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 רקע כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל משרדי 22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

עיקרי הנושאים שעלו בתהליך ואת תכנית מציג את זה  דוחהממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. 

  הדיווחים.להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום תקשורת ה משרד

 

 

 הסבר כללי ונתונים בסיסיים –חלק א 

האם מפעילי התקשורת לאפשר למשרד לבחון  - הוראות הדיווח ציבורי ועיקרי המטרות שלההאינטרס  .א

עומדים בהוראות רישיונם. כמו כן המשרד נעזר במדע כדיי לקבוע סדר עדיפות של פעילויות אכיפה ונושאי 

נוספות של הדיווחים הם לאפשר למשרד לבחון הצלחה של מהלכים שהוא מוביל  מטרותאסדרה חדשים.  

הן לצורך ניתוח שוק התקשורת, נתחי  ולאסוף נתונים שונים בנוגע למצבם הכספי של מפעילי התקשורת.

השוק של השחקנים השונים, מידת הרווחיות שלהם ויכולתם להשקיע בתשתיות והן לצורך החינה של מגמות 

 ויכולות לבצע השוואות בינלאומיות.

  – החוקי לפעילות הבסיס .ב

 2012-התשע"ב(, 55בחוק התקשרות )בזק ושידורים( )תיקון מס'  -סמכות להתקנות תקנות דיווח  .1

 1982-( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב5)ב()12(, תוקן, בין היתר, סעיף "55' מס"תיקון )

( קבע כי שר התקשורת רשאי לקבוע בתקנות, 5)ב()12, סעיף 55(. טרם תיקון מס' "התקשורת"חוק )

והבאים  שיוןרעל פעולותיו של בעל  הפיקוח"באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות בדבר 

(, רשיוןהבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל  תקנות 1986מכוח הסעיף האמור הותקנו בשנת   מטעמו".

, שהותאמו בעיקרן לפעילות של בזק, מפעילת התקשורת הבלעדית ("הפיקוח תקנות") 1986-"והתשמ

ן וגם חובות דיווח שחלו דאז. תקנות הפיקוח כללו גם סמכויות לעניין פיקוח על פעולותיו של בעל רישיו

על בעלי הרישיון. ברבות השנים נפתח שוק התקשורת לתחרות ומפעילי תקשורת נוספים החלו לתת 

שירותי תקשורת לציבור. לאחר כניסת שחקנים חדשים לשוק נקבעו כלפיהם סמכויות דיווח ברישיונות 

ע בו כי שר התקשורת רשאי ( לחוק התקשורת ונקב5)ב()12תוקן גם סעיף  55השונים. בתיקון מס' 

לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות בדבר "חובות דיווח שיחולו על בעל רישיון 

 או על מי שפועל מטעמו בביצוע פעולות בזק או במתן שירותי בזק". 

 בחוק התקשורת קובע כי השר או עובד משרד 1ג4סעיף  -סמכות לקבלת מידע של מי שהשר הסמיך  .2

, רשאי לדרוש מבעל רישיון או ממי שפועל מטעמו בביצוע פעולות בזק, 1התקשורת שהשר הסמיכו לכך

במתן שירותי בזק או בביצוע שידורים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הנחוץ לשם 

לרבות בעל  –הפעלת סמכויות השר לפי חוק זה, או כדי להקל על ביצוען; בסעיף זה, "בעל רישיון" 

 רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי ומי שקיבל אישור סוג.

( בחוק התקשורת מעניק סמכויות פיקוח רחבות למפקחים 2יב)37סעיף  -סמכויות פיקוח למפקחים  .3

לדרוש מכל לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק התקשורת, בין היתר, נקבע כי המפקח רשאי 

                                                           
 .7453עמ'  20.7.2015מיום  7078י"פ תשע"ה מס' הסמכת המנהל הכללי של משרד התקשורת:  1

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7078.pdf


4 

דבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק אדם הנוגע ב

 .זה או להקל את ביצוען

 ידי משרד התקשורת-היתרים ורישיונות הניתנים על .ג

לא יבצע אדם פעולות בזק ולא יתן שירותי בזק אלא אם קיבל מאת השר  ב בחוק התקשורת קובע כי2סעיף 

ומכאן שכל מפעיל תקשורת מחוייב לקבל רישיון מהשר.  .או מכוח היתר כללי לכךרישיון לכך לפי חוק זה 

 במסגרת הרישיון או היתר כללי קבועים גם הוראות דיווח שאותם הוא בעל הרישיון מחוייב לדווח למשרד.

התקשורת כבר החל בפעילות של בחינת עידכון תקנות הפיקוח במסגרת משרד  –הסבר על המצב הקיים  .ד

במסגרת תהליך הטיוב נשלחו לחברות עבודתו השוטפת, היות ותקנות הפיקוח לא עודכנו כבר זמן רב. אי לכך 

קל לבצע הינו וש גם טיוטת התקנות המוצעות )"טיוטת תקנות הדיווח"( על מנת לבחון אם המהלך שהמשרד

 מהלך מספק.

