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משרד התקשורת
פעולות הביקורת
במשרד התקשורת ,אג הספקטרו ובוועדת התדרי נבדקו היבטי בניהול
התדרי האלקטרומגנטיי .בי היתר נבדקו פעולות הנוגעות להועדת התדרי
והקצאת; למאגר המידע שלה ולמערכות הממוחשבות שבשימוש האג;
לקביעת ערכ הכלכלי והחשבונאי של התדרי ולהסדרת השימוש בטכנולוגיה
של תקשורת מתקדמת .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד הביטחו,
בצה"ל ובחברה לתקשורת.

היבטי בניהול התדרי האלקטרומגנטיי
תקציר
תדרי אלקטרומגנטיי מאופייני בתכונות התפשטות שונות ומתאימי לשימושי
שוני .בשני האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות שהביאו לגידול ניכר בביקוש
לתדרי כתשתית למת שירותי תקשורת ומידע .התדרי ה משאב לאומי מוגבל
בעל ער כלכלי רב ,והשימוש בה מחייב הסדרה במישור הבילאומי ובמישור
הלאומי .מדינת ישראל חברה באיגוד הטלקומוניקציה הבילאומי ITU
) ,(International Telecommunication Unionהעוסק בעיקר בהועדה בילאומית של
תדרי ,ומחויבת לפעול על פי תקנותיו ונהליו .הועדת תדרי קובעת כי תדר או תחו
של תדרי ייועדו לשימושי ולשירותי שוני ,והקצאת תדרי היא מת אישור
לשימוש בתדר.
השימוש בתדרי מוסדר בישראל בפקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב
) 1972להל  הפקודה( ,ובתקנות שהתקי שר התקשורת מכוחה .בפקודה נקבע כי לא
ישתמש אד בתדר אלא בהתא לייעודו לשימוש ולפי הקצאה שקיבל מגו
שהסמיכה הממשלה לעניי זה .בנובמבר  2008החליטה הממשלה )להל  החלטת
הממשלה( שהועדת תדרי והקצאת ייעשו בידי ועדת תדרי )להל  ועדת התדרי
או הוועדה( .עוד החליטה הממשלה על מינוי ועדת תדרי עליונה )להל  הוועדה
העליונה( שתוכל להעלות נושאי והחלטות שנדונו בוועדת התדרי ולדו בה .בעת
הקצאת התדרי מטילה המדינה אגרה שנתית שסכומה נגזר מכמות התדרי
שהוקצו ברישיו .כוחות הביטחו ,המשתמשי בחלק ניכר מ התדרי ,אינ
משלמי בעד אגרות למדינה .אג הספקטרו )להל  האג( במשרד התקשורת
מרכז את תכנו ההועדה וההקצאה של התדרי בישראל.
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פעולות הביקורת
בחודשי אפריל עד אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי הנוגעי
להועדת התדרי והקצאת ,למאגר המידע שלה ,למערכות הממוחשבות שבשימוש
האג ,לקביעת ערכ הכלכלי והחשבונאי של התדרי ולהסדרת השימוש בטכנולוגיה
של תקשורת מתקדמת .הביקורת נעשתה במשרד התקשורת ,בוועדת התדרי ובאג.
בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד הביטחו )להל  משהב"ט( ,בצה"ל
ובחברה לתקשורת )להל  חברה א'( .בדבר בדיקות קודמות  בשנת  2007בדק משרד
מבקר המדינה את ה"פיקוח על בעלי רישיונות למת שירותי תקשורת" ,1בשנת 2008
בדק את "הטיפול בכשלי ברגולציה ובהסרת המכשולי הפוגעי בתחרות" ,2ובשנת
 2009בדק את "רישוי מתקני היוצרי קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו והפיקוח
עליה".3

עיקרי הממצאי
הוועדות להועדת התדרי והקצאת
 .1ועדת התדרי בהרכבה החדש שהוסמכה על פי החלטת הממשלה משנת 2008
התכנסה והחלה לפעול רק ביוני  ,2010כשנה וחצי ממועד הסמכתה .כתוצאה מכ
במש תקופה ארוכה לא היה מענה רגולטורי שיסדיר את השימוש בתדרי לפי
הוראות הדי ,והלי הועדת התדרי והקצאת נפגע.
 .2ועדת התדרי לא קבעה הלי להסדרת הענייני הקשורי בישיבותיה ובקבלת
החלטותיה .הוועדה תיעדה את דיוניה בסיכומי דיו כלליי המתעדי בעיקר את
ההחלטות .סיכומי אלה לא שיקפו את כל עמדות הנציגי שהועלו בדיו ואת נימוקי
ההחלטות שהתקבלו.
 .3מתחילת עבודת ועדת התדרי ועד ינואר  ,2013לא התקיימה א ישיבה בהרכב
מלא בהשתתפות כל חבריה והמשקי.
 .4הוועדה העליונה לא התכנסה ולו פע אחת ,וממילא לא הסדירה את פעולתה,
את עבודת המטה ,את אופ הדיווח מול ועדת התדרי ,את הלי התכנסותה ואת אופ
קבלת ההחלטות בה.
 .5הממשלה הסמיכה את ועדת התדרי להועיד תדרי ולהקצות אות ,אול
מרבית ההקצאות נעשות על ידי יו"ר הוועדה ,המקצה תדרי לשימוש אזרחי ,ועל ידי
נציג אג התקשוב בצה"ל ,המקצה תדרי לשימוש צבאי .דר פעולה זו מבוססת על
החלטה שקיבלה ועדת התדרי שפעלה במועצה בשנת  ,2003א במשרד התקשורת
היו דעות חלוקות בנוגע לסמכות שלה .יו"ר הוועדה לא עדכ את חבריה בנושא ,ולא
העלה לדיו את ההתנהלות בעניי סמכותה של הוועדה לאצול למי מחבריה את סמכות
ההקצאה .רק בדצמבר  ,2012במענה לביקורת של משרד מבקר המדינה ,הכי משרד
התקשורת חוות דעת משפטית הנותנת תוק להחלטה משנת  ,2003ובה הומל .לעג
__________________

1
2
3

מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .695
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1145
מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .565
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את סמכויות ההקצאה של התדרי בחקיקה .משניתנה חוות הדעת ,משרד התקשורת
נדרש לדו בדרכי ליישו ההמלצה הכלולה בה.
 .6בפקודה נקבע שהועדת התדרי והקצאת לכוחות הביטחו ייעשו לפי "הדי
והוראות המינהל" שהיו קיימי ב .1.10.93אי הוראות ברורות ורלוונטיות לעת
הזאת שיסדירו את ההועדה וההקצאה של התדרי לשימוש מערכת הביטחו.

המערכות הממוחשבות והשימוש במאגרי המידע
 .1משרד התקשורת לא קיי את החלטת הממשלה משנת  2007להקי עד סו
ספטמבר  2008מאגר הכולל מידע בדבר ההועדה וההקצאה של תדרי .בפועל המשרד
החל להקי את המאגר ,בדצמבר  ,2009לאחר יותר משנתיי מהמועד שבו הוחלט על
הקמתו ,ולאחר כשנה מהמועד שבו המאגר היה צרי להיות מוכ לפי החלטת
הממשלה.
 .2המידע המוצג במאגר שהקי משרד התקשורת בנובמבר  2011חסר ואינו תק,
ומשרד התקשורת לא פעל לטיוב המידע בו .נוהל הגישה למאגר לא הוכ עד סו
דצמבר  2012כנדרש בהחלטת הממשלה.
 .3משרד התקשורת לא ביצע את הפעולות הדרושות להקמת אתר חלופי שישמש
את האג במקרה חירו :טר נקבע מקו האתר ,לא נרכשו רכיבי החמרה הנדרשי
להפעלתו ,לא פותחה התכנה במערכת תדרנט שתאפשר לגבות את נתוני המערכת,
והמשרד לא קבע את דר העדכו השוט של המידע באתר החירו.

ערכ החשבונאי והכלכלי של התדרי
 .1בשני האחרונות מבוצעת רפורמה בחשבונאות הממשלתית ,הכוללת בי היתר
רישו מלא של נכסי המדינה לפי כללי חשבונאות מקובלי .בדוחות הכספיי של
משרד התקשורת ובדוחות הכספיי של ממשלת ישראל אי ביטוי לערכ של
התדרי ,שה נכסי בלתי מוחשיי.
 .2משרד התקשורת לא החל בהליכי לקביעת הער הכלכלי של התדרי .לקביעת
זו יש חשיבות רבה היות שהתדרי ה משאב במחסור .הנתוני בדבר ערכ הכלכלי
נדרשי למקבלי ההחלטות במשרד התקשורת ,לש התוויית מדיניות בעיד של
פיתוחי טכנולוגיי ובהתנהלות אל מול צרכני התדרי.
 .3משרדי התקשורת ,האוצר ,הביטחו וביטחו הפני לא ביצעו את ההחלטה
שקיבלה הממשלה בשנת  .2004על פי ההחלטה יש לתק את הפקודה והתקנות,
ולקבוע שהחל מ 1.1.06תוטל חובת תשלו אגרות על כל הגופי המשתמשי
בתדרי ,ובה כוחות הביטחו .בהתאמה יוגדלו התקציבי של משהב"ט ,משרד
ראש הממשלה )להל  משרד רה"( והמשרד לביטחו הפני.
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ההליכי להסדרת השימוש בטכנולוגיית הדור הרביעי
 .1תדרי המתאימי להפעלת טכנולוגיות סלולר הדור הרביעי )להל   (4Gהוקצו
לצה"ל בשנת  2002לשימוש לתקופה קצובה של כתשע שני .צה"ל היה אמור
להיער ולפנות את התדרי בתחו ולעבור להשתמש במערכות הפועלות בתדרי
אחרי עד סו שנת  .2010בשנת  2006החליטה מערכת הביטחו להשתמש בתדרי
להפעלת מערכת אלחוטית חדשה שהקימה .בסיכומי ישיבות של ועדת התדרי אי
תיעוד שממנו אפשר ללמוד שהחליטה להקצות לצה"ל את התדרי להפעלת המערכת
החדשה.
 .2בשנת  2008החליטה הוועדה על דחיית מועד פינוי התדרי ,וקבעה את התדרי
שיפנה צה"ל בהדרגה עד סו שנת  2012ואת המועדי לפינוי .ההחלטה נקבעה
כ"קביעה ראשונית" כדי שיו"ר הוועדה יוכל לשנות את ההחלטה ,לאור תוצאות
הבדיקה של צוות שהקימה הוועדה שהיה אמור להגיש את מסקנותיו עד סו שנת
 .2008נמצא כי הצוות לא הציג את תוצאות הבדיקה לפני ועדת התדרי שפעלה עד
נובמבר  ,2008וועדת התדרי שהוסמכה באותו מועד דנה בנושא רק באפריל .2011
במצב דברי זה לא הושלמה עבודת המטה שנועדה לקבוע את התדרי שיוקצו
לשימוש אזרחי ואת לוח הזמני לכ.
 .3הצוות הבימשרדי שמינתה הממשלה בשנת  ,2010שתפקידו לבחו את אופ
יישו פינוי התדרי ובכלל זה את האפשרות למת פיצוי למערכת הביטחו ,לא
הצליח לסכ את אופ הפינוי ואת סכו השיפוי שישול למערכת הביטחו .עד מועד
סיו הביקורת לא הגיעו משרד האוצר ומשהב"ט להסכמה ולא יושבה המחלוקת
ביניה על סכו השיפוי ועל אופ תשלומו.
 .4שר התקשורת מינה ועדת מכרזי להקצאת תדרי  4Gלמפעילות הרט" )רדיו
טלפו נייד( שבראשה המנכ"ל .לפי כתב המינוי ,היה עליה לפרס את המכרז עד סו
אוגוסט  .2012למרות שלא הייתה מניעה שוועדת המכרזי תשלי את הכנת מסמכי
המכרז ותנאיו היא לא עשתה כ ,והכנת טר הושלמה עד ינואר .2013
 .5בתחו התדרי המתאי להפעלת טכנולוגיות הדור הרביעי פועלת ג מערכת
תקשורת אלחוטית של חברה א' .משרד התקשורת החל בפעולות לפינוי התדרי כבר
בשנת  ,2007ובתקופה זו הוא העלה הצעה להקצאת תדרי חלופיי ,ולאחר מכ שינה
את עמדתו .בסופו של יו לא הביאו פעולותיו לפינוי התדרי שבשימוש חברה א'.

סיכו והמלצות
התדרי ה משאב לאומי ציבורי מוגבל ,והביקוש לה גדול מ ההיצע וא צפוי
שיגדל בעתיד ,ולכ חשוב מאוד להבטיח שהועדת ,הקצאת והשימוש בה יהיה
יעיל ומיטבי .ממצאי הביקורת מעלי ליקויי המחייבי את הגורמי המעורבי
בהועדת התדרי ובהקצאת להסדיר את דרכי העבודה של ועדת התדרי ושל
הוועדה העליונה .על משרד התקשורת לדו בדרכי הנדרשות לעיגו סמכויות
ההקצאה של התדרי בצורה ברורה .על משרדי התקשורת ,הביטחו וביטחו הפני
לגבש הוראות ברורות ורלוונטיות המסדירות את ההועדה וההקצאה של התדרי
לשימוש מערכת הביטחו ,ולקיי את החלטת הממשלה בעניי תשלו אגרה עבור
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שימוש בתדרי .על משרדי התקשורת והאוצר לקבוע את הער הכלכלי והחשבונאי
של התדרי ולתת לה ביטוי בדוחות הכספיי.
משרד התקשורת נדרש לטייב את המידע על התדרי במאגר שעל הקמתו והפעלתו
החליטה הממשלה .כמו כ עליו לשדרג את התמיכה במערכות המידע שבאג
ולהבטיח את פעולתו התקינה בשעת חירו .כדי להסדיר את השימוש בטכנולוגיית
הדור הרביעי יש לפנות את התדרי שבשימוש חברה א' ,ליישב את המחלוקת בי
משרד האוצר ובי משהב"ט בעניי השיפוי הכספי על הפינוי והמעבר לתדרי
חלופיי ,ולפעול להסדרת הנושא בשיתו פעולה ,מתו ראייה כוללת של צורכי
הציבור והמדינה.

