרכזים קהילתיים בעכו     .13
 16,769מתנס נוה יוסף חיפה  .14
 16,769חברת מוסדות חינוך קרית אתא  .15
 33,538מרכזים קהילתיים רמת השרון  .16
 33,500חוג העמקים  .17
 14,666טלק נגב  .18
 33,538כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון   .19
 100,614תקוה  -מדיה תקשורת פתח  .20
 33,538מועדוני יום לגימלאים בחיפה  –מילב   .21
 25,154מינהל קהילתי גילה ירושלים  .22
 16,769מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל   .23
 33,538מינהל קהילתי בקעה רבתי  .24
 33,538מרכז מורשת יהדות בבל  .25
 25,154מתנס אבן יהודה  .26
 50,307מרכז קהילתי אלפי מנשה  .27
 33,538מרכז קהילתי ביבנה  .28
 15,000מרכז קהילתי נצרת עילית  .29
 33,538מרכז קהילתי ראש העין   .30
 16,769מרכז קהילתי בשלומי  .31
 41,922מתנס גוננים  .32
 134,152מתנס מעלה אדומים  .33
 25,704מרכז קהילתי נוה יעקב  .34
 33,538מתנס קרית אונו (הרי סטיל)  .35
 40,000מתנס בית הכרם  .36
 16,500מרכז קהילתי ראש פנה  .37
 33,538מתנס גבעת שמואל  .38
 33,538מתנס רמלה  .39
 33,538מתנס גדרה  .40
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 16,769מתנס מודיעין   .41
 33,538מתנס ערבה  .42
 33,538ארגון דוברי אנגלית -ע.ז.ר.ה   .43
 19,964עמותה למען הקשישב רחובות –עלה   .44
 33,538עזר מדוד  .45
העמותה לשרותים קהילתיים לקשישים  –עידן   .46

 ירושלים
33,538 

 33,538עמותה למען הקשיש בהרצליה  -עלה   .47
 16,769עמותה למען הקשיש ביהוד  –עלה   .48
 33,538עמותה למען הקשיש בחדרה  .49
 33,538העמותה למען הקשיש רעננה  .50
 22,653בית אבות אשדוד  .51
 16,769גוונים שדרות  .52
 41,922פסטיבל מחולות כרמיאל  .53
 34,122ונוסוןעמותת רעים למען הקשיש ב נוה מ  .54
 33,538אגודה להפצת התודעה היהודית –ערכים   .55
 33,538בית רוטנברג  .56
 33,538(ע"ר)ארגון גימלאי צה"ל –צוות   .57
 33,538קרן אילת לפיתוח חינוך ותרבות   .58
 41,922קרן רחובות  .59
 25,154קשר שהם  .60
 35,220קשת אומנויות  .61
 8,384מתנס יוקנעם  .62
 33,000מתנס קרית מוצקין  .63
 16,769רשת המתנס"ים קרית טבעון   .64
 16,769נהריה –רשת עמל   .65
 7,269פתח תקוה  -רשת עמל א'   .66
 16,769דימונה- 1רשת עמל   .67
 41,922שומרים על הספירט  .68
 21,308שידורי יהדות איראן בישראל   .69
  23,756  אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה  –שילה   .70
  25,154  שישה צבעים פרדס חנה  .71
שירותים קהילתיים לאנשים עם  –שקל   .72

  מוגבלויות ירושלים
33,538  

 
 