  –דיווחיים שוטפים לאגף פיקוח כיום  .ה

 דיווחי שטופים של חברות התקשורת הגדולות

 תדירות                  

 סוגי רישיון

         

 שבועי           

 

 רבעוני

 

 שנתי

 2רטן

 אמינות תקלות בנדל הפוך

 נגישות מטריצת ניידות שוק סיטונאי

   ניידותמטריצת 

 3מפ"א
 אמינות תקלות בנדל הפוך

 ישותנג מטריצת ניידות שוק סיטונאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 רדיו טלפון נייד, חברות הסלולר בישראל. -רט"ן 
3
 מפעיל פנים ארצי, כיום רק להוט ובזק יש רישיון מפ"א -מפ"א 
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 סיכום השיח מול בעלי העניין  –חלק ב 

ניתוח עלויות  תחילה בוצעה פנייה לצורך . שלבים הלושבשתהליך השיח עם בעלי העניין התבצע  .1

. בחלק זה החברות הרגולציה על מנת לבחון איזה הוראות דיווח מטילות נטל כלכלי כבד על החברות

 נדרשו למלא קובץ אקסל המפרט מה העלות עבור כל דיווח שהם נדרשים בו היום. 

הליך הם נעשה מיפוי של בעלי העניין הרלוונטיים. נמצא שבעלי העניין שמושפעים מן הת לצורך הפנייה, .2

סוג של בעלי עבור כל כל בעלי הרישיונות הקיימים במשרד התקשורת. עוד עלה כי קיימות דרישות שונות 

 מכל בעל רישיון. דיווחים הנדרשים רישיון ולכן בפנייה לקבלת מידע ביצענו אבחנה בין ה

לאחר מכן נעשתה פנייה שנייה בה נשלחה טיוטת תקנות דיווח, ובקשת קבלת התייחסות של החברות  .3

התייחסותם של בעלי העניין הועברה לכל האגפים הרלוונטים במשרד התקשורת ונשקלה בכובד השונות. 

 ראש.

 .עם מדגם של בעלי רישיון לפוניותט ושיחותבוצעו פגישות בשלב השלישי,  .4

אשר למשרד אין  של דיווחיםגדול מידי י רישיונות רבים חושבים כי מוטל עליהם עומס מצאנו כי בעל .5

כמו כן,  שימוש בהם. וגם במקרים בהם יש שימוש בדיווחים עלות הדיווח לא מצדיקה את השימוש בו.

 עלתה טענה מהותית של כפילות בדרישות בין תקנות הדיווח והרישיונות.

המיוחדים )למעט לווין( גם היום לא ציינו כי מוטל עליהם עומס רב, אף על יש לציין כי בעלי הרישיונות  .6

פי כן המשרד החליט לצמצם את הוראות הדיווח שלהם הן מטעמים של צימצום עלויות של החברות והן 

 מטעמי התייעלות משרדית.

 

 תכנית המשרד להפחתת הנטל – גחלק 

 

 פרטי התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי .א

 

 עידכון תקנות הדיווח .1

החדשות היא לעשות סדר בדיווחים הקיימים ולבטל את כל הדיווחים שכבר  הדיווחמטרת תקנות  .1.1

אין צורך בהם. תקנות הדיווח החדשות ירכזו את כל הדיווחים העתיים הנדרשים מבעלי רשיונות 

  הטלקום. )מלבד הדיווחים השוטפים שבסמכות המפקח לדרוש(.

ווח החדשות הורחבו שתי הוראות דיווח ונלקח בחשבון העומסים והעלויות במסגרת תקנות הדי .1.2

 שנוצרו עבור הדיווחים החדשים במסגרת הערכת ניהול הסיכונים.

וקיבל את התייחסות  2016באפריל  18 -המשרד כבר פירסם טיוטה של תקנות הדיווח החדשות ב .1.3

 בהתאם.החברות ובוצעו מספר שינויים 
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 בתקנות וברישיונות דיווחביטול כפילויות  .2

, על מנת שיהיה מקום אחד בלבד ונות השוניםהמשרד יבטל את דרישות הדיווח הקבועות ברישי .2.1

 שמרכז את כל דרישות הדיווח. 