♦
מבוא
הספקטרו האלקטרומגנטי הוא מרחב התדרי של הקרינה האלקטרומגנטית 4המתפשטת במרחב
במהירות האור .גלי הקרינה מאופייני בתדירות ונמדדי ביחידות של הר .תחו גלי הרדיו הוא
קרינה אלקטרומגנטית בתדרי עד  3,000גה") 5להל  התדרי ( .תדרי שוני מאופייני
בתכונות התפשטות שונות ומתאימי לשימושי שוני  .התדרי ה משאב מוגבל ,ודר! ניהול
נקבעת בעול בעיקר בידי הממשלות.
 .1בשני האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות שהביאו לגידול ניכר בביקוש לתדרי כתשתית
למת שירותי תקשורת ומידע ,ובי היתר למת שירותי טלפוניה ניידת סלולרית ,העברת נתוני ,
שידורי רדיו וטלוויזיה ותקשורת לוויינית .מגמה זו מתרחשת במגזר האזרחי ובמגזר הביטחוני
כאחד .לצד הגידול בביקוש גדל ג היצע התדרי  ,היות שכתוצאה מהשיפור הטכנולוגי אפשר
לנצל באופ יעיל יותר .אול מגמת הגידול בביקוש לתדרי עולה על הגידול בהיצע .גופי
עסקיי בענ %התקשורת מספקי באמצעות התדרי שירותי תקשורת ללקוחותיה  ,ולכ ה בעלי
ער! כלכלי רב.
 .2השימוש בתדרי חוצה גבולות ומחייב תיאו והסדרה במישור הבילאומי .מדינת ישראל
חברה באיגוד הטלקומוניקציה הבילאומי    6ITUשהוא סוכנות של ארגו האומות המאוחדות 
ומחויבת לפעול על פי תקנותיו ונהליו .האיגוד עוסק בעיקר בהועדה בילאומית של תדרי
) (Radio Regulationsלשימושי שוני  ,על מנת להבטיח קישוריות בילאומיות ולמנוע הפרעות
אלקטרומגנטיות במערכות הרדיו של המדינות .הועדת התדרי שקבע  ITUהיא הבסיס לשימוש
בתדרי במדינות ,והיא מנחה את היצרני בפיתוח הציוד שבאמצעותו ניתני שירותי תקשורת
אלחוטית.
הועדת התדרי הבילאומית נקבעת בשלושה אזורי גאוגרפיי נפרדי  ,כ! שלעתי מייעדי
באזור אחד תדרי לשימוש מסוי  ,ובאזור אחר לאותו שימוש תדרי שוני  .מדינת ישראל נמצאת
באזור  1הכולל את יבשת אירופה ,אפריקה והמזרח התיכו.
__________________

4
5
6

שדות חשמליי ומגנטיי.
ג'יגה הר.
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 .3הועדת תדרי קובעת כי תדר או תחו של תדרי ייועדו לשימושי ולשירותי שוני .
ההועדה נעשית במישור הבילאומי ובמישור הלאומי .הקצאת תדרי היא מת אישור לשימוש
בתדר .ההקצאה קובעת התניות בדבר מקו השימוש ואפיו של ההספק המשודר כדי להבטיח
שהשימוש בתדר יהיה יעיל וכדי למנוע הפרעות אלקטרומגנטיות.
 .4עקב מאפייניה הגאוגרפיי של מדינת ישראל ,ניהול ספקטרו התדרי בה באופ מתוא
וללא הפרעות אלקטרומגנטיות מורכב יחסית למדינות אחרות .זאת בשל הפריסה הצפופה של ציוד
)משדרי ומקלטי מסוגי שוני ( שבאמצעותו ניתני השירותי האלחוטיי במדינה ובשל
קרבתו של הציוד למדינות השכנות.
השימוש בתדרי מוסדר בישראל בפקודת הטלגר %האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב) 1972להל 
הפקודה( ,ובתקנות שהתקי שר התקשורת מכוחה .בפקודה נקבע כי "לא יקי אד ולא יקיי "
תחנת טלגר %אלחוטי 7ומכשיר לטלגר %אלחוטי בכל מקו בישראל או בכלי שיט או בכלי טיס
הרשומי בישראל ,אלא לפי רישיו מאת הממשלה )להל  הרישיו( .כמו כ נקבע כי לא ישתמש
אד בתדר אלא בהתא להועדת התדר ,לפי הקצאה שקיבל מאת גו %שהממשלה הסמיכה לעניי זה
ובהתא לדרכי ניצול התדר ואופ השימוש בו כפי שנקבעו בתנאי ההקצאה .בתקנות הטלגר%
האלחוטי )רישיונות ,תעודות ואגרות( ,התשמ"ז) 1987להל  התקנות( ,מוסדרי אופ מת
הרישיונות ,האישורי ותשלו האגרות.
 .5הגו %שהסמיכה הממשלה להועדת תדרי ולהקצאת הוא ועדת התדרי )להל  ועדת
התדרי או הוועדה( ,שבראשה עומד מנהל אג %הספקטרו במשרד התקשורת )להל  האג.(%
האג %מרכז את תכנו ההועדה וההקצאה של התדרי בישראל ,והוא ג נות רישיונות לשימוש
בתדרי  .עוד החליטה הממשלה שתפעל ועדת תדרי עליונה )להל  הוועדה העליונה( ,בראשות
מנכ"ל משרד התקשורת ,שתוכל להעלות נושאי והחלטות שנדונו בוועדת התדרי ולדו בה .
בגי הקצאת התדרי מטילה המדינה אגרה שנתית שסכומה נגזר מכמות התדרי שהוקצו ברישיו.
בתוספת לתקנות מפורטי שיעורי האגרות ,ונקבע שה יוצמדו למדד המחירי לצרכ .לפי
הפקודה ,כוחות הביטחו  המשתמשי בחלק הארי של התדרי  פטורי מתשלו האגרה.
 .6בחודשי אפריל עד אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי הנוגעי להועדת
התדרי והקצאת  ,למאגר המידע שלה  ,למערכות הממוחשבות שבשימוש האג ,%לקביעת ערכ
הכלכלי והחשבונאי של התדרי ולתהלי! הסדרת השימוש בטכנולוגיה של תקשורת מתקדמת.
הביקורת נעשתה במשרד התקשורת ,בוועדת התדרי ובאג .%בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר,
במשרד הביטחו )להל  משהב"ט( ,בצה"ל ובחברה לתקשורת )להל  חברה א'( .בדבר בדיקות
קודמות  בשנת  2007בדק משרד מבקר המדינה את ה"פיקוח על בעלי רישיונות למת שירותי
תקשורת" ,8בשנת  2008בדק את "הטיפול בכשלי ברגולציה ובהסרת המכשולי הפוגעי
בתחרות" ,9ובשנת  2009בדק את "רישוי מתקני היוצרי קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו
והפיקוח עליה ".10

__________________

7
8
9
10

לפי הפקודה" ,טלגר אלחוטי" הוא שיטה של תקשורת באמצעות מכשירי לשידור או לקליטה של
ידיעות או תקשורות אחרות על ידי אותות חשמל ,שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור
והקליטה.
מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .695
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1145
מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .565
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הועדת התדרי והקצאת
הפקודה קובעת כי לא ישתמש אד בתדר "אלא בהתא להועדת התדר ולפי הקצאה שקיבל מאת
גו %שהממשלה הסמיכה" ,וכי "הועדת התדרי והקצאת תיעשה בידי הגו %שהממשלה הסמיכה
לעניי זה" .לפי סייג בפקודה ,הועדת התדרי והקצאת לכוחות הביטחו 11ייעשו לפי הדי
והוראות המינהל שהיו קיימי וחלו עליה ב.1.10.93
הקמת הוועדות וקביעת הרכב
 .1בשנת  1955הקימה הממשלה את המועצה לקשר ולאלקטרוניקה )להל  המועצה( כדי
שתתא את פעולות כל הגופי העוסקי בשירותי הקשר והאלקטרוניקה במדינה ,ותדאג להפעלה
תקינה ולהסדרת ההתפתחות של שירותי אלו .במועצה פעלו מליאה ,מועצה מצומצמת ,יו"ר,
מזכירות וועדות קבועות .המועצה הסדירה בתקנו את תפקידיה ואת פעולותיה ,ולפיו פעלה
במועצה ועדה קבועה לענייני תדרי )להל  ועדת התדרי שפעלה במועצה( ,שהועידה והקצתה
תדרי והמליצה למועצה על מדיניות השימוש בתדרי ועל מת רישיונות לשימוש בה  .בוועדה זו
כיהנו שישה חברי  :שני נציגי ממשרד התקשורת ,שני נציגי ממשהב"ט ,נציג ממשרד התחבורה
ונציג מהמשרד לביטחו הפני  .במועצה המצומצמת היו שלושה חברי  מנכ"ל משרד התקשורת,
שכיה ג כיו"ר המועצה ,נציג משהב"ט ונציג משטרת ישראל.12
 .2כדי להגדיל את "השקיפות והיעילות בתחו ניהול התדרי " החליטה הממשלה בנובמבר
) 132008להל  החלטת הממשלה( כי הועדת התדרי והקצאת ייעשו בידי ועדת תדרי בהרכב
חדש שימנה שבעה חברי  :מנהל אג %הספקטרו )להל  יו"ר ועדת התדרי או מנהל האג,(%
שיעמוד בראש ועדת התדרי  ,נציג נוס %ממשרד התקשורת ,נציג רשות התעופה האזרחית ,שני
נציגי אג %התקשוב בצה"ל ,נציג משטרת ישראל ונציג שירות הביטחו הכללי )להל  השב"כ(.
עוד הוחלט כי נציג משרד האוצר יכה בוועדה כמשקי ,%ותהיה לו הזכות להעלות נושאי לדיו
בה .כמו כ החליטה הממשלה שתפעל ועדת תדרי עליונה ,שהחלטות ועדת התדרי יועברו
לחבריה לעיו ,וה יוכלו להעלות נושאי שנדונו בוועדה" ,ובכלל זה לערער על החלטות אשר
התקבלו בוועדת התדרי " .בראש הוועדה העליונה יכה מנכ"ל משרד התקשורת ,וחבריה יהיו
המנכ"לי של משרדי ראש הממשלה )להל  משרד רה" ( ,הביטחו ,האוצר והמשרד לביטחו
הפני או נציגיה .
בדברי ההסבר להצעה להחלטת הממשלה נכתב כי "חשיבות ההחלטות בנושא הספקטרו בתחו
הכלכלי והשלכותיה על התפתחות שוק התקשורת ,עומדות בבסיס הצור! בהגדרה מאוזנת של
הרכב הוועדה הקובעת את הועדת התדרי והקצאת  ,הצור! בשקיפות תהליכי ההועדה וההקצאה
והצור! בהצגת מרב הדעות והאספקטי בתהלי! ...משמעות ההרכב המוצע ביחס להרכב הנוכחי
של ועדת התדרי והוועדה העליונה היא ,בעיקרה ,הבאת ההיבטי האזרחיי והכלכליי לידי
ביטוי בהחלטות הוועדה".
 .3בטבלה להל פירוט של הרכב הנציגי בוועדת התדרי שפעלה במועצה ובוועדת התדרי
שהוקמה בהחלטת הממשלה משנת .2008
__________________

11
12
13

צבא הגנה לישראל ,שירות הביטחו* הכללי ,המוסד למודיעי* ולתפקידי מיוחדי ,משטרת ישראל
ושירות בתי הסוהר.
בהחלטת ממשלה  ,2865על "הקמת רשות לאומית לתקשורת" ,מינואר  2003נקבע כי ועדת התדרי
של המועצה תישאר אחראית לעניי* הועדת תדרי והקצאת ,ומעליה תוק "הוועדה העליונה" .הרכב
הוועדות המוצע זהה להרכבי שהיו במועצה.
החלטה מס'  ,4228הגדלת השקיפות והיעילות בתחו ניהול התדרי ,מ.9.11.08,
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משרד האוצר
ס .הכול

,
 6חברי

משקי
 7חברי ומשקי

שר האוצר

מנהל אג הספקטרו במשרד מונה ליו"ר הוועדה בהחלטת הממשלה.
*
** נציג מרשות התעופה האזרחית.
*** נציגי מאג התקשוב בצה"ל.

 .4ביולי  ,2009כשמונה חודשי לאחר מועד הסמכת ועדת התדרי בהרכבה החדש ,פנה מנכ"ל
משרד התקשורת בפועל דאז )סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי כיה באותה עת כמנכ"ל בפועל( אל
המנכ"לי של משרדי רה"  ,האוצר ,הביטחו ,ביטחו הפני והתחבורה .הוא ציי כי שר
התקשורת מבקש להעלות בישיבת הממשלה הצעת החלטה שלפיה ישונו הרכבי הוועדות שנקבעו
בהחלטת הממשלה .ההצעה נועדה לשנות את משקלו של משרד התקשורת ,הממונה על פיתוח
התקשורת האלחוטית האזרחית ,בהרכב ועדת התדרי  .לפי ההצעה יש להביא לכ! שהרכב הוועדה
יהיה דומה לזה של ועדת התדרי שפעלה במועצה ,שבו לא היה רוב לנציגי כוחות הביטחו .עוד
נועד התיקו לעג את הפרקטיקה שהייתה נהוגה קוד להחלטת הממשלה ,ולפיה ועדת התדרי
שפעלה במועצה הועידה את התדרי לשימושי אזרחיי וצבאיי  ,הקצאת התדרי לשימוש אזרחי
נעשתה בידי מנהל האג ,%ואילו הקצאת התדרי לשימוש צבאי נעשתה בידי נציג אג %תקשוב
בוועדת התדרי  .מנכ"ל משרד התקשורת )בפועל( דאז ביקש כי המנכ"לי שאליה פנה יעבירו
למשרד את תגובת השרי העומדי בראש משרדיה על ההצעה.
המשרד לביטחו הפני ומשרד התחבורה הודיעו למשרד התקשורת כי ה תומכי בהצעה .מנכ"ל
משרד האוצר השיב כי הוא מתנגד לשינוי והוסי %כי א האיזו בוועדה הופר ,יש לקבוע שנציג
השב"כ ישתת %בוועדה כמשקי %ולא כחבר .סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי כתב למשרד מבקר
המדינה בתשובתו מאוקטובר  2012כי ג נציג משרד הביטחו הודיע למשרד בעל פה שמשרדו
תומ! בהצעה.
נציג השב"כ בוועדה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר " 2012כי החלטת הממשלה
בדבר צירו %נציג שב"כ לוועדת התדרי התקבלה מתו! ההבנה שהאינטרסי של הארגו לא
מיוצגי כהלכה ע"י נציגי מערכת הביטחו או משרד התקשורת".
·¯ÙÒÓ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÂ È˘Ï ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ˘È‚‰ ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ
ÌÚËÓ ÌÈ‚Èˆ ‰ ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ ˙ÂÈ‰Ï ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ‰
.ÈÁ¯Ê‡‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ Ô˙Ó ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó
המשרד הסביר בתשובתו מנובמבר  ,2012כי החלטתו שלא להגיש לאישור הממשלה את ההצעה
לשינוי הרכב ועדת התדרי התקבלה לאחר שהתברר שלא יימצא רוב להעברת ההחלטה בממשלה.
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צה"ל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012כי העובדה שבוועדת התדרי קיי רוב
של ארבעה נציגי ממערכת הביטחו אי בה כדי ליצור "חזית ביטחונית" אחידה שעשויה לפגוע
בצורכי התקשורת האזרחית ,שכ כל אחד מהנציגי מייצג אינטרסי שלעתי אינ עולי בקנה
אחד זה ע זה .צה"ל הוסי %כי לדעתו יש להותיר את מבנה הוועדה על כנו ,וכי "קיי חשש אמיתי,
כי צמצו הנציגי הביטחוניי עלולה להוביל לכ! ששיקולי כלכליי  ,ג א עניינ הגדלת
הכנסותיה של המדינה ,יכבידו על מלאכה זו ויסיטו את הדיוני לקבלת החלטות שאינ לטובת
הציבור ותו! חשש לביטחו המדינה".
˙„ÚÂ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‡ ,2008-· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó ¯·ˆ ˘ ÔÂÈÒÈ ‰ ¯Â‡Ï ,Â Á·È Ì˙‡ˆ˜‰·Â ÌÈ¯„˙‰
·ÌÈË·È‰ Ô‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È ‰È˙ÂËÏÁ‰·˘ È„Î ÔÂÎ ‰ ÔÂÊÈ‡‰ Â ˘È ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰
·˙‡ ‰ ˘˙˘ È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï‡ ˙Â ÙÏ ˘¯„ ˘ Â‡ ,ÌÈÈÏÎÏÎÂ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈË·È‰ Ô‰Â ÌÈÈ ÂÁËÈ
.‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰

כינוס ועדת התדרי
בנובמבר  2008הסמיכה הממשלה את ועדת התדרי בהרכבה החדש .שר האוצר מינה את נציגו
כמשקי %בוועדה שלושה ימי לאחר מועד החלטת הממשלה וראש השב"כ מינה את נציגו בינואר
.2009
ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ,2010 È ÂÈ· ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰ÏÁ‰Â ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ò Î˙‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
‰¯Â·Á˙‰ ,ÔÂÁËÈ·‰ È¯˘Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ‰ Ù 2010 È ÂÈ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ .‰˙ÎÓÒ‰ „ÚÂÓÓ
·Â˘˜˙‰ Û‚‡ È‚Èˆ ˙‡ ‰ ÈÓ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ .‰„ÚÂÂÏ Ì‰È‚Èˆ ˙‡ Â ÓÈ˘ È„Î ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Â
·,2010 È ÂÈ· Ì‰È‚Èˆ ˙‡ Â ÈÓ ¯"ÂÈ‰ ‰ Ù Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ¯˘‰ ¯˙ÈÂ ˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘Â ,2010 ÈÏÂÈ
ÍÈÏ‰˙· Ú‚Ù ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ÒÂ ÈÎ-È‡ .‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰·È˘È‰ „ÚÂÓ È ÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ Ì˙‡ˆ˜‰Â ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ‰
 .1מדוח מבקר מערכת הביטחו ממאי  2011עולה כי בתקופה שבה לא פעלה ועדת התדרי
נאל צה"ל לפעול בתנאי איודאות והשתמש בתחומי תדר שלא יועדו לשימושו.
 .2נציג המשטרה בוועדת התדרי כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012כי פנה מספר
פעמי ליו"ר הוועדה כדי שיכנס את הוועדה לדו בשדרוג מערכת הקשר המשטרתית .לדבריו הוא
נענה כי הוועדה לא מתכנסת מסיבות טכניות.
 .3נציג השב"כ בוועדה כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012כי בתקופה שבי ינואר 2009
ליוני " 2010היו לשב"כ מספר צרכי מבצעיי בתחו התדר שלא קבלו מענה במסגרת דיוני
והחלטות ועדת התדרי  ,שכאמור לא כונסה .בתקופה זו נאל השב"כ למצוא פתרונות ארעיי
לצרכי מבצעיי אלה".
משרד התקשורת ענה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012כי העיכוב בכינוס ועדת התדרי נבע
מכ! שהמשרד שקל לפנות לממשלה בבקשה לשנות את הרכב הוועדה.
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˙„ÚÂ ÒÂ ÈÎ·Â ÌÈ‚Èˆ ÈÂ ÈÓ· ¯ÂÁÈ‡‰ ÈÎ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯„Ò‰Ï ˘¯„ ‰ È¯ÂËÏÂ‚¯‰ ‰ ÚÓ‰ ‰È‰ ‡Ï ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó·˘ ÍÎÏ ‡È·‰ ÌÈ¯„˙‰
‰·Î¯‰· ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ˙‡ Ò ÎÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÌÈ¯„˙· ˘ÂÓÈ˘‰
˙Úˆ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘È‚‰Ï Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˘˜È· ÏÈ·˜Ó· Ì‡ Ì‚ ‰˙ÎÓÒ‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ˘„Á‰
È¯ÂËÏÂ‚¯‰ ÔÂ ‚ Ó‰˘ È„Î ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÂÈ˙Â„ÓÚ ˙‡ ˙Ù˜˘Ó‰ ‰˘„Á ‰ËÏÁ‰
˙‡ Ô˙ÈÈÂ ˙È·ËÈÓ ‰¯Âˆ·Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÈ Ì˙‡ˆ˜‰Â ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ‰ ‡˘Â ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
.˙Ú ÏÎ· ˘Â¯„‰ ‰ ÚÓ‰

סדרי העבודה של ועדת התדרי
מסיכו הדיו הראשו של ועדת התדרי מיוני  2010עולה כי הוחלט שיו"ר הוועדה יכי טיוטת
נוהל לפעילותה והיא תישלח לחבריה לעיו .הנוהל יסתמ! בעקרונותיו על התקנו ששימש את
המועצה שפעלה עד קבלת החלטת הממשלה )ראו לעיל(.
‡Ê‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈÂ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û
˙ËÂÈË ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÔÈÎ‰ ‡Ï ,‰˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï Ï‰Â ÔÎÂÈ˘ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰
˙Ï·˜·Â ‰È˙Â·È˘È ÏÂ‰È · ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙¯„Ò‰Ï ÍÈÏ‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ .Ï‰Â
ÌÈ ÂÈ„‰ ÌÂÈ˜Ï ˘Â¯„‰ È¯ÚÊÓ‰ ÌÈ¯·Á‰ ÔÈÈ Ó Â‰Ó Ú·˜ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰È˙ÂËÏÁ‰
.˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÂ¯ÂÂ˜‰Â
משרד התקשורת ענה כי טיוטת נוהל לפעילות הוועדה נמצאת בשלבי גיבוש ותובא לאישורה עד
סו %מר  .2013המשרד הוסי %שהוועדה ממשיכה להתנהל בהתא להוראות התקנו והכללי שהיו
נהוגי במועצה .צה"ל השיב שנציגיו בוועדה צריכי להשתת %בהלי! גיבוש הנוהל.
˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ¯Ê‡‰Â ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡ ‰˘È‚„‰ 2008 ˙ ˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
˙ÏÚÂÙ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÈÙÏÂ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ .È ¯„ÂÓ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˜Â˘ ÏÚ ÌÈ¯„˙‰
·ÏÚ ˙„ÓÏÓ ,˙Ú ‰˙Â‡· ˙ÓÈÈ˜ ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˘ÓÈ˘˘ ,1979 ˙ ˘Ó ÔÂ ˜˙Ï Ì‡˙‰
.ÌÂÁ˙· ‰˘„Á‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙Ó‡˙‰· Ï˘Î

השתתפות החברי והמשקי בישיבות ועדת התדרי
בדברי ההסבר להחלטת הממשלה צוי הצור! בהצגת מגוו הדעות וההיבטי הנוגעי לנושא
ספקטרו התדרי  .מאז התכנסה ועדת התדרי לראשונה ,ביוני  ,2010ועד מועד סיו הביקורת היא
קיימה  11ישיבות שבה דנה בהועדת תדרי לצרכי ביטחוניי ואזרחיי .
‡ÏÓ ·Î¯‰· ‰·È˘È Û‡ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
·‡Ï Ï"‰ˆ· ·Â˘˜˙‰ Û‚‡Ó ÌÈ¯·Á‰ „Á‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .ÛÈ˜˘Ó‰Â ‰È¯·Á ÏÎ ˙ÂÙ˙˙˘‰
ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .„·Ï· ˙Á‡ ‰·È˘È· ÁÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ÛÈ˜˘Ó‰ ÈÎÂ ‰·È˘È Û‡· ÁÎ
˘ÓÁ· ,ÌÈ¯·Á ‰˘ÂÏ˘ ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰ ˙Â·È˘È Ú·¯‡· È¯‰ ,ÌÈ¯·Á ‰Ú·˘ ‰ ÂÓ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÙ
.„Á‡ ¯·Á ¯ÒÁ ‰È‰ ˙Â·È˘È È˙˘·Â ÌÈ¯·Á È ˘ ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰ ˙Â·È˘È

משרד התקשורת
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על החשיבות שייחס משרד האוצר לכהונת משקי %מטעמו בוועדת התדרי אפשר ללמוד ממכתבו
של מנכ"ל משרד האוצר אל מנכ"ל משרד התקשורת ביולי  .2009מהמכתב עולה כי משרד האוצר
סבור שהחלטות שעניינ שימוש בתדרי צריכות להתקבל בתהלי! מאוז ושקו ,%המביא בחשבו
את כלל ההיבטי המשקיי  ,הכלכליי  ,התחרותיי והציבוריי  .יתרה מזו ,לדבריו ,יישו החלטות
ועדת התדרי כרו! בעלויות המושתתות על תקציב המדינה ,ולכ חשוב הצור! בנוכחותו של
משקי %מטע משרד האוצר בישיבות הוועדה.
Â·˙ÎÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ÛÈ˜˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯„ÚÈ‰‰
˘ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· Â„¯˘Ó Ï˘ ˙˘¯„ ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó Ï
.ÌÈ¯„˙· ˘ÂÓÈ˘‰
˙ÂÁÎÂ ‡Ï· ÂÓÈÈ˜˙‰ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È‰ ÏÎ˘ ¯Á‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎÏ ˙Ú„‰ ‰ ˙È ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ ,ÛÈ˜˘Ó‰ ¯„ÚÈ‰·Â ‰È¯·Á ÏÎ Ï
.¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ

תיעוד דיוני ועדת התדרי
 .1נציג משרד התקשורת בוועדת התדרי משמש מזכיר הוועדה ואחראי לתיעוד דיוניה
והחלטותיה .חברי ועדת התדרי המעונייני להעלות נושא לדיו ולהחלטה מקיימי לרוב עבודת
מטה מקדימה ,הכוללת פגישות והכנת מסמכי  .לאחר גיבוש המסמכי ה מובאי לדיו בוועדה,
במטרה לוודא שיוצג לחבריה מידע שיסייע לה לגבש את עמדת ולקבל החלטה מושכלת.
בית המשפט העליו 14עסק במקומו ובמעמדו של פרוטוקול וקבע כי "כסדרי מינהל תקיני  ,חייבת
ועדה לרשו פרוטוקול אשר ישק %את עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו
בעקבות אותו מידע ...החובה לכתיבת פרוטוקול שורשיה במשפט המינהלי הכללי ובעיקרו
שקיפות פעילותו של המינהל".
.˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯˜ÈÚ· ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÈÏÏÎ ÔÂÈ„ ÈÓÂÎÈÒ· ‰È ÂÈ„ ˙‡ ‰„ÚÈ˙ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ
˙ÂËÏÁ‰‰ È˜ÂÓÈ ˙‡Â ÔÂÈ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‚Èˆ ‰ ˙Â„ÓÚ ÏÎ ˙‡ ÂÙ˜È˘ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÈÒ
˘.ÂÏ·˜˙‰
משרד התקשורת השיב כי בתקנו המועצה שהוועדה עדיי מתנהלת לפיו נקבע שעל מזכיר הוועדה
להכי "דוח ישיבות" ,וכי לאור! שנות פעילות הוועדה כללו דוחות אלו רק את הסיכומי
שהתקבלו .מזכיר הוועדה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012שהוא החל ביולי
 2011לשמש כמזכיר הוועדה ,א! "צורת תיעוד הדיוני ואופי דוחות ועדת התדרי לא השתנו,
למיטב ידיעתי ,מזה יותר מעשור".

__________________

14

בג"  ,'Á‡Â ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÔÏÈ‡ ,3751/03פ"ד נט).817 ,(3
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ÌÈÈÚÂ·˘ ÍÂ˙ ‰ÈÓÂÎÈÒ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ˘ Ú·Â˜ 1978 ˙ ˘Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÂ ˜˙ .2
‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙ ÔÂÈ„‰ ÈÙ˙˙˘ÓÓ „Á‡Ó ·˙Î· ˙Â„‚ ˙‰ Ï·˜˙˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ÌÂÈÓ
˘·ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„‰ ÈÓÂÎÈÒ ÈÎ ‡ˆÓ .¯˘Â‡ÓÎ ·˘ÁÈÈ ‡Â‰ Â˙ˆÙ‰ ÌÂÈÓ ˙ÂÚÂ
‡Ï ÔÈÈ„Ú 2012 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ‰Ó‚Â„Ï ÍÎ .ÌÈ ÂÈ„‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ÌÈˆÙÂÓ
Ì¯ËÂ ,2011 ¯·ÓËÙÒ·Â 2011 È ÂÈ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„‰ ÈÓÂÎÈÒ ÂˆÙÂ‰
¯˙ÂÈ ‰˙„Â·Ú· ‰ÏÁ‰ Ê‡Ó ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„‰ ÈÓÂÎÈÒ ÂˆÙÂ‰
.ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈÈ˙ ˘Ó
בתשובתו כתב משרד התקשורת כי סיכומי הדיוני המוזכרי לעיל הופצו לחברי הוועדה בנובמבר
 .2012יוצא אפוא ,שהסיכומי הופצו לאחר יותר משנה מהמועד בו התקיימו הדיוני .
ראש ענ %תאלמ"ג )תאימות אלקטרומגנטית( באג %התקשוב בצה"ל )להל  נציג אג %התקשוב
בוועדה( מסר לנציגי משרד מבקר המדינה באוקטובר  2012כי העיכוב בפרסו סיכומי הדיו
וההחלטות של הוועדה פגע בסדרי העבודה של אג %התקשוב מול גור המפתח עבורו מערכת
טכנולוגית אלחוטית.
ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ ‰„ÚÂÂ‰ Â˙ ÚËÏ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· Ì‚ ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ‡È‰ ,Â· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â‡¯Â‰‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÂ ˜˙‰
·˙˜ .ÂÓÈÈ˜˙‰ Ì‰ Â·˘ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ‰È ÂÈ„ ÈÓÂÎÈÒ ˙‡ ıÈÙ‰Ï ‰ÈÏÚÂ ,ÔÂ

הוועדה העליונה
החלטת הממשלה קובעת כי ועדת התדרי העליונה תהיה בראשות מנכ"ל משרד התקשורת וחבריה
יהיו המנכ"לי של משרד רה"  ,משרד הביטחו ,משרד האוצר ,המשרד לביטחו הפני או
נציגיה  .החלטת הממשלה קבעה שהחלטות ועדת התדרי יועברו לעיונ של חברי הוועדה
העליונה .חברי הוועדה העליונה יוכלו להעלות לדיו נושאי שנדונו בוועדת התדרי  ,ובכלל זה
לערער על ההחלטות שהתקבלו.
‡Ï 2008 ˙ ˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
˙„Â·Ú ˙‡ ,‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÂ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ò Î˙‰
˙Ï·˜ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰˙ÂÒ Î˙‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ÏÂÓ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ,‰Ï˘ ‰ËÓ‰
.‰· ˙ÂËÏÁ‰‰
משרד התקשורת כתב בתשובתו כי במסגרת הכנת הנוהל להסדרת עבודתה של ועדת התדרי
תישקל החלת הכללי ג על הוועדה העליונה .המשרד הוסי %כי החלטת הממשלה נתנה תוק%
למצב שהיה נהוג במועצה ולפיו המועצה המצומצמת התכנסה בעיקר כדי לדו במחלוקות
שהתעוררו בוועדת התדרי  .לדבריו ,אי הכרח שהוועדה העליונה תתכנס לדו בנושאי מהותיי
שבה דנה ועדת התדרי ולא התעוררה לגביה מחלוקת בי חברי הוועדה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב משרד רה" כי לפי החלטת הממשלה "ועדת התדרי
העליונה אמורה להתכנס כאשר אחד מחבריה מבקש זאת בהתא לחומרי המופצי מוועדת
תדרי  .לפיכ! ועדת התדרי העליונה אינה אמורה להתכנס בשגרה".
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·‡„Á‡ ÌˆÓˆÏ Â‡ ÔÈÈ‡Ï È„Î ˘È Ì"‰¯ „¯˘Ó Ï˘Â ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·Â˘˙· ¯ÂÓ
‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ‰ÈÙÏ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÌÈÙ˜˙˘Ó‰ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó
,‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂÂ· Â Â„ ˘ ÌÈÈ Â¯˜Ú ÌÈ‡˘Â · Ì˙ÓÊÂÈ· ÔÂ„Ï ÂÏÎÂÈ ‰ ÂÈÏÚ‰
˘˙Â¯¯ÂÚ˙Ó˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÔÂ„Ï È„Î ˜¯ Ò Î˙‰ÏÂ ˙È·ÈÒÙ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰
·.ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂÂ
˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ· ˙Â„ÓÂÚ Ï‡¯˘È· ˙¯Â˘˜˙‰ Û Ú Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ
ÌÈ¯„˙‰ È Î¯ˆ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ,ÌÈ¯„˙Ï ˘Â˜È·· ÏÂ„È‚‰ ˙Ó‚ÓÏ ,‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓ‰
‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ¯„˙ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰‡ˆ˜‰Â ÈÂ ÈÙÏÂ
˙„ÚÂ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ Â¯˜Ú ÌÈ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„ ÌÂÊÈ˙ ,˙È·ÈË˜‡ ‰„ÚÂÂÎ ÏÚÙ˙ ‰ ÂÈÏÚ‰
˙„¯˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ,‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ‡Â‰˘ ,Ï"Î Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .Ì˙‡ˆ˜‰ÏÂ ÌÈ
ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ÏÂÓ Ï‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ì‡˙Ï ,‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰
.‰Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰·Â ‰· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â · ÔÂ„ÏÂ

הקצאת התדרי
הפקודה קובעת כי השימוש בתדרי ייעשה בהתא להועדת התדר ולפי הקצאה שקבע גו%
שהסמיכה הממשלה )החל מנובמבר   2008ועדת התדרי ( .בפועל מרבית ההקצאות אינ נעשות
על ידי ועדת התדרי  .יו"ר הוועדה מקצה את רוב התדרי שהועדו לשימוש אזרחי ,15ונציג אג%
התקשוב בצה"ל החבר בוועדה מקצה תדרי שהועדו לשימוש צבאי .דר! פעולה זו מבוססת על
דר! פעולתה של ועדת התדרי שפעלה במועצה .ועדה זו החליטה בינואר  2003לתת "תוק%
פורמאלי לפרקטיקה הקיימת והמוסכמת מזה שני " ,ולהסמי! את היו"ר שלה ואת נציג אג%
התקשוב בצה"ל להפעיל את הסמכויות של הקצאת התדרי  .במר  2003החליטה הוועדה להסמי!
את היו"ר ואת נציג צה"ל ג להועיד תדרי בשעת חירו .
סמנכ"ל בכיר רישוי והנדסה במשרד התקשורת )להל  סמנכ"ל הנדסה( טע שיש להסדיר באופ
מפורש את הסמכת של מנהל האג %ושל נציג צה"ל להקצות את התדרי  .לדעתו על פי שיטת
המשפט המינהלי ,ועדת התדרי  ,שהוסמכה על ידי הממשלה להקצות תדרי  ,אינה רשאית לאצול
את סמכותה .סמנכ"ל הנדסה פעל ביולי  ,2009בהיותו מנכ"ל בפועל ,לעג הסדרי אלו בהחלטת
ממשלה ,א! לבסו %הנושא לא הובא לדיו בממשלה.
בנושא זה פנה יו"ר ועדת התדרי ב 12.7.09ללשכה המשפטית במשרד התקשורת וביקש שתבח
א ועדת התדרי שפעלה במועצה ,שהסמיכה את היו"ר ואת נציג אג %התקשוב בצה"ל להקצות
את התדרי  ,פעלה בסמכות .הוא ציי כי א יימצא שהנוהג הקיי מתקיי שלא בסמכות ,יש
לפעול לעיגונו .הלשכה המשפטית השיבה ב 15.7.09כי החלטות אלו התקבלו על ידי ועדת
התדרי שפעלה במועצה יותר משש שני קוד לכ ,והנסיבות לא השתנו מאז באופ שיכול
להשפיע על תקפות ההחלטות שהתקבלו .מנהל האג %שב ופנה ללשכה המשפטית בעניי זה ,א!
פניותיו נענו בתשובה דומה.

