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    י' בניסן תשע"ו
מספר סידורי: 5000-2030-2016-000018

אל: רשימת תפוצה

שלום רב,

נדון: תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון) (ביטול), התשע"ו-2016 – שימוע

מטרת התקנות היא לבטל את תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו-1986  .1

("תקנות הפיקוח").

בחוק התקשרות (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55), התשע"ב-2012 ("תיקון מס' 55"), עוגנו  .2

סמכויות הפיקוח בחוק כפי שמקובל בחקיקה עדכנית. בנוסף תוקן סעיף 12(ב)(5) לחוק 

התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כך שמקור הסמכות של שר התקשורת לקבוע 

בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות לעניין פיקוח על פעולותיו של בעל רישיון 

בוטל. במקום סמכות זו נקבע כי שר התקשורת רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של 

הכנסת, הוראות בדבר חובות הדיווח שיחולו על בעל רישיון. 

לצד סמכויות הפיקוח הקבועות בתקנות הפיקוח, קיימות בהן גם הוראות המטילות חובות דיווח  .3

על בעלי הרישיונות. במקביל לקידום תקנות אלו, המשרד מקדם את התקנת תקנות התקשורת 

(בזק ושידורים) (חובות הדיווח של מפעיל תקשורת), התשע"ו-2016, אשר מרכזות את חובות 

הדיווח העתיות של בעלי הרישיונות השונים. 

לנוכח האמור מוצע לבטל את תקנות הפיקוח. .4

המענה לשימוע

מי שמנוי ברשימת התפוצה והציבור הרחב מוזמנים להביע עמדתם ביחס לנושאים המפורטים  .5

בשימוע ("המענה").
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מתכונת המענה תהיה ברווח כפול ובפונט שלא יקטן מ-12 ותכלול: .6

תקציר מנהלים; (א)

התייחסות מפורטת לכל סעיף בטיוטת התקנות המצורפת; (ב)

התייחסות לנושאים נוספים, הצעות, הערות והארות בנספחים. (ג)

הנכם רשאים להעביר את המענה לידי הח"מ, תוך ציון נושא השימוע, לכתובת הדואר  .7

האלקטרוני  policyplanning@moc.gov.il עד ל-12 במאי 2016.

המשרד יפרסם את המענה, במלואו או בחלקו, על פי שיקוליו. משיב שיכלול במענה שלו "סוד  .8

מסחרי" כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, יסמן את הסוד המסחרי וכן יגיש 

למשרד עותק וקובץ שאינם כוללים את הסוד המסחרי. לא יתקבל מענה שסומן כולו או עיקרו 

כ"סוד מסחרי".

בברכה,

יפעת סיטרואן, 
מנהלת תחום מדיניות רגולציה, 

משרד התקשורת

תפוצה:
גב' סטלה הנדלר, מנכ"לית חברת בזק

מר גיל סספורטס, מנכ"ל הוט טלקום שותפות מוגבלת
מר רן גוראון, מנכ"ל חברת פלאפון תקשורת בע"מ

מר יצחק בנבנישתי, מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ, פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ. 012 
טלקום בע"מ, 012 סמייל טלקום בע"מ

מר ניר שטרן, מנכ"ל חברת סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית ש.מ., 013 נטוויז'ן בע"מ, 
ועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ.

מר אסף עופר, מנכ"ל חברת הוט מובייל בע"מ, הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ
מר מיכאל גולן, מנכ"ל חברת גולן טלקום בע"מ, גולן טלקום בינלאומי בע"מ

מר מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי בע"מ
מר יעקב נדבורני, מנכ"ל אקספון 018 בע"מ
מר חיים בן חמו, מנכ"ל בינת עסקים בע"מ 

מר עמית כהן, מנכ"ל פרי טלקום בע"מ
מר רמי לוי, מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ

מר שחר לנדאו, מנכ"ל הום סלולר בע"מ
מר עזריה סלע, מנכ"ל טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ

מר ערן שלו, מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ
מר אפרים שפורן, מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית 015 בע"מ

מר טמיר אביגדור, מנכ"ל גלי פון בע"מ
עו"ד גיא גיסין, משרד עורכי דין גיסין ושות - נאמן,  סלראן תקשורת סלולרית בע"מ

מר דורון כהן, יו"ר ומנכ"ל איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מ
מר רון אילון, מנכ"ל די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ

העתק:
מר שלמה פילבר, המנהל הכללי, משרד התקשורת

גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

mailto:policyplanning@moc.gov.il


23 Jaffa St.
Jerusalem, Israel 92999

רחוב יפו 23 ירושלים 92999

http://www.moc.gov.il

מר חיים גרון, סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורת
מר מימון שמילה, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

מר נתי שוברט, סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים, משרד התקשורת
מר הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת

מר איתן שטיינר, ראש אגף חירום, ביטחון וסייבר, משרד התקשורת
מר יאיר חקק, ראש אגף תכנון מדיניות, משרד התקשורת

גב' עדי קאהן-גונן, יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל המשרד, משרד התקשורת
עו"ד אורנן שטיינברג, עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 :