 דרישות הדיווח ברשיונות יבוטלו רק לאחר כניסת התקנות החדשות לתוקף. .2.2

 ונות של המועצה לכבלים ולוויו יישארו ללא שינוי.יהריש .2.3

 

 הוראות הדיווח צמצום .3

 מעותית את הוראות הדיווח עבור חלק ניכר מבעלי הרישיונות.המשרד יצמצם בצורה מש .3.1

 דיווחים הקיימים כיום.  5מתוך  2, ישארו ISP-עבור בעלי הרשיונות המיוחדים )למעט לווין ו .3.2

 הקיימים כיום. 37דיווחים מתוך  11עבור בעלי רישיון הרט"ן ישארו  .3.3

 הקיימים כיום. 26דיווחים מתוך  9עבור בעלי הרישיון האחוד ישארו  .3.4

 .37דיווחים מתוך  8עבור בעלי רישיון מפ"א נותרו  .3.5

 

 פרסום נוהל של תהליכי הדיווח .4

הנתונים המדוייקים על מנת שהחברות יוכלו להיערך לאופן הגשת הדיווח יפורסם נוהל שיכלול את  .4.1

 אופן הגשת הדיווחים.שהחברות צריכות לדווח ואת פורמט ו

המטרה שיהיה נוהל אחד מרוכז במקום מספר נהלים הקיימים היום לגבי חלק מהדיווחים  .4.2

הנדרשים כמו נוהל פניות ציבור. בנוסף ישנן מספר שרידות דיווח שמרוכזות לתוך דוח תקופתי אחד 

ים והן את שמצורף לרישיון. מטרת הנוהל האחיד היא לרכז הן את הפורמט של הדוחות התקופתי

 תהליכי הדיווח האחרים.

 הנוהל האחיד והמסודר יבהיר מהן הוראות הדיווח הנדרשות וירכז אותן למקום אחד. .4.3

 

 הפחתת תדירות חלק מהדיווחים השוטפים .5

, הוא שישנם המון דיווחים שוטפים בתדירות גבוהה אשר עומס שעלה ע"י מספר חברות גדולות .5.1

 כי דיווחים אלו נשרדים רק מחברות הרא"ן והמפ"א.מטילה עומס רב על החברה. יש לציין 

דיווחי השוק  באופן משמעותי. ירדוהחלטת המשרד היא כי תדירות דרישות הדיווח השוטפות  .5.2

 מתדירות שבועית לתדירות דו שבועית סיטונאי, בנדל הפוך וניידות יעברו 

 .2017בינואר  1-החל מ עודכנהתדירות דיווחים אלו  .5.3

 

 

 לפני פרסום התכניתצעדים שבוצעו  .ב

המשרד כבר פירסם טיוטת תקנות דיווח אשר מצמצמת באופן משמעותי את שרידות הדיווח הקיימות כיום, 

 ומרכזת את כל הדיווחים למקום אחד. יחד עם זאת תהליך אישור התקנות הסופי טרם בוצע.
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 כימות עלויות הרגולציה .ג

איכותנית. כימות העלויות נעשה רק ביחס לעלויות הישירות של במסגרת התהליך יושמה מתודולוגיית כימות  .1

הרגולציה ואינו כולל עלויות עקיפות, עלויות אלטרנטיבה ועלויות משקיות. מתודולוגיית הכימות התבססה 

 על שני מקורות:

 (;2015הספר השלישי במדריך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי ) .1.1

 OECD Regulatory Compliance Cost Assessment: לכימות עלויות רגולציה OECD-מדריך ה .1.2

Guidance (2014) ("CCA".) 

פירוט  דרישות הדיווח הקיימות כיום הן בתקנות הפיקוח והן ברישיונות. כל כימות עלויות הרגולציה החל  .2

 הדיווחים הנדרשים הועברו להתייחסות של בעלי הרשיונות השונים. לאחר קבלת התייחסות ראשונית נערכו

שיחות ופגישות עם מספר בעלי רישיון על מנת להבין היכן לדעתם קיים עומס רב. הן במישור של עלויות 

ישירות והן בעלויות נוספות שקיימות לחברות כמו בקרה על מערכות שאוספות מידע לצרכי דיווח לרגולטור 

 הרשיונות והערעות על סמךמבעלי באמצעות מידע פרטני  הכומת הוראת דיווחרכיבי העלות של כל  וכדומה.

 נתונים משקיים )למשל, שכר טרחת עורך דין(.

תחשיב הכימות מביא בחשבון את השכיחות היחסית של רכיבי עלות הרגולציה. כימות העלויות כולל  .3

והממוצע הכולל  שבועית, חודשית רבעונית, חצי שנתית או שנתית() הוראת דיווחשל כל תדירות התייחסות ל

  בעלי הרישיון הקיימים בכל סוד של דיווח. נגזר ממספר 

 

 ניתוח השפעות התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי .ד

 שינויים בבירוקרטיה .1.ד

 ת מסמכים ואישורים שונים. תהליכי קבלת הדיווחיםיצומצמו חובות בירוקרטיות להגשבמסגרת התכנית  .1

למשרד יהפכו ברורים יותר ומעודכנים. כמו כן, יפורסם נוהל אחיד לכל תהליכי הדיווח, נוהל שצפוי להקל 

בנוסף הדיווח יתבצע לאיש קשר אחד במשרד אשר ירכז את הטיפול  באופן משמעותי על בעלי רישיון חדש. 

ות כפולות של דיווחים בכל הדיווחים. מה שיקל על מעקב אחר קבלת הדיווחים בתוך המשרד. וימנע בקש

 מאגפים שונים במשרד.