__________________

15

יו"ר הוועדה מקצה חלק מהתדרי במסגרת הרישיונות להפעלת ציוד אלחוטי ,חלק כלולי
ברישיונות כלליי וחלק בכתב הקצאה ייעודי.
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Û˜Â˙ ‰ ˙ ˘ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ıÂÚÈÈ‰ ˙·Â˘˙ Ì‚ .2003 ˙ ˘· ‰ˆÚÂÓ· ‰ÏÚÙ˘ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙ÂÙ˜˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÔÙÂ‡· Â ˙˘‰ ‡Ï ˙Â·ÈÒ ‰ ‰ÈÙÏ˘ ,ÈËÙ˘Ó‰
˘ÔÂÈ„ ÏÚ ‰˙˙˘Â‰ ‡ÏÂ ÂÊ ‰„ÓÚ ‰¯È‰·Ó‰ ‰ÙÈ˜Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ‰ÎÓ˙ ‡Ï ,ÂÏ·˜˙‰
.¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ‰ËÏÁ‰Â
¯"ÂÈ ÔÎ„Ú ‡Ï ,2010 È ÂÈ· ‰ Â˘‡¯Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ‰Ò Î˙‰ Ê‡Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
ÏÂˆ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ˙‡ ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,‰È¯·Á ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰
˙È Â¯˜Ú ‰È‚ÂÒ· ¯·Â„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰È¯·ÁÓ ÈÓÏ
‰Ï ÌÈÚ„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ÏÚ ÔÎÏÂ ,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ‰¯Â˘˜‰
.‡˘Â · ÏÂÚÙÏ ÌÈ˘¯„ Ì‰ Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ
יצוי כי בדוח ביקורת של המבקר הפנימי במשרד התקשורת 16הוא המלי שמשרד התקשורת יפעל
להמצאת חוות דעת משפטית בעניי סמכויותיו של יו"ר ועדת התדרי להקצות תדרי .
עמדת צה"ל כפי שעולה מתשובתו למשרד מבקר המדינה מלמדת שההחלטות המתקבלות על ידי
נציג אג %התקשוב בוועדה בנוגע לשימוש בתדרי בצה"ל "‡Ï˘ ‰‡ˆ˜‰Â ‰„ÚÂ‰ ¯„‚· Ì È
˙„ÚÂ È„È ÏÚ Ï"‰ˆÏ Âˆ˜Â‰Â È‡·ˆ Í¯ÂˆÏ Â„ÚÂ‰˘ ,ÌÈ¯„˙ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰˜ÂÏÁ Ì‡ ÈÎ ,ÌÈ¯„˙‰
) "ÌÈ¯„˙‰ההדגשה במקור( .צה"ל כתב כי ועדת התדרי מועידה תחומי תדרי ומקצה אות עבור
מערכת מסוימת בהקצאה אסטרטגית ,בעוד שנציג אג %התקשוב בצה"ל קובע את החלוקה הפנימית
של התדרי לשימוש של כוחות צבאיי שוני בהקצאה טקטית .ע זאת הוסי %צה"ל כי ככל
שתיער! בעתיד בחינה של הנושא ,על הגורמי המקצועיי והמשפטיי בצה"ל להיות שותפי
להלי!.
˙˘¯‡Â ÈÓ ‰ˆÚÂÓ· ‰ÏÚÙ˘ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â
˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ï"‰ˆ· ·Â˘˜˙‰ Û‚‡ ‚Èˆ ˙‡ ‰ÎÈÓÒ‰˘ ,2003
ÈÙÏ ÔÎ˘ ,ÌÈ¯„˙ ˙‡ˆ˜‰ ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ÌÈ¯„˙ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰˜ÂÏÁ :„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈ¯„˙‰
Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ˜Ó ˙Â·¯Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯„˙· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ‡È‰ ‰‡ˆ˜‰ ‰„Â˜Ù‰
.¯„Â˘Ó‰ ˜ÙÒ‰‰ ÔÂÈÙ‡Â
בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה הכינה עורכת די מהלשכה המשפטית של משרד
התקשורת חוות דעת ,17שבמסגרתה נבחנה בעיקר השאלה "הא בהפעילו את סמכות הקצאת
התדרי לשימוש אזרחי ,פעל יו"ר ועדת התדרי וסמנכ"ל בכיר ספקטרו וניהול תדרי במשרד
התקשורת בסמכות" .המסקנה של חוות הדעת היא כי הסמכת של יו"ר ועדת התדרי ושל חבר
הוועדה נציג צה"ל להקצות תדרי "הינה כדי" .חוות הדעת מציינת כי בעשור האחרו נעשו
לפחות שני ניסיונות לתק את פקודת הטלגר %באופ שיבהיר את המצב המשפטי ואת סמכויות
הועדת התדרי והוועדה העליונה ,אול ה לא הבשילו לכדי חוקי  .לפי חוות הדעת ,מפאת
חשיבות העניי נכו לנסות ולהשלי את מהל! החקיקה ,ולעג את סמכויות ההועדה וההקצאה של
התדרי בחקיקה.

__________________

16
17

דוח מ 6.3.12,בנושא היבטי מינהל ותהליכי עבודה בלשכה המשפטית.
יצוי* כי היועצת המשפטית של המשרד הודיעה כי היא סומכת ידה על חוות הדעת.
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ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÂÎÓÒ ‡˘Â · ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ ÎÂ‰˘Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÚÈ·˜‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÎ¯„· ÔÂ„Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ ÚÓ Í¯ÂˆÏ
˘·.‰˜È˜Á· ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È ‰ÈÙÏ˘ ,˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ

הועדת התדרי והקצאת לכוחות הביטחו
בשנת  1993תוקנה הפקודה כדי להסדיר את השימוש בספקטרו התדרי  ,ולקבוע אגרות שיוטלו
על המשתמשי בו .לפי דברי ההסבר לתיקו הוחלט לפטור את כוחות הביטחו ה מחובת הרישוי
וה מחובת התשלו בעבור התדרי  .במסגרת התיקו הוס %לפקודה סעי5 %ד ,ובו נקבע שהועדת
התדרי והקצאת לכוחות הביטחו ייעשו לפי "הדי והוראות המינהל" שהיו קיימי וחלו על
כוחות הביטחו ב.1.10.93
עד מועד החלטת הממשלה בנובמבר  2008הגו %המוסמ! להועדת התדרי ולהקצאת היה
המועצה שהוקמה עוד בשנת  .1955המועצה קבעה בתקנו שהיא תפעל לתיאו פעילות של
מערכות הקשר והאלקטרוניקה המשתלבות בטלקומוניקציה ולפתרו בעיות במערכות אלו .כמו כ
היא תמלי על התקנת תקנות רדיו ותחליט על הקצאת תחומי תדרי בהתא לתקנות הרדיו של
ה ITUובהתחשב בכל אמנה אחרת הנוגעת לשימוש במערכות .ועדת התדרי שפעלה במועצה
הועידה תדרי והמליצה על מדיניות השימוש בתדרי ועל מת רישיו.
הלשכה המשפטית במשרד התקשורת כתבה למשרד מבקר המדינה ביולי  2012כי "פעילותה של
המועצה לקשר ואלקטרוניקה הוסדרה באמצעות התקנו ...במסגרת זו הוסדרה ג פעילות
הספקטרו של כוחות הביטחו ...במהל! השני הוקצה למערכת הביטחו חלק ניכר מספקטרו
התדרי והשערתנו הינה כי סעי5 %ד)ב( נועד לשמר את החלטות ועדת התדרי ]של המועצה[
שהתקבלו לגביה ...לא ידוע לנו או לאג %הספקטרו על כללי נוספי או על הסדרה אחרת
בעניי" .יוצא אפוא שתקנו המועצה הוא למעשה ההוראות שהסדירו ב 1.10.93את הועדת
התדרי והקצאת .
צה"ל כתב בתשובתו מדצמבר  2012כי סעי5 %ד)ב( "הקפיא את המצב הקיי בעת חקיקתו ,באופ
בו תדרי אשר היו בשימוש צה"ל ערב כניסת החוק לתוקפו יוותרו בשימוש צה"ל ,כאשר נציג
צה"ל בוועדה יהיה רשאי לשנות את חלוקת הפנימית בתו! צה"ל" .הדי וההוראות שהיו קיימי
וחלו על צה"ל ב 1.10.93ה תקנו המועצה ,ולפיכ! הועדת התדרי והקצאת לכוחות הביטחו
צריכי להיעשות בהתא לו .צה"ל הוסי %כי א יוחלט לבחו ולהסדיר מחדש את הנושא ,על
הדבר להיעשות "בהובלת משרד התקשורת בשיתו %מלא של צה"ל".
‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„Ò‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÂ ˜˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ÏÂ ‰„ÚÂ‰Ï ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â‡¯Â‰Â ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Â· ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÏ‰ Ó ÌÈ ÈÈ Ú· ¯˜ÈÚ
˙„¯˙ ˘· ÂÏÁ˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ‡ Ï"‰ˆÏÂ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÏ Ì‚ .ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ
ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Â ÔÂÁËÈ·‰ ,˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó· ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯ .‰Ê ÔÈÈ Ú· 1993
ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰Â ‰„ÚÂ‰‰ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ,˙‡Ê‰ ˙ÚÏ ˙ÂÈË ÂÂÏ¯Â ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ Â˘·‚È
.ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˘ÂÓÈ˘Ï

✯
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·,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂÂÏ ,˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ˙„Â·ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ ‰Ê ˜¯Ù
‰¯„Ò‰‰ ÔÂ‚ÈÚÏ ÌÈÚ‚Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .ÌÈÏ‰ ·Â ÔÂ ˜˙· Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙¯„Ò‰ÏÂ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂÏ
˘˙ÂÁÂÎ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙¯„Ò‰Ï ,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂÂÏ Â ˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙Ïˆ‡‰ Ï
‰„ÚÂÂ‰ ¯·„· .˙Â·È˘È· ‰È¯·Á ˙ÂÙ˙˙˘‰ÏÂ ‰„ÚÂÂ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡Ï ,ÔÂÁËÈ·‰
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÂ ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ‡È‰ - ‰ ÂÈÏÚ‰
‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,¯·Â‚Â ÍÏÂ‰ Ì‰Ï ˘Â˜È·‰Â ¯ÂÒÁÓ· È ÂÈÁ ·‡˘Ó Ì‰ ÌÈ¯„˙‰˘ ˙ÂÈ‰
˙„ÚÂ‰˘ È„Î ,ÂÏ‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰
.È·ËÈÓÂ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Â˘ÚÈÈ Ì˙‡ˆ˜‰Â ÌÈ¯„˙‰

המערכות הממוחשבות והשימוש במאגרי המידע
ניהול התדרי בישראל הוא מורכב בשל הצור! בהועדת תדרי רבי לשירותי תקשורת באזור
גאוגרפי מצומצ  .למשרדי הממשלה המשתמשי בתדרי נדרש מידע בדבר ההועדה וההקצאה של
התדרי  ,ובכלל זה זהות המשתמשי בתדרי  ,מועד ההקצאה ותקופת תוקפה ,התחו הגאוגרפי
שבו מותר להשתמש בתדר ,ייעודי השימוש וההספקי המותרי  .נוס %על כ! נדרש משרד
התקשורת והאג %להסתייע במערכות של עיבוד נתוני ממחושבות שיאפשרו תכנו ,ניהול ושליטה
מיטביי בכל הנוגע להועדת התדרי והקצאת ולמת הרישיונות לשימוש בציוד אלחוטי.
הקמת מאגר נתוני
18

 .1בנובמבר  2007החליטה הממשלה להטיל על השר לבצע את כל הפעולות הנדרשות כ! שעד
סו %ספטמבר  2008יוק במשרד התקשורת מאגר הכולל מידע בדבר ההועדה וההקצאה של תדרי
במדינה )להל  המאגר( ,הגישה למאגר תתאפשר למשרדי הממשלה .הנתוני במאגר יכללו את
זהות המשתמשי בתדרי  ,את מועד ההקצאה ותקופת תוקפה ,את התחו הגאוגרפי המותר
לשימוש ואת ייעודי השימוש וההספקי המותרי  .הגישה למאגר תתאפשר בכפו %לנוהל שיקבע
השר )להל  נוהל גישה למאגר( .הנוהל נועד להסדיר את אופ העיו במאגר ,שמירת סודיות
המידע ,מיגונו ואבטחתו .עוד הוחלט כי הוראות הנוהל ייקבעו בהסכמת שר הביטחו ולאחר
התייעצות ע השר לביטחו הפני וע השב"כ.
¯‚‡Ó ˙Ó˜‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ¯‚‡ÓÏ ‰˘È‚‰ Ï‰Â ˙‡ ÔÈÎ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,2008 ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ „Ú Ú„ÈÓ‰
 .2משרד התקשורת החל במיפוי תדרי לצור! הקמת מאגר נתוני בנובמבר  .2007מנהל האג%
החל בעבודתו בספטמבר  .2008כעבור כשלושה חודשי הוא פנה לוועדת מכרזי ליועצי  ,סקרי
ומחקרי במשרד התקשורת )להל  ועדת היועצי ( בבקשה להעסיק יוע להקמת המאגר .כעבור
שנה ,בדצמבר  ,2009התקשר משרד התקשורת בהסכ ע יוע ,שבו נקבע לוח זמני שעל פיו
יפעל מאגר הנתוני באוקטובר .2010
__________________
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Û‚‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÒÈ Î ÌÂÈÓ ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Â·ÚÎ ˜¯Â ,·¯ ÔÓÊ ÂÎ˘Ó „¯˘Ó· ÌÈÎÈÏ‰‰
¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï ¯‚‡Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ÏÁ‰ „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ· .ıÚÂÈ‰ ÌÚ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ Â„È˜Ù˙Ï
ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ¯‚‡Ó‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ‰ ˘Î ¯Á‡ÏÂ ,Â˙Ó˜‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈÈ˙ ˘Ó
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ÔÎÂÓ ˙ÂÈ‰Ï
 .3באפריל  ,2011כחמישה חודשי לאחר המועד שבו נקבע בהסכ ע היוע שתושל הקמת
המאגר ,פנה מנהל האג %לוועדת היועצי בבקשה שתאשר את הארכת תוק %ההסכ עד דצמבר
 .2011מנהל האג %הסביר כי הקמת המאגר לא הסתיימה במועד שנקבע בהסכ בשל עיכובי שחלו
במהל! העבודה  חלק בשל משרד התקשורת ,חלק בשל היוע באישור המשרד וחלק בשל
גורמי חיצוניי  .בי השאר התעכב משרד התקשורת בבחירת התכנה ליישו המאגר ובהחלטה על
תצורת המאגר .יצוי כי המאגר הממוחשב מושתת על יישו שהקי היוע ועל בסיס נתוני
שמקורו במערכות מחשוב אחרות שבשימוש האג) %ראו להל( .ועדת היועצי אישרה את הארכת
ההתקשרות כמבוקש ,והנחתה את מנהל האג %לסיי את הפרויקט עד סו %שנת .2011
בנובמבר  2011אישר מנהל האג %כי הושגה אב הדר! האחרונה בפרויקט של הקמת מאגר התדרי ,
וכי הושלמו ההתחייבויות של היוע הכלולות בהסכ .
ÌÂ˘ÈÈ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ Û‚‡‰ Ï‰ Ó ˙Ú„Â‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,¯‚‡Ó‰ ˙ Î‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ıÚÂÈ‰ ÌÈ˜‰
)א( בינואר  2012הגיש היוע למנהל האג %מסמ! ובו פירט קשיי ובעיות שעלו בבדיקות
במאגר .היוע מצא ליקויי בבסיס הנתוני של המאגר ,שבגלל המשתמש במאגר אינו יכול
להבי את המידע .היוע העלה שאי סדר ואחידות ברישו הגופי שהתדרי הועדו והוקצו לה ,
ולדעתו נדרש לבדוק את תוקפו של מידע רב ,בעיקר של החלטות ועדת התדרי בדבר הקצאת
תדרי ושל רישיונות זמניי שפג תוקפ  .היוע א %המלי למנהל האג %על אופ העדכו והטיוב
של הנתוני ועל יישו תהליכי בתכנה שיסייעו לו להבטיח כי הנתוני במאגר יהיו מעודכני
ותקפי .
)ב( במהל! הביקורת הודיע ראש תחו רישוי אלחוטי מיוחד באג %לנציג משרד מבקר המדינה
כי הבדיקות של תקפות המידע במערכת לא הסתיימו ,ולפיכ! איאפשר להסתמ! על המידע המופק
באמצעותה.
)ג( מנהל האג %מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי הצור! בטיוב מאגר הנתוני ידוע לו ,א!
אי באג %משאבי שאפשר להקצות לכ!.
)ד( משרד התקשורת כתב בתשובתו מנובמבר  2012כי מאגר הנתוני משק %את המידע שמקורו
במערכות המחשוב של האג %שבה המידע אינו של או עדכני ,ויש בו נתוני הדורשי טיוב.
המשרד הוסי %כי לדעתו אפשר להשתמש במאגר הנתוני וכי בכוונתו לפעול במקביל לטיוב
הנתוני .
¯˙ÂÈÂ ÌÈ¯„˙‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â· ‚ˆÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ,¯‚‡Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó
·ÂÈË ÌÂÈÒ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Û˜˙ Â È‡Â ¯ÒÁ
.¯‚‡Ó· Ú„ÈÓ‰
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 .4הממשלה החליטה כי הגישה למאגר תתאפשר למשרדי הממשלה בכפו %לנוהל שיקבע השר
לא יאוחר מסו %ספטמבר  ,2008בהסכמת שר הביטחו ולאחר התייעצות ע השר לביטחו הפני
וע השב"כ.
,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2012 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓÓ ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ˙Â¯ÓÏ
„ÂÚ ÏÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙¯Â‰˘ ÈÙÎ ¯‚‡ÓÏ ‰˘È‚ Ï‰Â ÔÎÂ‰ ‡Ï
.¯‚‡Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÂÏÎÂÈ ‡Ï ,Ï‰Â ‰ Ú·˜ ‡Ï
בתשובתו הודיע משרד התקשורת שהנוהל יוכ לא יאוחר מסו %הרבעו הראשו של שנת ,2013
ויוצג לגורמי שנקבעו בהחלטת הממשלה.
התמיכה במערכות המחשוב באג ותחזוקת
משרד התקשורת באמצעות האג %מרכז את פעולות ועדת התדרי ואת פעולותיו למת רישיונות,
אישורי סוג 19ואישורי התאמה 20לשימוש בציוד אלחוטי .לצור! כ! מסתייע האג %בשתי מערכות
ממוחשבות לעיבוד נתוני  ,מערכת טל ומערכת תדרנט )להל  המערכות(.
 .1מערכת טל משמשת את האג %במשרד התקשורת לניהול המידע בדבר ההועדות וההקצאות
של התדרי  ,למת רישיונות וחידוש ולגביית אגרות .המערכת מושתתת על תכנה שפותחה עבור
המשרד בסו %שנות השמוני של המאה העשרי  ,ועל מער! חמרה ששודרג ,בחודש אוגוסט .2011
משרד התקשורת כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מערכת טל עדיי משמשת את האג%
ומספקת חלק נכבד מצרכיו .החמרה מתוחזקת בידי חברה חיצונית .התשתיות )מערכת ההפעלה,
בסיס הנתוני ותוכנות תשתית( והיישומי )אפליקציות( מתוחזקי בידי עובד האג.%
Ú„ÈÓ‰Â ,ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰Â ‰„ÚÂ‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÏË ˙Î¯ÚÓ· ÊÎ¯Ó ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó
·˙ÈÊÎ¯Ó ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ Â·˘ ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È„ÂÁÈÈÂ È„ÚÏ· ‡Â‰ ‰
Ï˘ ‰¯˜Ó·Â „·ÂÚ‰ ¯„ÚÈ‰· ÔÎ˘ ‰ ÎÒÏ „¯˘Ó‰ ˙‡ Û˘ÂÁ „Á‡ „·ÂÚ ÏÚ ˜¯ ˙ÒÒ·˙Ó
˙˜‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .˘¯„ Î ÌÈ¯„˙‰ Í¯ÚÓ ˙‡ Ï‰ ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÎÂÈ ‡Ï ‰Ï
·.˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÙÒÂ ‰˜ÂÊÁ˙Â ‰ÎÈÓ˙ È˙Â¯È˘ÏÂ ÈÂ·È‚Ï Ì„˜‰
 .2מערכת תדרנט נועדה במקור להחלי %את מערכת טל .המערכת מושתתת על חמרה שנרכשה
בשנת  2003ועל רכיבי תכנה שפותחו בי השני  2004ל .2007במועד הביקורת השתמש האג%
במערכת להנפקת אישורי לשחרור ציוד אלחוטי מהמכס ,להנפקת אישורי סוג ואישורי התאמה
ולניהול רישיונות סחר.
פיתוח התכנה של המערכת לא הושל כמתוכנ ,בשל תקלות שלא אפשרו את המש! הפיתוח .להל
פרטי על התמיכה והתחזוקה של המערכת והפעולות לפיתוחה ולשדרוגה.
__________________

19
20

תנאי מוקד למת* רישיו* לתחנה ולמכשיר טלגר אלחוטי הוא אישור סוג בר,תוק שנת* משרד
התקשורת.
השר התקי* צווי אי,תחולה לפקודה שבה נקבעו תחומי תדר של פעילויות במסגרת לא נדרש
רישיו* ,אישור סוג ותשלו אגרה .אישור התאמה הוא המסמ .שבאמצעותו משרד התקשורת מאשר כי
מכשיר מסוי פועל בפסי התדרי שהשר קבע כי הפקודה לא תחול עליה.
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)א( בדיו שקיימה ועדת ההיגוי למחשוב במשרד התקשורת ביוני  ,2011דיווח מנהל תחו
תשתיות באג %כי במר  2010סיכ מנהל האג %ע החברה שפיתחה את התכנה של מערכת תדרנט
)להל  חברת התכנה( על "הסכ היפרדות" .על פי ההסכ לא יימש! פיתוח של יתר רכיבי
התכנה שתוכננו ,ומשרד התקשורת יחל לקבל מחברת התכנה שירותי תמיכה ותחזוקה לרכיבי
שפיתוח הסתיי  .מנהל תחו תשתיות ציי שההסכ האמור לא מומש במלואו ,והוסי%
ש"בהתחשב בעובדה שהמערכת משמשת להנפקת כ 1,000אישורי בחודש ,קריסה של מערכת זו
תהווה פגיעה חמורה בעבודת האג ,%אציי כי עד היו התקלות ]בתכנת המערכת[ נפתרו על ידי
ואני מבצע גיבויי שוטפי ".
È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
˙Î¯ÚÓ ·Ï·˘ ‰ Î˙‰ ¯Â·Ú ¯Á‡ ÈÚÂˆ˜Ó ÛÂ‚Ó Â‡ ‰ Î˙‰ ˙¯·ÁÓ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ‰ÎÈÓ˙‰
˙„¯ .Ë
)ב( מנהל האג %וחשב משרד התקשורת פנו ליו"ר ועדת ההיגוי למחשוב בספטמבר  2011כדי
לקבל את אישור המשרד לשדרוג תכנת תדרנט .ה הסבירו כי בהיעדר תמיכה לתכנה שבלב
מערכות טל ותדרנט איאפשר לפתח קטעי תכנה נוספי הדרושי למשרד .ה ציינו בעיקר את
השינויי בתהליכי החשבונאיי והכספיי במערכת בכל הנוגע לגבייה של אגרת תדרי  .ועדת
ההיגוי אישרה בנובמבר  2011כי בשלב הראשו תיער! פנייה לקבלת הצעות למת שירותי של
מנתח מערכות בכיר ,שילמד את צורכי המשרד ואת הקיי במערכת תדרנט ויגבש תכנית פיתוח
מעודכנת למערכת בשלב השני יגויס צוות של שני מתכנתי ובודק תכנה שיפתחו את המערכת לפי
התכנית.
„¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÂÁÏˆ ‡Ï 2012 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙ ˙‡ ˘·‚È˘ ¯ÈÎ· ˙ÂÎ¯ÚÓ Á˙ Ó Ï˘ ÒÂÈ‚Ï ˙¯Â˘˜˙‰
·‡ÁÂ˙ÈÙ ˜ÒÙÂ‰ Â· „ÚÂÓ ,2007 ˙ ˘· Â· ‰È‰˘ ·ˆÓ· „¯˘Ó‰ ¯‡˘ 2012 ËÒÂ‚Â
.˙Î¯ÚÓ‰
ÂÈÏÚ .Ë ¯„˙ ˙Î¯ÚÓ ‚Â¯„˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÛÂ‚ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÏÎÂÈ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ 21Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ
.ÌÈÈ„È˙Ú‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÙÏ ‰ Î˙· ˙ÂÙÒÂ˙Â ÌÈÈÂ È˘ ÚÂˆÈ·ÏÂ ,‰· ‰ÎÈÓ˙ÏÂ ‰ Î˙‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï

היערכות האג להתאוששות מאסו
אבטחת מערכת מידע ממוחשבת היא מכלול הפעולות והאמצעי הננקטי והמיושמי כדי להג
עליה מפני הרס ,חשיפה ושינוי במזיד או בשוגג .מטרת אבטחת המידע היא שמירה על סודיות
המידע והמערכות ושמירה על אמינות ,זמינות ושרידות של המערכות .מכו התקני הישראלי
קבע תקני בנושא אבטחת מערכות מידע ממוחשבות .חשיבות יתר יש לאבטחת מידע בזמ אסו
ובשעת חירו ויש להיער! למקרי כאלו ,תו! הדגשה של פעולות גיבוי ,תכנו חלופות ותכנו
ההתאוששות הנדרשת לש רצ %במת שירותי חיוניי לארגו.
__________________

21

נוהל מפת"ח )מסגרת פיתוח ותחזוקה( הוא מתודולוגיה לפיתוח ותחזוקה של מערכות מידע ותשתיות
המכיל מגוו* שיטות וכלי .הנוהל הוכרז על ידי ממשלת ישראל כנוהל מחייב לכל המערכות
הממוחשבות הממשלתיות ,ה* מערכות המפותחות בתו .הארגו* ) (Insourcingוה* מערכות הנבנות על
ידי חברות חיצוניות ).(Outsourcing
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המועצה המייעצת לביקורת ואבטחת מידע לאג %הבכיר לביקורת המדינה והביקורת הפנימית
במשרד רה"  ,פרסמה בספטמבר  ,2005נהלי מסגרת לאבטחת מידע ובה הנוהל "תכניות
התאוששות מאסו" )) (Disaster Recovery Planning - DRPלהל  הנוהל( .מטרת הנוהל לסכל
הפרעות לפעילות המשרדי  ,ולהג על תהליכי קריטיי במשרדי המשתמשי במערכות מידע
ממוחשבות מהשפעת כשלי רציניי או מקרי אסו .בנוהל נקבע שעל משרד התקשורת למנות
ועדת היגוי כדי שתכי תכנית להקמת מער! מחשוב חלופי במצב של אבד או איזמינות של
שירותי חיוניי שמסופקי במער! המחשוב.
על פי הנוהל ,לש הכנת תכנית להתאוששות מאסו על כל משרד להביא בחשבו את היערכות
יחידותיו ואת הקשר בי המחשב המרכזי ליחידות אחרי הפגיעה .במסגרת זו על המשרד להגדיר
אתר חלופי כפתרו לתרחיש של אסו שלא יאפשר עוד להשתמש באתר הקבוע שהוא פועל בו.
באוקטובר  2010פרצה שרפה במבנה שבו שוכני משרדי האג .%בעקבות השרפה נאל האג%
לפנות את משרדיו ,והושבת מעבודתו למש! כשבועיי  .כשנה לאחר מכ ,באוקטובר  ,2011הופיעו
מנהל האג %ומנהל תחו תשתיות לפני ועדת ההיגוי למחשוב והסבירו כי הפסקת פעילות האג%
בעקבות השרפה חידדה את הצור! בהקמת אתר חלופי שבו יוכל האג %לבצע את תפקידו א לא
יתאפשר להשתמש באתר הקבוע .ה ציינו כי לצור! כ! על המשרד לרכוש תשתית תקשורת וחמרה
להפעלת מערכות המחשוב של האג ,%ולהתקינה באתר החלופי לשעת חירו  ,שנקבע שיהיה
בירושלי  .כמו כ נדרש לפתח תכנה במערכת תדרנט שתאפשר גיבוי של הנתוני  ,ולהחליט על
אופ העברת הנתוני שגובו לאתר החלופי.
בתו הדיו אישרה ועדת ההיגוי למחשוב לפנות לחברות חיצוניות כדי לרכוש חמרה ותשתית
תקשורת שיותקנו באתר חלופי בירושלי  .הוועדה ביקשה מהאג %לבחו את החלופות להעברת
הנתוני לאתר החלופי .החלופה הראשונה היא העברת הנתוני באופ ידני על גבי קלטות גיבוי,
והחלופה השנייה היא גיבוי בזמ אמת ) .(onlineמנהל תחו תשתיות העביר למנהל האג %באפריל
 2012הצעה להצגת החלופות האמורות ,הכוללת אומדני כספיי .
במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2012מנהל האג %טר פנה לוועדת ענ"א כדי שתבחר בחלופה
הרצויה ותפעל ליישומה .משרד התקשורת מסר למשרד מבקר המדינה כי בנובמבר  ,2012לאחר
תו הביקורת ,פנה מנהל האג %לוועדה.
˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÚˆÈ· ‡Ï 2012 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
‰¯ÓÁ‰ È·ÈÎ¯ Â˘Î¯ ‡Ï ,¯˙‡‰ ÌÂ˜ÈÓ Ú·˜ Ì¯Ë .Û‚‡‰ ˙‡ ˘Ó˘È˘ ÈÙÂÏÁ ¯˙‡ ˙Ó˜‰Ï
„¯˘Ó‰Â ,ÌÈ Â˙ ˙Â·‚Ï ¯˘Ù‡˙˘ Ë ¯„˙ ˙Î¯ÚÓ· ‰ Î˙‰ ‰Á˙ÂÙ ‡Ï ,Â˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰
.ÌÂ¯ÈÁ‰ ¯˙‡· Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÔÂÎ„Ú‰ Í¯„ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï
בתשובתו כתב משרד התקשורת כי "נוהל המסגרת לאבטחת מידע ...יובא לוועדת ההיגוי המשרדית
למחשוב" ,והוסי %שיפעל בהקד ליישו ההמלצות בנוגע להקמת אתר חלופי שישמש את האג.%
.˙Ú ÏÎ· Ô‚ÂÓ ‰È‰È˘ ÈÂ‡¯˘ ·Â˘ÁÂ È„ÚÏ· ÒÎ ˙ ÈÁ·· ‡Â‰ Â· ÏÙËÓ Û‚‡‰˘ Ú„ÈÓ‰
‰ ·Ó· ‰Ù¯˘‰ ·˜Ú Û‚‡· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙˙·˘‰ ÁÎÂ ˙„„Á˙Ó ÈÙÂÏÁ ÌÂ¯ÈÁ ¯˙‡Ï ‰˘È¯„‰
˘·ÁÈË·È ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÍÎÈÙÏ .ÂÈ„¯˘Ó ÌÈ ÎÂ˘ Â
‡˙ .Â· ÏÚÂÙ ‡Â‰˘ ÚÂ·˜‰ ¯˙‡· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡˙È ‡Ï˘ ·ˆÓ· Ì‚ Û‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ

✯

משרד התקשורת
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Ï˘ ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ·ˆÓ Ï˘ ‰‚È‡„Ó ‰ ÂÓ˙ ÌÈÏÚÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÈÎ ‡ˆÓ .Ô‰· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ Ï˘Â Û‚‡‰
‰·Â‚Ó ‰ È‡ Ô‰Ï˘ ‰ Î˙· ‰ÎÈÓ˙‰˘ ,˙Â ˘ÂÈÓ Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘Ó ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó
·˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯„Ò‰ È·‚Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ „¯˘Ó‰ .È ÂˆÈÁ ÈÚÂˆ˜Ó ÛÂ‚ È„È
·ÈÙÂÏÁ ¯˙‡ ÌÈ˜‰ ‡ÏÂ ,Ì˙‡ˆ˜‰Â ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ‰ ¯·„· ËÂ¯ÈÙ ÏÏÂÎ‰ ÌÈ Â˙ ¯‚‡Ó
˘ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÚÂ·˜‰ ¯˙‡· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ¯˘‡Î Û‚‡‰ ˙‡ ˘Ó˘È
ÏÚ ˙˙˘ÂÈ ÌÈ¯„˙‰ ÏÂ‰È ˘ È„Î Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó
.ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· ˙ÁË·Â‡ÓÂ ‰·ÈˆÈ ·Â˘ÁÓ ˙·È·Ò

ערכ החשבונאי והכלכלי של התדרי
הער החשבונאי
בשני האחרונות מבצעת ממשלת ישראל רפורמה מקיפה בחשבונאות הממשלתית ,שעיקרה אימו
הדרגתי של התקני החשבונאיי הבילאומיי למגזר הציבורי .מטרת רפורמה זו להעניק לציבור
ולמקבלי ההחלטות מידע מלא ואמי על מצבה הכספי של ממשלת ישראל .רישו מלא של כלל
נכסי המדינה לפי כללי חשבונאות מקובלי הוא תנאי הכרחי לניהול נכו של נכסי המדינה.
 .1באפריל  2012פרס אג %החשב הכללי במשרד האוצר את הדוחות הכספיי של ממשלת
ישראל ליו ) 31.12.11להל  הדוחות הכספיי ( .בהערה לדוחות על המצב הכספי נאמר כי
"מצבת הנכסי המובאת בדוח אינה מייצגת את מכלול הנכסי של מדינת ישראל אלא את מקצת
בלבד ...לא כלולי עדיי נכסי רבי ששוויי או עלות מהותיי ביותר ...ומרבית הנכסי הבלתי
מוחשיי " .הדוחות הכספיי אינ כוללי מידע בדבר שוויי של התדרי .
אפשר למדוד את ערכ של נכסי בלתי מוחשיי בשני אופני  :על פי מודל העלות 22או על פי
מודל ההערכה מחדש .23תק חשבונאות בילאומי  (IAS 38) 38עוסק בנכסי בלתי מוחשיי ,
ומטרתו לקבוע את הטיפול החשבונאי בנכסי אלו .לפי התק ,נכס בלתי מוחשי יוכר א! ורק א
מתקיימי מבחני מובהקי  .התק מגדיר כיצד יש למדוד את ערכ של נכסי אלו לצור! רישומ
בדוחות הכספיי ומחייב מת גילויי מוגדרי על אודותיה .
כדי לבחו א התדרי ה נכס בלתי מוחשי 24פנה משרד האוצר ליוע חיצוני שיחווה את דעתו
בסוגיה .ביולי  2012התקבלה חוות דעתו של היוע ,וממנה עולה כי לפי התקני החשבונאיי
אפשר להגדיר את התדרי כנכס בלתי מוחשי .אמנ קיי קושי במדידת ערכ  ,א! לדעת היוע אי
זה בלתי אפשרי .היוע המלי לפנות לחשב משרד התקשורת לצור! הכנת מודל כלכלי ,המשתמש
בהנחות סבירות שאפשר לבסס .על החשב לתת את האומד הטוב ביותר של מכלול התנאי
הכלכליי שישררו במהל! השני ועל פיה לקבוע את שווי הנכס.
 .2לפי הדוחות של ממשלת ישראל הכנסות המדינה כוללות תשלומי אגרות עבור הקצאת תדרי .
בדוח הכספי של משרד התקשורת לשנת  2011הסתכמו ההכנסות מהאגרות באותה שנה בכ192.4
מיליו ש"ח ,ובשנת  2010בכ 152.4מיליו ש"ח .ע זאת יצוי כי האגרות אינ משולמות עבור כל
__________________

22
23
24

הצגת הנכס על פי עלותו בניכוי פחת שנצבר.
הצגת הנכס על פי שוויו ההוג* )א אפשר לאמוד את שוויו ההוג* באופ* מהימ*(.
נכסי בלתי מוחשיי מוגדרי כנכסי לא כספיי ,חסרי מהות פיזית ,שאפשר לזהות.
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התדרי המוקצי לשימוש ,היות שכוחות הביטחו ,שבעת הביקורת השתמשו במרבית התדרי
שהוקצו לשימוש ,פטורי לפי הפקודה מתשלו האגרה.
ביולי  2012כתב הסג הבכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר )החשבונאי הראשי( למשרד מבקר
המדינה כי על פי התק הבילאומי נראה שהתדרי יכולי להיכלל בהגדרה של נכס בלתי מוחשי,
אול נדרשת עבודת מטה נוספת לצור! בניית מודל כלכלי מיטבי שעל פיו יהיה אפשר לבחו את
שווי הנכס ולקבוע א אפשר לרשו ולנהל אותו בדוחות הכספיי  .הוא הוסי %שעבודת המטה
האמורה תבוצע בתיאו ע משרד התקשורת לקראת הכנת הדוחות הכספיי של שנת .2012
בדצמבר  2012כתב הסג הבכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר )החשבונאי הראשי( כי משרד
האוצר יבח את אופ הרישו של אגרות וביניה אגרות תדרי  .לדבריו ,יש לתת ביטוי לערכ של
התדרי בדוחות הכספיי  ,א! לאור מורכבות הנושא ועבודת המטה הנדרשת איאפשר להתחייב כי
היישו יוחל בדוחות לשנת .2012
Ì‰ÈÏÚ ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÁÂ„·Â ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ÌÎ¯ÚÏ È‡ Â·˘Á ÈÂËÈ· ˙˙Ï
.‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÁÂ‡Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ‰

היעילות הכלכלית בהקצאת התדרי
ביולי  2008נחת חוזה בי ממשלת ישראל המיוצגת בידי המנכ"ל והחשב של משרד התקשורת
ובי יוע כלכלי )להל  היוע( כדי שייע למשרד בדבר תמחור אגרות להקצאת תדרי  .ביולי
 2010הגיש היוע דוח בנושא "מבנה אגרות התדרי הרצוי בישראל" .בדוח כתב היוע כי
"ספקטרו התדרי הוא ברובו משאב במחסור ומשו כ! יש הכרח בקביעת מחירו כדר! להקצאתו
למשתמשי  .גישה חופשית למשאב זה עלולה להביא לחוסר יעילות כלכלית במקרה הטוב ,ולכאוס
תקשורתי במקרה הרע בשל הפרעות הדדיות בי משתמשי שוני ".
היוע ציי כי במודל התמחור של אגרות התדרי בישראל ,שנקבע בתקנות בשנת  ,1995אי זיקה
בי סכו האגרה בעד הקצאת תדרי ובי ערכ הכלכלי .כתוצאה מכ! נפגעת יעילות הקצאת
התדרי  ,וה אינ מתועלי לגופי שיעשו בה את השימוש הכי טוב עבור המשק הישראלי.
היוע הציע לעבור למודל תמחור המבוסס על תמריצי  ,ובו סכו האגרה נקבע לפי אומד העלות
של ההשקעה החלופית ,דהיינו לפי העלות הנוספת שתידרש כדי להחלי %את התדרי שבשימוש
בתשומות חלופיות ,25הנדרשות כדי לספק אותה כמות של מוצרי ושירותי .
עוד ציי היוע כי המעבר למודל התמחור המומל דורש זמ שיאפשר היערכות ומעקב צמוד אחר
הניסיו שנצבר במדינות שאימצו את המודל .הוא הוסי %כי מאחר שמודל זה כולל מימד של שיקול
דעת ,צפויי בהלי! יישומו חילוקי דעות והתדיינות ממושכת בי משרד התקשורת ובי גופי
תקשורת גדולי  ,בדבר טיב ההנחות שעליה יישע האומד.
אג %התקציבי במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012כי יפעל לסייע למשרד
התקשורת בהלי! קביעת ערכ הכלכלי של התדרי  .משרד התקשורת כתב בתשובתו כי הצוות
המקצועי במשרד הגיע למסקנה כי נדרש לערו! שינויי באגרות שנקבעו מכוח הפקודה ,ותיקוני
נוספי בתקנות שתכלית  ,בי היתר ,להבטיח שימוש יעיל וחסכוני בתדרי הרדיו .בעקבות זאת
ולבקשת שר התקשורת הכי משרדו טיוטה לתיקו התקנות לקראת העברתה למשרדי הרלוונטיי ,
__________________

25

תשומות חלופיות יכולות להיות הגדלת ההשקעה בתשתית הרשת ,מעבר לציוד שמתאי לרצועת
תדרי צרה יותר ,מעבר לרצועת תדרי אחרת או שימוש בטכנולוגיה אחרת כמו סיבי אופטיי.
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ובה המלצות לשינוי האגרות .הטיוטה נוגעת בעיקר בשינויי והתאמות בתו! שיטת התמחור
הנוכחית ובהתא להמלצות היוע הכלכלי.
˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÎÈÏ‰· ÏÁ‰ ‡Ï ‡Â‰ ,˙Â ˜˙‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰ËÂÈË ÔÈÎ‰ „¯˘Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯ÚÂÈ
.ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Ú‰
.¯ÂÒÁÓ· ·‡˘Ó· ¯·Â„Ó˘ ˙ÂÈ‰ ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÌÎ¯Ú ˙ÚÈ·˜Ï
‰Ú˘· ÂÊ ‰ÚÈ·˜Ï ÌÈ˘¯„ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÌÈ·¯ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ÌÈÁÂ˙ÈÙ Ï˘ Ô„ÈÚ· ˙¯Â˘˜˙‰ ˜Â˘· „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÌÈÂÂ˙Ó Ì‰
.ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÙÂ‚ ¯˜ÈÚ· Ì‰˘ ,ÌÈ¯„˙‰ È Î¯ˆ ÏÂÓ Ï‡ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰·Â

יעילות ההקצאה של התדרי למערכת הביטחו
חלק גדול מתחומי התדרי יועדו והוקצו לשימוש מערכת הביטחו ,שאינה משלמת אגרות .כבר
בשנת  1995כתב מבקר המדינה 26כי משרד התקשורת אינו בודק א צה"ל מנצל את התדרי
שהוקצו לו ביעילות .בדוח נכתב כי בינואר  1995התקי שר התקשורת תקנות שהטילו אגרות
שמטרת הייתה לייקר ולייעל את השימוש בתדרי  ,למנוע ככל האפשר שימוש בתחומי תדרי
נמוכי  ,ולגרו להחזרת תדרי שאינ בשימוש .עוד נכתב בדוח כי איהחלת התקנות על מערכת
הביטחו מפחיתה את התועלת שתצמח מהטלת האגרות ואת הסיכוי לייעל את ניצול של התדרי .
באוגוסט  2004החליטה הממשלה לתק את הפקודה ואת התקנות ולקבוע בה שהחל מ1.1.06
תוטל חובת תשלו אגרות על כל הגופי המשתמשי בתדרי ובכלל זה על כוחות הביטחו .כמו
כ הוחלט להגדיל את התקציבי של משרדי הביטחו ,רה" וביטחו הפני בסכו שיכסה את
התשלו שיחול על המשרדי .
˙ÂÁÂÎÂ Â Â˘ ‡Ï ‰„Â˜Ù‰ ˙Â‡¯Â‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰ÚˆÂ· ‡Ï 2012 ˙ ˘ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
.‰ È„ÓÏ ˙Â¯‚‡ Ì„Ú· ÌÈÓÏ˘Ó Ì È‡ ÌÈ¯„˙‰ ÔÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÔÂÁËÈ·‰
יצוי כי בהקשר זה כתב היוע ש"מת פטור למערכת הביטחו פוגע משמעותית ביעילות ההקצאה
של תדרי ופוגע בשקיפות ביחס לס! המשאבי המוקצי לביטחו ...החולשה העיקרית של מת
הפטור היא שגורמי הביטחו ינהגו באופ נכו מנקודת ראות ג א ה ישתמשו בתדרי באופ
בלתי יעיל מנקודת ראות כלל משקית".
עוד כתב היוע כי "הצבת המחיר הנכו בפני מערכת הביטחו היא בעלת פוטנציאל כלכלי
משמעותי ,וזאת מבלי לפגוע בביטחו מדינת ישראל כמלוא הנימה ...והיא עשויה להגדיל את
התקציב הלאומי ואת המקורות להגברת ביטחו מדינת ישראל" .כדוגמה לדבריו הביא היוע את
תמחור ימי המילואי  ,שגר לירידה ניכרת במספר ימי המילואי  ,הביא לחיסכו ניכר והגדיל את
המשאבי שהממשלה יכלה להעמיד למטרות שונות ,ובכלל זה לרכש והתעצמות צבאית.
יצוי כי נציג אג %התקשוב בצה"ל החבר בוועדה טע לפני נציגי משרד מבקר המדינה באוקטובר
 2012כי צה"ל משתמש בתדרי ביעילות גבוהה תו! בחינה מתמשכת ועקבית של יכולתו להמשי!
ולהתייעל .לטענתו השיקול הכלכלי אינו השיקול היחיד ולעתי קרובות א %לא החשוב
שבשיקולי  ,שכ מדובר בסוגיה ביטחונית .הוא הדגיש שהגורמי במערכת הביטחו לא שותפו
בהכנת הדוח שהכי היוע בנושא המבנה של אגרות התדרי הרצוי בישראל ,ועמדת לא נבחנה.
__________________