מהעלות הישירה של הבירוקרטיה: בסה''כ צפויה התכנית לחסוך למשק  58%התכנית צפויה להפחית  .2

  בעלויות הישירות של הבירוקרטיה. ₪  3,600,000

 

 שינויים בדרישות הרגולציה .2.ד

הדיווח שהן תהליך של יישום הרגולציה. אין השפעה על דרישות הרגולציה, היות וההפחתה דנה רק בהוראות 

 כלומר הבירוקרטיה הממשלתית.

 

 התאמה של הדרישות הטכניות למקובל בעולם .3.ד

 לא רלוונטי. התכנית אינה עוסקת בהתאמה של דרישות טכניות.

 

 ניתוח השפעות משקיות של התכנית .4.ד
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המוטלות על בעלי  הכרוכות בדיווחים  תפחית באופן משמעותי את העלויות הישירות והעקיפותהמשרדית התכנית 

 רישיונות על פי חוק התקשורת , צמצום של עלויות בעלי הרישיון יתגלגל בחלקו לצרכנים.

 

 לו"ז ואבני דרך  .ה

( 1בהתאם לסעיף א), 1986 -הבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל הרישיון(, תשמ"וטיוטת תיקון לתקנות  .1

 ;1.4.2017עד ליום  יםתוגש לאישור משרד המשפט להחלטה זו,

 1.12.2017( תבוצע עד ליום 2כתיבת טיוטות של תיקוני רשיונות על מנת למנוע כפילויות, בהתאם לסעיף א) .2

בוצע עד ת( להחלטה זו, 3נוהל של תהליכי הדיווח להקלה על בעלי הרישיונות, בהתאם לסעיף א)כתיבת  .3

 ;1.9.2017ליום 

( להחלטה זו, תבוצע 6)ף וליצירת מאגר מידע, בהתאם לסעיהקמת מערכת ממוחשבת לאיסוף הדיווחים  .4

 ;31.12.2019עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 מדידת הפחתת עלויות הרגולציה –נספח א 

 רישיון רט"ן:

 עלות לאחר הפחתה עלות רגולציה קיימת

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

- 245,286 - 137,786 

  
  

  

 43.83% באחוזים: הפחתה

 

 רישיון מפ"א:

 עלות לאחר הפחתה עלות רגולציה קיימת

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

- 195,286 - 87,786 

  
  

  

 55.05% הפחתה באחוזים:

 

 רישיון אחוד:

 עלות לאחר הפחתה עלות רגולציה קיימת

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

- 205,286 - 97,786 

  
  

  

 52.37% הפחתה באחוזים:

 

 רישיון מיוחד:

 עלות לאחר הפחתה עלות רגולציה קיימת

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

דרישות 
)₪( 

בירוקרטיה 
)₪( 

- 12,500 - 5,000 

  
  

  

 60.00% הפחתה באחוזים:

 

 

הפחתה ממוצעת 
 58.62% באחוזים:
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 פירוט העומסים הרגולטורים  –נספח ב' 

להלן יוצגו העומסים הרגולטוריים שזוהו במסגרת גיבוש התכנית. התכנית מתמודדת עם שישה עומסים  .1

רגולטוריים. שניים מן העומסים מתייחסים למישור הדרישות )התוכן המהותי של הרגולציה(, בעוד שחמישה 

ידי הרגולטור או בממשק בינו לבין -התהליכים שמבוצעים עלמן העומסים מתייחסים למישור הבירוקרטיה )

 4בעלי העניין(.

אשר מופו  ,והרגולטור ידי בעלי העניין-כפי שנמסרו על התרשים שלהלן מסכם את העומסים השונים, .2

במסגרת התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי ואת עוצמתו של כל עומס, בחלוקה למישור הדרישות 

 ולמישור הבירוקרטיה.

 

 

 

 

 כפילות וסרבול ברגולציה: 1עומס  .3

ישנן דרישות דיווח רבות אשר מופיעות בתקנות הפיקוח וברישיונות של החברות הדבר יוצר כיום  .3.1

סרבול של שהוראות הדיווח. כמו כן, ישנן הוראות דיווח ברישיונות שמפנות לסעיפים אחרים 

 ויוצרים עמימות לגבי תדירות הדיווחים. 

 ובעלי העניין מבקשים לבטל גם אותו 24.03.13ות ותלונות הציבור מיום נוהל דיווח פניבנוסף ישנו  .3.2

 2013בינואר  31-נוהל דיווח על אירוע מיוחד מולהשאיר רק הוראות דיווח בתקנות ו

                                                           
 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי" הוגדרו המונחים הבאים: 22.10.2014מיום  2118בסעיף ההגדרות של החלטת ממשלה  4
 העלות הישירה הכרוכה בעמידה בדרישות התוכן של הרגולציה"; – עלות העמידה בדרישות הרגולציה"
העלות הישירה הנובעת מתהליכי העבודה מול הרגולטור כגון חובות דיווח, הגשת בקשות וטפסים, קבלת  – עלות הבירוקרטיה"

 רישיונות, זמני המתנה וכו'".

0 2 4 6

 כפילות וסרבול ברגולציה: 1עומס 

 הוראות דיווח לא מעודכנות: 2עומס 

 סף דרישות גבוה: 3עומס 

המשרד לא מאפשר לדעת מראש את אופן  : 4עומס 
 הדיווח

 ריבוי דרישות דיווח שוטפות בתדירות גבוהה:  5עומס 

 התכנית המשרדית -סיכום ודירוג העומסים 

 בירוקרטיה דרישות
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בנוסף, ישנן חברות תקשורת שבעלות מספר רישיונות ולכן הם צריכים לבחון בתשומת לב רבה את  .3.3

 דיווחים.הוראות הדיווח של כל רישיון שבבעלותם. לעיתים הדבר מתבטא בכפילות 

יוצר עומס לחברות של חברות לבחון את כל הרישיונות שברשותם לרבות תקנות הפיקוח הצורך  .3.4

 וסרבול של דרישות הדיווח. 

 ניתוח העומס: .3.5

 השפעות במישור הדרישות: אין. .3.5.1

 כפל דרישות )חפיפות(השפעות במישור הבירוקרטיה:  .3.5.2

 

 דיווח לא מעודכנות הוראות: 2 עומס .4

כילים דרישות דיווח לא מעודכנות. חלק מהנתונים כבר לא תקנות הפיקוח ורישיונות החברות מ .4.1

השתנתה וחלק מהדרישות משקפות מצב עבר ולכן כבר אינן  ת התקשורתיוגוהיות וטכנול רלוונטיים

תקנות רלוונטיות לעבודת המשרד. יש לציין כי עומס זה עלה הן ע"י המשרד והן ע"י בעלי העניין. 

התקנות עוד בטרם תחילת  לעדכוןונעשתה עבודה רבה במשרד  1994הפיקוח לא עודכנו משנת 

 בחינת תהליך של הפחתת הנטל.  

 ניתוח העומס: .4.2

 השפעות במישור הדרישות: אין. .4.2.1

סף דרישות גבוה של דיווחים לא מעודכנים. העומס השפעות במישור הבירוקרטיה:  .4.2.2

רד לא שמול המשרד. היות ויש דרישות דיווח שהמהעיקרי שנוצר הוא אי בהירות בעבודה 

מקפיד מאוד על קבלת באמת צריך ודרישות אחרות אשר המשרד אכן עושה בהם שימוש ו

 הדיווחים.

 

 סף דרישות גבוה: 3עומס  .5

הקיימות היום הן דרישות דיווח גבוהות יתר על המידה, לדעת חלק מבעלי העניין דרישות הדיווח  .5.1

  נעשה שימוש בנתונים שעוברים למשרד ולכן מבקשים להפחית את חלק מהדיווחים.לא 

כפי שכבר ציינתי, המשרד הבין כי חלק מהדרישות כבר לא רלוונטיות ולכן החליט לצמצם במידת  .5.2

האפשר בטיוטת תקנות הדיווח. אף על פי כן, היו מספר חברות שטענו כי דרישות הדיווח בטיוטה 

וע על דיווח מיוחד ורכיבים אלחוטיים הן דרישות גבוהות מידי וביקשו לצמצם החדשה לעניין איר

 את היקף הדיווח.

הן עבור בעלי העניין  –דרישות עודפות אלו מכבידות על בעלי העניין והופכות את התהליך למסורבל  .5.3

והן עבור המשרד. מעבר למתכונת מצומצמת וממוקדת של דיווחים תאפשר למשרד לצמצם את 

ייהנו מצמצום  בעלי הענייןהקריטיים מבחינתו. מובן ש בדיווחיםס שמוטל עליו ולהתמקד העומ

 גבוהות.דרישות 

 ניתוח העומס: .5.4

 השפעות במישור הדרישות: אין. .5.4.1

סף דרישות גבוה של דיווחים לא מעודכנים. העומס השפעות במישור הבירוקרטיה:  .5.4.2

ויש דרישות דיווח שהמשרד לא העיקרי שנוצר הוא אי בהירות בעבודה מול המשרד. היות 

באמת צריך ודרישות אחרות אשר המשרד אכן עושה בהם שימוש ומקפיד מאוד על קבלת 

 הדיווחים. יוצר עלויות ישירות על החברות.
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 לדעת מראש את אופן הדיווחלא מאפשר  משרד: ה4עומס  .6

ת תקנות טיוטב 14תקנה של החברות: ב בטיוטת תקנות הדיווח לא הייתה התייחסות לאופן הדיווח .6.1

יומצא לו  המפורטים בתקנות אלה הדוחותן דוח מ כי להורותרשאי  המנהל" כי: הוצע הדיווח

 ."במתכונת שיורה

חברות התקשורת ציינו כי אי הוודאות לגבי אופן הדיווח תקשה עליהם לשלוח את הדיווח. כמו כן,  .6.2

החברות ביקשו רמת ודאות גבוהה יותר לגבי הנתונים שהם ידרשו לדווח ולא להשאיר את ההגדרות 

 מעורפלות. 

יגדיר בתקנות המוצעות החברות ביקשו שמשרד התקשורת  13, תקנה דוח אירוע מיוחדלמשל ב .6.3

בדיוק מהו האירוע המיוחד שעליו יש לדווח. ולעניין מתכונת הדיווח ביקשו להוסיף שרק במידה 

 והדוח ניתן להפקה במערכות החברה"

 ניתוח העומס: .6.4

 איןהשפעות במישור הדרישות:  .6.4.1

קושי בבהירות בהנחיות וביישום אשר יוצר אי ודאות על השפעות במישור הבירוקרטיה:  .6.4.2

 הירות שעלולה לייצר קושי לחברות מסוימות ביישום הרגולציה.בעלי העניין ואי ב

 

 דרישות דיווח שוטפות בתדירות גבוהה ריבוי: 5עומס  .7

( 2יב)37כפי שפורט בהרחבה בהתחלה, הבסיס החוקי של הוראות הדיווח נובע, בין היתר,  מסעיף  .7.1

לו כל ידיעה או  בחוק התקשורת אשר קובע כי המפקח רשאי לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור

מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען.  מכוח סעיף 

זה, ולצורך עבודת הפיקוח השוטפת של המשרד, אגף פיקוח מבקש מהחברות דיווחים משתנים 

 בתדירויות כאלה ואחרות.

לי רישיון רט"ן )חמשת חברות חשוב להדגיש כי דרישות הדיווח השוטפות קיימות רק על בע .7.2

שוטפות מבעלי רישיונות אחרים. )רשיון אחוד דיווח  בקשותהסלולר( ומפ"א )בזק והוט( ולרוב אין 

 או מיוחד(.

חברות הרט"ן ציינו כי הוראות הדיווח השוטפות בתדירויות גבוהות מטילות על החברה עומסים  .7.3

ברות להעביר מספר דיווחים למשרד כבדים מאוד. יש לציין כי בתקופה האחרונה נדרשו הח

התקשורת בתדירות שבועית. כמו כן, החברות ציינו כי בחלק מהמידע המבוקש החברה לא רואה 

 עניין עסקי ולכן הוא נאסף ומבוקר בעיקר בשביל משרד התקשורת.

 דוגמאות לדרישות הדיווח השוטפות הן: דוח ניודים ודוח מעקב אחר השוק הסיטונאי. .7.4

 

 העומס:ניתוח  .7.5

 יש, סף דרישות גבוה שיוצר עלויות ישירות, אי ודאותהשפעות במישור הדרישות:  .7.5.1

אי ודאות לגבי מבנה ואופן הגשת הדיווח, ושעלול ליצור השפעות במישור הבירוקרטיה:  .7.5.2

 עלויות ישירות כשלא תואם למערכות של החברות.
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 סעיף סודיותחוסר אחידות לעניין  ס על ידי המשרד הינו: עומנוסף שעלה ע"י החברות אך לא הוגדר כ עומס .8

המנהל לא יגלה ידיעה, דין וחשבון או מסמך " בתקנות הפיקוח ישנה תקנה לעניין שמירת סודיות: .8.1

שנמסרו לו לפי הוראותיהן של תקנות אלה, אלא אם כן דרוש הדבר לצורך ביצוע הפיקוח לפי תקנות 

התייחסות לכך. כמו כן, עלה מהחברות כי בטיוטת התקנות אין  אין המיוחדים ברישיונות ךא אלה.

 התייחסות לסעיף הסודיות.

בעל רגישות גבוהה כדוגמת מידע בדבר  כולל מידע סודיהחברות העלו חשש כי חלק מהמידע הנדרש  .8.2

מציינים  .ועוד הרישיון בעל את המשמשות והטכנולוגיות המערכת מרכיבי, פריסת הרשת ותצורתה

 השימוש את ולכן ביקשו להגביל כי במידה ולא יהיה סודיות גם עבודת הרגולטור עלולה להיפגע. 

 גילוי המידע. מפני חיסיון ולהבטיח הספציפית למטרתו במידע

 העומס: ניתוח .8.3

 איןהשפעות במישור הדרישות:  .8.3.1

עוברים אי בהירות לגבי שמירת הסודיות של הנתונים שהשפעות במישור הבירוקרטיה:  .8.3.2

 למשרד. ולכן מייצר קושי ביישום של הוראות הדיווח.

ולכן אין שינוי  בתקנות הפיקוח אינה תקפה כבר היום 9העומס עם המשרד עלה כי תקנה בדיקת מ .8.4

כמו כן עמדת המשרד היא כי המשרד יפעל בהתאם לחוק חופש המידע אשר מאפשר מהמצב הקיים. 

שות ציבורית אינה ר   בחוק חופש המידע: (6)ב()9בסעיף אמור כ - סודי או מסחרילא להעביר מידע 

הוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך שידע מ"   שהוא אחד מאלה:ע חייבת למסור מיד

כו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים רכלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בע

ולכן  לויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי"הקשורים לעסקיו של אדם, שגי

 קיימת בהירות במצב הקיים.
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 פירוט הדיווחים שירדו  -ג נספח 

 דיווחים של חברות רט"ן )חברות הסלולר( .1

מצב אחרי  בסיס חוקי תדירות סוג דיווח
 הדוח

 נשאר רשיון רט"ן שנתית דוח כספי מבוקר

 נשאר רשיון רט"ן שנתית דוח מנויים

 נשאר רשיון רט"ן בעת שינוי דוח בדבר שימוש בתדרים

 נשאר רשיון רט"ן שנתית דוח בדבר שימוש בתדרים

 נשאר רשיון רט"ן שנתית פרטי בעל הרישיון

 נשאר רשיון רט"ן שנתית דוח מערך הנדסי

 בוטל רשיון רט"ן רבעונית דוח כספי רבעוני

 בוטל רשיון רט"ן רבעונית הכנסות רבעונידוח 

 נשאר רשיון רט"ן רבעונית דוח תנועה

 דיווח על אירוע מיוחד
עם קרות מקרה 

האירוע וכל עוד נמשך 
 האירוע

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

 חציונית דיווח על אירוע מיוחד
פעולותיו תקנות הבזק )הפיקוח על 

 נשאר 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו''ח פעילות רבעוני
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית דו"ח ביצוע חדשי
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית דו"ח טיפול בתקלות
)הפיקוח על פעולותיו תקנות הבזק 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח טיפול בתקלות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח מספר הבקשות להתקנה 
של קווי מנוי טלפון וקווי 

 העברת נתונים
 רבעונית

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

דו"ח מספר הבקשות להתקנה 
והעתקה של קווי מנוי טלפון 

 וקווי העברת נתונים
 חודשית

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

 רבעונית דו"ח ניתוק של שירות בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית ניתוק של שירות בזק דו"ח
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח חיבור מנוי נוסף לקו 
 טלפון-מנוי

 שנתית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-בעל רשיון(, תשמ"ושל 

 שנתית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 בוטלתקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו  חודשית ד"וח מרכזות שירותים
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 רישיונות מיוחדיםבעלי דיווחים של   .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח זמינות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח זמינות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח טיב תמסורת
הבזק )הפיקוח על פעולותיו תקנות 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח טיב תמסורת
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חציונית דו"ח ציוד בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חציונית דו"ח יחידות מניה
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח תלונות ופניות מן 
 הציבור

 רבעונית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 נשאר 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 אחת לחמש שנים שנתית-תכנית פיתוח רב
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 אחת לשלוש שנים שנתית-תכנית רכש רב
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
פעולותיו תקנות הבזק )הפיקוח על 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית תכנית עבודה שנתית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

מצב אחרי  בסיס חוקי תדירות סוג דיווח
 הדוח

 דו''ח על מקבלי שירות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו  שנתית

 - 1986  --של בעל רשיון(, תשמ"ו
 מופיע גם ברישיון

 בוטל

 דו''ח על ציוד בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו  שנתית

 - 1986  --של בעל רשיון(, תשמ"ו
 מופיע גם ברישיון

 בוטל

 דו''ח על כוח אדם
 שנתית

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

 מופיע ברישיון
 בוטל

דיווח שינויים בהנהלה 
 ובאמצעי השליטה

תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו  בעת השינוי
 נשאר  1986  --של בעל רשיון(, תשמ"ו

תקופתי: דוח פעילויות 
פרטים כלליים, תאור שירותי 
הבזק ופעולות הבזק, מקבלי 
שירות, מרכיבים אלחוטיים 

)לבעל רשיון משולב(, שינויים 
במערכת, החזקת אמצעי 

 שליטה.

שנתית או לפי דרשית 
 נשאר  רישיון מיוחד המנהל

 בקשה לחידוש רישיון

( 45-90לא יאוחר מ )
יום לפני תום תקופת 

 הרישיון
 נשאר  מיוחדרישיון 
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 אחודיםבעלי רישיונות יווחים של  ד .3

 

 בסיס חוקי תדירות סוג דיווח
מצב 

אחרי 
 הדוח

 נשאר רשיון אחוד שנתית דוח כספי מבוקר

 נשאר רשיון אחוד שנתית דוח מנויים

 נשאר רשיון אחוד שנתית דוח בדבר שימוש בתדרים

 נשאר רשיון אחוד שנתית פרטי בעל הרישיון

 בוטל רשיון אחוד חצי שנתי דוח חסימת ציוד קצה רטן

 בוטל רשיון אחוד רבעונית דוח כספי רבעוני

 בוטל רשיון אחוד רבעונית דוח הכנסות רבעוני

דו"ח תנועה בגין שירות טלפון 
 לאומי-בין

 נשאר רשיון אחוד רבעונית

 דיווח על אירוע מיוחד
עם קרות מקרה 
האירוע וכל עוד 

 האירוענמשך 

תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 
 נשאר 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו
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 חציונית דיווח על אירוע מיוחד
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 נשאר 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו''ח פעילות רבעוני
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית דו"ח ביצוע חדשי
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית דו"ח טיפול בתקלות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח טיפול בתקלות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח מספר הבקשות להתקנה 
של קווי מנוי טלפון וקווי 

 העברת נתונים
 רבעונית

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

דו"ח מספר הבקשות להתקנה 
והעתקה של קווי מנוי טלפון 

 וקווי העברת נתונים
 חודשית

תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 
 בוטל 1986-רשיון(, תשמ"ושל בעל 

 רבעונית דו"ח ניתוק של שירות בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח ניתוק של שירות בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח חיבור מנוי נוסף לקו 
 טלפון-מנוי

 שנתית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית שירותיםד"וח מרכזות 
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח זמינות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית זמינותדו"ח 
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח טיב תמסורת
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח טיב תמסורת
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חציונית ציוד בזקדו"ח 
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חציונית דו"ח יחידות מניה
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח תלונות ופניות מן הציבור
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 נשאר 1986-תשמ"ושל בעל רשיון(, 

 שנתית-תכנית פיתוח רב
אחת לחמש 

 שנים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו
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 שנתית-תכנית רכש רב
אחת לשלוש 

 שנים
)הפיקוח על פעולותיו תקנות הבזק 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית תכנית עבודה שנתית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית תכנוןדוח השוואה ביצוע מול 
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 

 בעלי רישיונות מפ"איווחים של  ד .4

 

דו"ח בעניין עבודות הפיתוח של רשת 
 החברה.

 בוטל רשיון כללי שנתית

 נשאר רשיון כללי שנתית דוח כספי מבוקר

• דו"ח מבקשים ומנויים. הדוח יכלול: 
בכל שירות, בחלוקה לפי  כמות המנויים

 סוגי השירותים וסוגי המנוי;
היקף ההכנסות בכל שירות, בחלוקה • 

 לפי סוגי השירותים;
מספר המבקשים להתחבר או •  

להתנתק וכן מספר הממתינים לחיבור 
 לרשת;

 שיוך מנויים למב"ל.• 

 נשאר רשיון כללי שנתית

דו"ח בדבר שימוש בתדרים במקטעים 
 מהוט(אלחוטיים )רק 

 נשאר הוט -רשיון כללי שנתית

 נשאר רשיון כללי שנתית דו"ח המערך ההנדסי

 בוטל רשיון כללי רבעונית דוח כספי רבעוני

 בוטל רשיון כללי רבעונית דוח הכנסות רבעוני

 רבעונית דו''ח פעילות רבעוני
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית ביצוע חדשידו"ח 
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח התקנה של קו מנוי, ציוד בזק 
 ראשוני ונוסף

 רבעונית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח התקנה של קו מנוי, ציוד בזק 
 ראשוני ונוסף

 שנתית
הבזק )הפיקוח על פעולותיו תקנות 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית דו"ח טיפול בתקלות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו
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 רבעונית דו"ח טיפול בתקלות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

להתקנה של קווי דו"ח מספר הבקשות 
 מנוי טלפון וקווי העברת נתונים

 רבעונית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

דו"ח מספר הבקשות להתקנה והעתקה 
של קווי מנוי טלפון וקווי העברת 

 נתונים
 חודשית

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

 רבעונית דו"ח ניתוק של שירות בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח ניתוק של שירות בזק
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית טלפון-דו"ח חיבור מנוי נוסף לקו מנוי
פעולותיו תקנות הבזק )הפיקוח על 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית ד"וח מרכזות שירותים
הבזק )הפיקוח על פעולותיו תקנות 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חודשית ד"וח מרכזות שירותים
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח זמינות
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח זמינות
הבזק )הפיקוח על פעולותיו תקנות 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דו"ח טיב תמסורת
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 רבעונית דו"ח טיב תמסורת
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חציונית דו"ח ציוד בזק
הבזק )הפיקוח על פעולותיו  תקנות

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 חציונית דו"ח יחידות מניה
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו
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 רבעונית דו"ח תלונות ופניות מן הציבור
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 נשאר 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 אירוע מיוחדדיווח על 

עם קרות 
מקרה 

האירוע 
וכל עוד 

נמשך 
 האירוע

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

 חציונית דיווח על אירוע מיוחד
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 נשאר 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית-תכנית פיתוח רב
אחת 

לחמש 
 שנים

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

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית-תכנית רכש רב
אחת 

לשלוש 
 שנים

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

 שנתית ביצוע מול תכנוןדוח השוואה 
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית תכנית עבודה שנתית
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-של בעל רשיון(, תשמ"ו

 שנתית דוח השוואה ביצוע מול תכנון
תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו 

 בוטל 1986-תשמ"ושל בעל רשיון(, 

 