26

ראו מבקר המדינה ,45 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "ניהול הספקטרו האלקטרומגנטי" ,עמ' .569,556
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ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯„˙ ˙‡ˆ˜‰· „ÈÁÈ‰ ÏÂ˜È˘‰ Â È‡ ÈÏÎÏÎ‰ ÏÂ˜È˘‰˘ Ì‚‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
˙ÂÙÈ˜˘‰ ¯ÒÂÁ ,ÍÎ˘Ó .ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰Ï ˘ÈÂ Ï˜˘Ó‰ È„·Î ÌÈÏÂ˜È˘‰ „Á‡ ‡Â‰ È¯‰
·˙˜ˆÍ¯Â‡Ï ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÎÈ ‰˘ÂÓÈ˘Ï Âˆ˜Â‰Â Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ¯„˙Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ·È
.‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï ‰Ï˘ ıÈ¯Ó˙· ÔÓÊ
הממונה על התקציבי במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012כי משרד האוצר
רואה חשיבות רבה בהטלה של אגרת תדרי על הגופי הביטחוניי כדי להוביל את מערכת
הביטחו למתווה של התייעלות השימוש בתדרי  .הוא הוסי %כי יפעל לסייע למשרד התקשורת
בעניי "הערכת שוויי הכלכלי של התדרי המצויי בידי משרד הביטחו וכימות העלויות שלה
והצגת השקופה במסגרת תקציב הביטחו" .צה"ל ענה כי לפי החלטת הממשלה יש צור! בהגדלה
של תקציב הביטחו לפני הטלת חובת תשלו אגרות תדרי על כוחות הביטחו ,א! הדבר טר
נעשה.
Ô˙È ˘ ¯ÂËÙ‰ ÔÓ ˙Ú·Â ‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈ¯„˙Ï ˘Â˜È·· ÈÂÙˆ‰ ÏÂ„È‚‰ ¯Â‡Ï ÌˆÚ˙˙ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ
˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰Â ÔÂÁËÈ·‰ È„¯˘Ó ÌÂ‡È˙·Â ÛÂ˙È˘· ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÈ ÂÁËÈ·Â
.ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Ú‰ ˙ÚÈ·˜ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰¯„Ò‰Ï ‡È·‰Ï ‰¯ËÓ· ‰ËÓ

ההליכי להסדרת השימוש בטכנולוגיית הדור הרביעי )(4G
הביקוש לשירותי תקשורת סלולרית במדינה תוא את המגמה העולמית של גידול מתמש! במספר
המשתמשי בשירותי תקשורת ובשירותי העברת נתוני  .קיי קשר הדוק בי גודל רצועת התדר
ובי רמת השירות המתאפשרת ברשת  ככל שרצועת התדר גדולה יותר ,רמת השירות האפשרית
גבוהה יותר.
בתקופת הביקורת הפעילו ספקיות התקשורת הסלולרית )להל  הספקיות( רשתות המושתתות על
טכנולוגיות ספרתיות )הדור השני   (2Gוטכנולוגיות העומדות בפרמטרי שהוגדרו בידי  ITUכדור
השלישי )להל  .(3G
בינואר  2012קבע  ITUאת הסטנדרטי ואת המפרטי שעל פיה יחליט א טכנולוגיית תקשורת
אלחוטית עומדת בדרישות הדור הרביעי )להל   ITU .(4Gקבע כי טכנולוגיות  4Gיאפשרו הורדת
נתוני בתנועה בקצב של יותר מ 100מיליו ביט ) (bitבשנייה ,ובמצב נייח בקצב גבוה פי עשרה
)מיליארד ביט בשנייה( .טכנולוגיות  4Gנועדו לאפשר רמת שירות גבוהה למשתמשי רשת רבי ,
תו! ניצול מיטבי של התדרי .
 ITUג קבע כי הטכנולוגיות  27LTEו 28WiMaxעומדות בדרישות  .4Gלטכנולוגיית  LTEאי
יתרו על פני טכנולוגיות העומדות בדרישות  3Gמבחינת מהירות העברת הנתוני  .אול במצב שבו
איאפשר להרחיב את הקצאת התדרי לשימוש בטכנולוגיית  ,3Gאפשר להקצות תדרי אחרי
לשימוש בטכנולוגיית .4G
__________________

27
28

  Long Term Evolutionטכנולוגיית תקשורת אלחוטית באמצעות מכשירי ניידי דוגמת תקשורת
סלולרית.
  Worldwide Interoperability for Microwave Accessתקשורת אלחוטית לטווחי בינוניי .
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רשתות תקשורת המושתתות על טכנולוגיית  LTEיכולות לפעול במגוו תחומי תדר בספקטרו
התדרי  .משרד מבקר המדינה בח את הפעולות שנועדו להועיד ולהקצות תדרי בתחו כדי
שישמשו למת שירותי מתקדמי המושתתי על טכנולוגיות  .4Gהתדרי האמורי נמצאי
בשימוש מערכת הביטחו ובשימוש חברה א' .להל הממצאי :
ההליכי לפינוי התדרי בתחו שבשימוש צה"ל
 : 2 0 0 2 ˙  ˘ Ó ‰ ˆ Ú Â Ó · ‰ Ï Ú Ù ˘ Ì È ¯ „ ˙ ‰ ˙ „ Ú Â ˙ Ë Ï Á ‰ .1באפריל 2002
החליטה ועדת התדרי שפעלה במועצה להקצות לצה"ל תדרי בתחו  ,שאות יהיה עליו לפנות
עד סו %שנת  .2010בישיבה שקיימה הוועדה בספטמבר  2007צוי כי "צה"ל קיבל הקצאה בתחו
תדרי נוס %אשר בו מפותחת מערכת חדישה והמעבר אליה תו! פינוי התדרי שבסעי %זה ]בתחו [
יושל כאמור עד סו %שנת ."2010
באותה ישיבה מספטמבר  2007הוחלט להועיד את השימוש בתדרי בתחו למערכות תקשורת
אזרחית קרקעית לשימושי ניידי ונייחי בלבד .היות שחלק מהתדרי בתחו זה כבר הוקצו
לשימוש צה"ל ,נקבע כי ה ייועדו לשימושי אזרחיי בסו %שנת  ,2010המועד שבו נדרש צה"ל
לפנות  .ועדת התדרי שפעלה במועצה דנה ג בבקשת נציג צה"ל להארי! בחמש שני )עד סו%
שנת  (2015את התקופה של הקצאת התדרי  .היא החליטה כי צוות של חבריה ,שיכלול נציגי של
צה"ל ושל משרד התקשורת )להל  צוות הנציגי ( ,יבדוק את המשמעויות הנובעות מהבקשה .א
בעקבות הבדיקה תידחה הבקשה ,יוכל צה"ל לבקש שוועדת התדרי שפעלה במועצה תשקול שוב
את בקשתו לא יאוחר מסו %שנת  ,2009ותקבל החלטה שבה יובאו בחשבו צורכי התקשורת
האזרחית.
עמדת משהב"ט הייתה שהעברת המערכת שפועלת בתדרי שבתחו לתדרי בתחו אחר מחייבת
הקצאת זמ ומשאבי לפיתוח והצטיידות ,ושיש לקבל שיפוי ממקור חיצוני לתקציב משהב"ט על
פעולה זו .עמדה זו הוצגה ג בפנייה של מנכ"ל משהב"ט למנכ"ל משרד התקשורת ביולי .2008
יצוי כי בשנת  2011נפגשו הנציגי של אגפי התקציבי במשרד האוצר ובמשהב"ט פעמי מספר
במטרה לסכ את סכו השיפוי הכספי על פינוי התדרי )ראו להל(.
בפגישה של נציגי משרד מבקר המדינה ע נציג אג %התקשוב בוועדה מאוקטובר  2012הוא ציי כי
צה"ל תכנ לפנות את התדרי שבתחו עד סו %שנת  2010בהתא להחלטת ועדת התדרי  .לדבריו,
נוכח צור! דחו %שעלה בשנת  ,2006החליטה מערכת הביטחו להשתמש בתדרי להפעלת מערכת
אלחוטית חדשה שהקימה )להל  המערכת החדשה( .הוא הוסי %כי אמנ באותה עת הערי! צה"ל
שהשימוש במערכת החדשה לא יעכב את שחרור התדרי עד סו %שנת  ,2010אול בפועל המערכת
החדשה עדיי פועלת בתדרי האמורי  ,ולצור! פינוי לשימוש אזרחי יהיה על מערכת הביטחו
להפעיל את המערכת החדשה בתדרי אחרי .
.ÌÈ˘ Ú˘˙Î Ï˘ ‰·Âˆ˜ ‰ÙÂ˜˙Ï ˘ÂÓÈ˘Ï 2002 ˙˘· Ï"‰ˆÏ Âˆ˜Â‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ¯„˙‰
ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯ÚÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ Ï"‰ˆ ‰È‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ÈÙÏ
·˙Ï˘ ˙Â·È˘È ÈÓÂÎÈÒ· ÌÏÂ‡ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯„˙· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯Â·ÚÏÂ ÌÂÁ
„ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ÂÓÓ˘ „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘Â ‰ˆÚÂÓ· ‰ÏÚÙ˘ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ
˘.‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ Ï"‰ˆÏ ˙Âˆ˜‰Ï ËÏÁÂ‰
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צה"ל כתב בתשובתו כי "נציגי אג %התקשוב עדכנו את ועדת התדרי בשימוש בתדרי למערכת
החדשה .תימוכי לכ! נית למצוא בסיכומי ועדת התדרי במסגרת צוי במפורש שמה של
המערכת החדשה".
˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰Á· ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ
„ÚÂÓ· ¯ÂÁÈ‡Ï ÌÂ¯‚È ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯„˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡ ‰Á· ‡Ï ¯˜ÈÚ·Â ,‰˘„Á‰
˙„ÚÂ ÔÂÎ„Ú· È„ ÔÈ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .2010 ˙˘ ÛÂÒ· Ï"‰ˆ È„È· ÌÈÂÈÙ
Â· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ È„Î ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ·Â˘˜˙‰ Û‚‡ È‚Èˆ ÏÚ ‰È‰Â ,ÌÈ¯„˙‰
.ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙Â ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰·Â
 : È Á ¯ Ê ‡ ˘ Â Ó È ˘ Ï Ì Â Á ˙ · Ì È ¯ „ ˙ ˙ ‡ ˆ ˜ ‰ Ì ˘ Ï ‰ Ë Ó ˙ „ Â · Ú .2בישיבת
ועדת התדרי שפעלה במועצה שהתקיימה ביולי  2008הוחלט להיעתר לבקשת צה"ל ולדחות את
מועד פינוי התדרי עד סו %שנת  .2012ועדת התדרי שפעלה במועצה קבעה באורח ראשוני את
התדרי שיפנה צה"ל בהדרגה ואת לוח הזמני לפינוי  .הוחלט כי מאחר שצוות הנציגי היה אמור
להציג לוועדה עד סו %שנת  2008את תוצאות הבדיקה בעניי המשמעויות הנובעות מהבקשה
להארי! בחמש שני )עד סו %שנת  (2015את תקופת הקצאת התדרי  ,יוכל יו"ר הוועדה לשנות את
ההחלטה לאור תוצאות הבדיקה ובתיאו ע נציגי צה"ל .ועדת התדרי שפעלה במועצה החליטה
ג להיענות לבקשת צה"ל ולהועיד ולהקצות לשימושו העתידי תדרי בתחו  .פירוט התדרי
ייקבע בהתא למערכת שיחליט צה"ל להפעיל בתחו .
˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÙ· ‚Èˆ‰ ‡Ï ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ·Î¯ÂÓ‰ ,ÌÈ‚Èˆ‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ ‡ˆÓ
.‰ˆÚÂÓ· ‰ÏÚÙ˘ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‰˜È„·‰
משרד התקשורת כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נציגי צה"ל ומשרד התקשורת ביצעו את
הבדיקה במועד מאוחר מזה שקבעה הוועדה .המשרד הוסי %כי "למיטב זכרונו של יו"ר הוועדה,
הוצגו תוצאות בדיקה זו לוועדה בישיבתה שהתקיימה ב ,6.4.11א! לצערנו הדבר אינו מתועד".
‰·Î¯‰· ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ÂÏÈ‡Â ,2008 ¯·Ó·Â· ‰˙„Â·ÚÓ ‰Ï„Á ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ
Ì‚Â ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰˘Î ,2010 ÈÂÈ· ‰Â˘‡¯Ï ‰ÒÎ˙‰ ,„ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰ÎÓÒÂ‰˘ ˘„Á‰
‡ÈÁ¯Ê‡ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰· ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯ÊÁ 2011 ÏÈ¯Ù‡· ˜¯ .‡˘Â· ‰„ ‡Ï Ê
)¯‡ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂ˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· .(ÔÏ‰Ï Â
˘.ÍÎÏ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏ ˙‡Â ÈÁ¯Ê‡ ˘ÂÓÈ˘Ï Âˆ˜ÂÈ
 : Ì  È ‚ · È Â Ù È ˘ ‰ Ï Ú Â Ì È ¯ „ ˙ ‰ È Â  È Ù Ï Ú Ì Â Î È Ò .3בנושא הגברת הניצול של
תשתיות לשימושי תקשורת החליטה הממשלה ביולי  2010להקי צוות בהשתתפות נציגי של
מנכ"ל משרד התקשורת ,מנכ"ל משהב"ט והממונה על התקציבי במשרד האוצר )להל  הצוות
הבימשרדי( .תפקיד הצוות הבימשרדי היה לבחו את אופ יישו פינוי תדרי לפעילות של
הדור הרביעי בסלולר ובכלל זה לבחו את האפשרות למת פיצוי למערכת הביטחו.
ממסמ! שהגיש מנהל האג %לצוות הבימשרדי בספטמבר  2010עולה כי בתחו התדרי פועלות
מערכות תקשורת אלחוטיות של צה"ל ושל חברה א' .כדי לבחו מה התדרי שבאמצעות יהיה
אפשר להפעיל טכנולוגיית  ,LTEיש לבצע ניתוח תאורטי מדויק ולאמתו על ידי ניסוי.
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בשנת  2011נפגשו נציגי של אגפי התקציבי במשרדי האוצר והביטחו במטרה לסכ את סכו
השיפוי הכספי על פינוי התדרי  .במר  2011הוכנו כמה טיוטות להסכ  ,ולפיה יקיימו משרד
התקשורת ומשרד האוצר מכרז להקצאת התדרי שיפנה צה"ל לשימוש אזרחי .משהב"ט יקבל
פיצוי כספי בס!  100מיליו ש"ח ,וא יתקבל במכרז סכו גדול מ 100מיליו ש"ח יחולק הסכו
כדלהל :הסכו שבי  100מיליו ש"ח ועד  300מיליו ש"ח ישול למשהב"ט ,סכו שמעל 300
מיליו ש"ח ועד  500מיליו ש"ח יחולק בחלקי שווי בי משרד האוצר למשהב"ט ,וסכו שמעל
 500מיליו ש"ח יועבר לאוצר המדינה .הטיוטות נבדלות זו מזו בנוגע למועד העברת התשלו בס!
 100מיליו ש"ח למשהב"ט :באחת נקבע שהסכו יועבר כמקדמה ללא תלות בפרסו המכרז,
בשנייה נקבע שהסכו יועבר לאחר פרסו המכרז ,ובשלישית נקבע שהסכו יועבר לאחר בחירת
זוכה במכרז.
באפריל  2011דנה ועדת התדרי לבקשת צה"ל בנושא פינוי התדרי שבתחו  .הוועדה עדכנה את
החלטתה וקבעה אילו תדרי יפונו ולוח זמני חדש לפינוי .עוד החליטה הוועדה כי נציג צה"ל
יעדכ את יו"ר הוועדה על הפינוי .נציג אג %התקשוב בצה"ל החבר בוועדת התדרי ציי לפני נציגי
משרד מבקר המדינה כי יו"ר הוועדה דחה את בקשתו שהחלטת הוועדה תציי שפינוי התדרי יהיה
מותנה במימוש ההסכ העקרוני שהושג בי משרד האוצר ומשהב"ט.
משרד האוצר הגיש לממשלה הצעת החלטה בנושא שינוי סדר העדיפויות בתקציב המדינה בשנת
 .2012על פי ההצעה אמורה הממשלה להטיל על שר הביטחו לעשות את כל הפעולות הדרושות
לפינוי פסי התדרי לפי החלטת הוועדה מאפריל  ,2011ומשהב"ט יתוקצב מיד לאחר פינוי התדרי
בסכו של  400מיליו ש"ח .בסופו של דבר לא נכללה ההצעה בהחלטת הממשלה מינואר .2012
בינואר  2012פנה משהב"ט למשרד רה"  ,וטע שיש לשפות את מערכת הביטחו בסכו גבוה
באופ ניכר מסכו השיפוי שעליו סיכמו משרדי האוצר והביטחו רק מספר חודשי קוד .
יצוי כי היוע ששכר משרד התקשורת לעניי "מבנה אגרות התדרי הרצוי בישראל" העיר עוד
ביולי  2010כי "משרד האוצר ומשרד הביטחו מנהלי מערכת יחסי מורכבת שעלולה להשפיע על
אורכו של המשא ומת ותוצאותיו .הפגיעה ביעילות הכלכלית גדלה ע התארכות תהלי! זה דבר
שעלול לעכב את ההתקדמות של המשק".
ÌÂÎÒ ˙‡Â ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÎÒÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙ÈÓ˘ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰
˙ÚÓË‰ Ì˘ÏÂ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ÂÂÙÈ˘ ÌÈ¯„˙‰ ¯Â·Ú ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÏÂ˘È˘ ÈÂÙÈ˘‰
ÏÚÂ ÈÂÙÈ˘‰ ÌÂÎÒ ÏÚ Ë"·‰˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·˘ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙Â¯ÓÏ .4G ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË
‡È„Î ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ,2012 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,ÂÓÂÏ˘˙ ÔÙÂ
.2010 ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÎÒÏ
ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰ ‰‚˘Â‰ ‡ÏÂ ÌÂ˙Ò ÈÂ·ÓÏ ÂÚÈ‚‰ ÌÈÂÈ„‰˘ ¯Á‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ÂÓ‡Î Ì"‰¯ „¯˘Ó ÚÂÈÒ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ ,Ë"·‰˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
·˙˜ÌÈ¯Á‡ ÌÈÂ‚Ó ÈÙÏ ˙È˙Â‰Ó‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÂÏÁÏ .29‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ
˘.‰Ï‡Î˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÙËÏ Â„ÚÂ
 :·ÏÂ˘Ó ÔÂÈ˘È¯ ˙·Á¯‰ - 4G È¯„˙ ˙‡ˆ˜‰Ï Ê¯ÎÓ .4ביולי  2011סיכמו מנכ"ל משרד
התקשורת והמשנה לממונה על התקציבי במשרד האוצר כי עד תחילת אוקטובר  2011ימנה שר
התקשורת ועדת מכרזי שתקצה תדרי בתחו שבו יופעלו מערכות  ,4Gאו לחלופי ירחיב את
סמכויות ועדת המכרזי שפעלה אז במשרד התקשורת .עוד סוכ שא לא יפנו כוחות הביטחו את
כל התדרי בתחו עד מועד פרסו המכרז ,יוקצו התדרי בהדרגה בהתא להחלטת ועדת
__________________
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המכרזי  ,ומועדי ההקצאה יפורסמו במכרז .יודגש כי משהב"ט לא היה שות %לסיכו זה ,ע זאת
ההסכ הותנה בהסכמה בי משרד האוצר למשהב"ט בנושא פינוי התדרי עד ספטמבר  .2011כדי
לקצר את תהלי! הקצאת התדרי לאחר שתושג ההסכמה מינה שר התקשורת ועדת מכרזי
להקצאת תדרי  4Gלמפעילות הרט" )רדיו טלפו נייד( שבראשה המנכ"ל )להל  ועדת המכרזי (.
·Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ,ÂÈ‡˙Â Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰˘˜·˙‰ ÈÂÈÓ‰ ·˙Î
‡ˆÓ ÌÏÂ‡ ,2012 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú ÌÒ¯Ù˙È Ê¯ÎÓ‰˘ Ú·˜ .Â· ÌÈÎÂÊ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·ÏÂ ,ÂÏ‰ÏÂ
ÔÓ ÌÈÂ˙ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰ÏÈË‰ 2012 ÈÂÈ· ˜¯ ÈÎ
·ÈÈÁÏ „¯˘Ó‰ ÏÎÂÈ ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ Í¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏÈÚÙÓ‰
2012 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú .Ì˘ÂÓÈ˘Ï Âˆ˜Â‰ ¯·Î˘ ÌÈ¯„˙· 4G ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË Ì˘ÈÈÏ ÌÈÏÈÚÙÓ
.ÂÈ‡˙ ˙‡Â Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ˙Î‰ ˙‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï
בתשובת משרד התקשורת נכתב כי בהתא לסיכו דיו ,מנובמבר  ,2011במשרד המשפטי  ,בעניי
"'הדור הרביעי' בתקשורת הסלולרית  מתווה מוסכ לבחינה בימשרדית" 30לא יהיה אפשר
לפרס את המכרז בטר התקבלה החלטה של המדינה )משרדי הממשלה או הממשלה( וכי קיימת
אפשרות שהתנאי בטיוטת תנאי המכרז ישתנו .יצוי כי בסיכו הדיו נכתב כי הלי! הבחינה הבי
משרדית "לא יעכב הליכי הנדרשי לקראת פריסת הדור הרביעי ,ובכלל כ! מינוי ועדת מכרזי
ועבודתה".
‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒÓ ÈÎ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ,ÂÈ‡˙Â Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ˙Î‰ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÏ˘˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰ÚÈÓ
‡.ÂÓÒ¯ÙÏ ¯˘Ù
ÏÚ ÌÈÒÒ·˙Ó‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙¯Â˘˜˙ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó Ï˘ ‰¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ¯„˙ ÈÂÈÙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï
ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‡È‰Â ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ˙Ó„˜˙Ó ‰È‚ÂÏÂÎË
˙‡Â ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„¯˘Ó-ÔÈ· ˙ÂÂˆ ÏÚ ‰ÏÈË‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ .2010
ÂÁÏˆ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÈÂˆÈÙ Ô˙ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
.‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ˙Î‰Â ÂÂÙ ‡Ï ÌÈ¯„˙‰ ,˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï Â„ÚÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰‰

ההליכי לפינוי התדרי בתחו שבשימוש חברה א'
ממסמ! שהעביר מנהל האג %בספטמבר  2010לצוות הבימשרדי עלה כי בתחו התדרי פועלות
ג מערכות תקשורת אלחוטיות של חברה א' .בסיכו עבודת הצוות הבימשרדי מיולי 2011
התחייב משרד התקשורת לפעול לפינוי התדרי שבשימוש חברה א' עד מועד פרסו המכרז.
משרד התקשורת עוסק בפעולות שמטרת לפנות את התדרי שבשימוש חברה א' כבר חמש שני .
באוקטובר  2007פנה המשרד לחברה א' והודיע כי הוא שוקל להורות לה להפסיק עד דצמבר 2008
את השימוש בתדרי שבאמצעות היא מפעילה מערכות "רדיו כפרי ורדיו שכונתי" ,שהוקצו לה
לשימוש באזורי שבה אינה מצליחה לפרוס תשתית קווית .חברה א' התבקשה להודיע למשרד
התקשורת מה עמדתה כדי שיבח א להקצות לה תדרי חלופיי .
__________________
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משרד התקשורת

במר  2009הודיע משרד התקשורת לחברה א' כי האפשרות שיוקצו לה תדרי חלופיי אינה
תואמת את מדיניותו בנושא הקצאת תדרי לרשת גישה אלחוטית רחבת פס .המשרד הוסי %כי
לפיכ! עומדת לפני חברה א' האפשרות להשתת %במכרז לתדרי שיפורס  ,וא תזכה בו יהיה
אפשר להקצות לה תדרי בתחו האמור .במר  2010פנתה חברה א' למשרד התקשורת בבקשה
שיוקצו לשימושה תדרי שיאפשרו לה שימוש בטכנולוגיית  ,Wimax  4Gכדי שתוכל לספק
ללקוחותיה ,ובעיקר לתושבי הפריפריה והאזורי המרוחקי  ,שירותי תקשורת מתקדמי הניתני
באמצעות רשת תקשורת חדשה שהיא הקימה אז.
אג %פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת בדק ביולי  2011את השירותי שחברה א' נותנת ללקוחותיה
באמצעות המערכות הפועלות בתדרי שבתחו  .כעבור שנה ,ביולי  ,2012הודיע מנהל האג%
למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הבדיקה הועלתה במשרד התקשורת האפשרות שלא להקצות
לחברה א' תדרי חלופיי  ,כ! שהיא תית את השירותי באמצעות מפעיל אחר .הוא הוסי%
שהמנכ"ל קיבל עליו להעלות את הנושא לפני חברה א' קוד שתישלח אליה דרישה בכתב.
משרד התקשורת כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2012כי בתשובה לפנייתו לחברה א' היא
הודיעה על נכונותה העקרונית לספק ללקוחותיה שירותי באמצעות מפעיל אחר ,והעלתה מספר
נקודות המחייבות לדעתה את התייחסות משרד התקשורת .המשרד הוסי %כי הוא מנהל עבודת מטה
לגיבוש עמדה בנוגע לאופ מימוש מת השירותי באמצעות מפעיל אחר.
בתשובתה מדצמבר  2012כתבה חברה א' למשרד מבקר המדינה כי היא סבורה שעל הרגולטור לתת
לה כלי לספק שירות אוניברסלי באופ מיטבי .היא הוסיפה כי מאז פניית משרד התקשורת
באוקטובר  2007התקיימו עמו מגעי בעניי התדרי החלופיי שיינתנו לה בתמורה לפינוי התדרי
המשמשי אותה .בישיבה שנערכה בדצמבר  2008מסר לה משרד התקשורת כי בכוונתו להקצות
לה תדרי אחרי  ,אול חזר בו .חברה א' הבהירה כי פינוי התדרי ללא חלופה הולמת אינו
אפשרי .כמו כ היא שבה וביקשה מהמשרד כי יינת לה תחלי %הול שיפתור את הבעיה ויאפשר
לה לתת שירותי אינטרנט וטלפוניה ללקוחותיה ,א! היא לא נענתה.
‡‰¯·ÁÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ‡˘Â· ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ ‰Ê ˜ÒÂÚ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û
‡'˙‡ˆ˜‰Ï ‰Úˆ‰ „¯˘Ó‰ ‰ÏÚ‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· .ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙÏ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ Â‡È·‰ ‡Ï ,
˙„¯˙‡ Ì‡Â˙‰ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯Ù ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ,Â˙„ÓÚ ˙‡ ‰È˘ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ,ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ
¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÒÙ ˙·Á¯ ˙ÈËÂÁÏ‡ ‰˘È‚ ˙˘¯Ï ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÂÈÈ„Ó
‡Ï˘ È„Î ,ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ÌÂ„È˜Ï ˙È˙ÈÏÎ˙Â ˙ˆ¯Ó ‰¯Âˆ· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ˘ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÏ
.4G ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰· ÌÈ·ÂÎÈÚ „ÂÚ ÂÏÂÁÈ
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‰È„Ó· ˙¯Â˘˜˙‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÈ˜ÙÒÏ ¯˘Ù‡Ï Â„ÚÂÂ ¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÂÎ˘Ó˘ - ˙ÂÏÂÚÙ‰
È˙Â¯È˘ Ô˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÙÒÏ ,ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ ‰ÓÂ„· 4G ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ÚÈÓË‰Ï
ËÒÂ‚Â‡· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú .ÂÁÏˆ ‡Ï - ‰‰Â·‚ ˙ÂÈÓÊ· ÌÈÓ„˜˙Ó Ú„ÈÓÂ ˙¯Â˘˜˙
Ï"‰ˆ ˘ÂÓÈ˘· ÔÈÈ„Ú Ì‰Â ,4G ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ˙ÚÓË‰Ï Â„ÚÂ˘ ÌÈ¯„˙‰ ÂÂÙ ‡Ï ,2012
ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ÏÚ ,2002 ÏÈ¯Ù‡Ó ‰ˆÚÂÓ· ‰ÏÚÙ˘ ,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ .'‡ ‰¯·ÁÂ
ÈÂÙÈ˘‰ ÔÈÈÚ· Ë"·‰˘Ó ÔÈ·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ .‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ,Ï"‰ˆ ˘ÂÓÈ˘·˘
˙ÂÎ¯ÚÓ˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ˙‡Ê ÁÎÂÏ .‰·˘ÂÈ ‡Ï ,ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ¯„˙Ï ¯·ÚÓ‰Â ÈÂÈÙ‰ ÏÚ ÈÙÒÎ‰
Ï˘ ˘Â˜È·· Í˘Ó˙Ó‰ ÏÂ„È‚Ï ÈÂ‡¯ ‰ÚÓ Â˙ÈÈ ‡Ï ÌÈÏÈÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈËÂÁÏ‡‰ ˙¯Â˘˜˙‰
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ê È˙Â¯Á˙ ˜Â˘· ÌÈÓ„˜˙Ó Ú„ÈÓÂ ˙¯Â˘˜˙ È˙Â¯È˘Ï ¯Â·Èˆ‰
Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ,„ÁÈ ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ
.‰È„Ó‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÎ¯Âˆ

סיכו
Ú„ÈÓÂ ˙¯Â˘˜˙ È˙Â¯È˘ ÌÈ˙È Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ,Ï·‚ÂÓ È¯Â·Èˆ ÈÓÂ‡Ï ·‡˘Ó Ì‰ ÌÈ¯„˙‰
˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰Ê ·ˆÓ .„È˙Ú· ÌˆÚ˙È˘ ÈÂÙˆÂ ÚˆÈ‰‰ ÔÓ ÏÂ„‚ ÌÈ¯„˙Ï ˘Â˜È·‰ .ÌÈÈËÂÁÏ‡
ÁÈË·‰Ï È„Î Ì‰È„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ Ì˙‡ˆ˜‰·Â ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .È·ËÈÓÂ ÏÈÚÈ ‰È‰È ‰È„Ó· ÌÈ¯„˙· ˘ÂÓÈ˘‰˘
¯ˆÂ‡‰ ,˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó·Â ‰ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ· ,ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰·
.ÔÂÁËÈ·‰Â
.‰ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ÌÈ¯„˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
‰¯Âˆ· ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÂ‚ÈÚÏ ˙Â˘¯„‰ ÌÈÎ¯„· ÔÂ„Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÈËÂÂÏ¯Â ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ˘·‚Ï ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Â ÔÂÁËÈ·‰ ,˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ .‰¯Â¯·
˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰Â ‰„ÚÂ‰‰ ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰
¯ˆÂ‡‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ .ÌÈ¯„˙· ˘ÂÓÈ˘ ¯Â·Ú ‰¯‚‡ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈÚ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
.ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÂËÈ· Ì‰Ï ˙˙ÏÂ ÌÈ¯„˙‰ Ï˘ È‡Â·˘Á‰Â ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Ú‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
Â˙ÏÚÙ‰Â Â˙Ó˜‰ ÏÚ˘ ¯‚‡Ó· ÌÈ¯„˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ·ÈÈËÏ ˘¯„ ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó
‚¯„˘ÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· Û‚‡‰ Ï˘ ‰È˜˙ ‰ÏÂÚÙ ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰
.Û‚‡·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡
È˙Â¯È˘Ï ÍÏÂ‰Â Ï„‚‰ ˘Â˜È·‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ „ÚÂ (4G) ÈÚÈ·¯‰ ¯Â„‰ ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË· ˘ÂÓÈ˘‰
ÌÈÚˆ·˙Ó ÌÈ‡ ÂÊ ‰È‚ÂÏÂÎË· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Â„ÚÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ .ÌÈÓ„˜˙Ó ˙¯Â˘˜˙
„¯˘Ó ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â Ú·˜˘ ÌÈÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÙÏ
,˙¯Â˘˜˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .'‡ ‰¯·Á ˘ÂÓÈ˘·˘ ÌÈ¯„˙‰ ÈÂÈÙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙¯Â˘˜˙‰
ÌÈ¯„˙Ï ¯·ÚÓ‰Â ÈÂÈÙ‰ ÏÚ ÈÙÒÎ‰ ÈÂÙÈ˘‰ ÔÈÈÚ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ¯ˆÂ‡‰Â ÔÂÁËÈ·‰
.‰È„Ó‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈÙÂÏÁ

