רשומות

קובץ התקנות
9042

ט"ז בטבת התשפ"א

 31בדצמבר 2020
עמוד

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון) ,התשפ"א1290 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2020-
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון) ,התשפ"א1292 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2020-
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-תיקון) ,התשפ"א1293 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2020-
צו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת  ,)2021התשפ"א1294 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2020-
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (מס'  ,)2התשפ"א1295 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2020-

קובץ התקנות  ,9042ט"ז בטבת התשפ"א31.12.2020 ,

31/12/20

18:50

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון) ,התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש"ס2000-
ולפי סעיף  108לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני מתקין תקנות אלה:

1

תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה (2ד) לתקנות העיקריות ,במקום "תקנה 6א" יבוא "תקנות (49ח) ו־ 50פסקאות
( )1עד ( )4ו־(.")6

תיקון תקנה 5

.3

בתקנה (5ב) לתקנות העיקריות -

בתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) ,התשס"א( 32000-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בתקנה - 1
( )1אחרי ההגדרה "הרשם" יבוא:
""חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות"  -חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב;";41962-
( )2במקום ההגדרה "מען" יבוא:
""מען"  -כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי;";
( )3אחרי ההגדרה "עתירה נגד החלטת ועדת ההשגות" יבוא:
""פרטי התקשרות"  -כהגדרתם בתקנות סדר הדין האזרחי;";
( )4אחרי ההגדרה "שופט של בית המשפט העליון" יבוא:
""תקנות האגרות"  -תקנות בתי המשפט (אגרות) ,התשס"ז;"; 2007-
5

( )5בהגדרה "תקנות סדר הדין האזרחי" ,במקום "התשמ"ד "1984-יבוא
"התשע"ט."62018-

( )1במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1שם העותר ,מספר זהותו ,מענו ופרטי התקשרותו ,ואם הוא מיוצג  -שם
עורך דינו ,לרבות מספר רישיונו ,מענו ופרטי התקשרותו;";
( )2בפסקה ( ,)2במקום "המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי־דין" יבוא
"המשיבים ,מענם ופרטי התקשרותם";
( )3אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(2א) אם העותר הוא פסול דין או קטין ,כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות  -ציון עובדה זו ,או אם מי מבעלי הדין הוא תאגיד  -ציון
עובדה זו ודרך התאגדותו;";
( )4אחרי פסקה ( )7יבוא:
"( )8סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם בהפניה לפרט בתוספת לתקנות
האגרות שלפיו יש לגבות אגרה; אם העותר פטור מאגרה ,יפנה לתקנה
הפוטרת אותו מתשלומה לפי תקנות האגרות;
1
2
3
4
5
6

ס"ח התש"ס ,עמ' .190
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;171התשע"ז ,עמ' .948
ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120
ק"ת התשס"ז ,עמ' .720
ק"ת התשע"ט ,עמ' .422
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( )9דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר לאותה
מסכת עובדתית".

.4

בתקנה (10ב) לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 10

( )1במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1המען ופרטי ההתקשרות של המשיב ,ואם הוא מיוצג  -שם עורך דינו,
לרבות מספר רישיונו ,מענו ופרטי התקשרות;";
( )2אחרי פסקה ( )3יבוא:
"()4

.5

המועד האחרון להגשת כתב תשובה לפי תקנת משנה (א)".

בתקנה (12א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "הורה בית המשפט כאמור ,תחול על תיקון תקנה 12

הגשת המסמך תקנה  70לתקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחייבים".

.6

בתקנה (22ג) לתקנות העיקריות ,במקום "תקנה 6א" יבוא "תקנות (49ח) ו־ 50פסקאות תיקון תקנה 22

( )1עד ( )4ו־(.")6

.7

בתקנה (24ב) לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 24

( )1במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1שם המערער ,מספר זהותו ,מענו ופרטי התקשרותו ,ואם הוא מיוצג  -שם
עורך דינו ,לרבות מספר רישיונו ,מענו ופרטי התקשרותו;";
( )2אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) אם המערער הוא פסול דין או קטין ,כמשמעותם בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות  -ציון עובדה זו ,או אם המערער הוא תאגיד  -ציון
עובדה זו ודרך התאגדותו;";
( )3במקום פסקה ( )2יבוא:
"()2

המשיבים ומענם ופרטי התקשרותם;";

( )4אחרי פסקה ( )6יבוא:
"( )7סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם בהפניה לפרט בתוספת לתקנות
האגרות שלפיו יש לגבות אגרה; אם המערער פטור מאגרה ,יפנה לתקנה הפוטרת
אותו מתשלומה לפי תקנות האגרות;
( )8דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר לאותה מסכת
עובדתית".

.8

בתקנה  28לתקנות העיקריות ,במקום "ל'" יבוא "י"ז לחלק ב'" ואחרי "האזרחי" יבוא תיקון תקנה 28

" ,למעט תקנות (134א)( )3ו־(140א)(.",)1

.9

בתקנה  29לתקנות העיקריות ,לפני "אם" יבוא "פרט להוראות בדבר מגבלות העמודים תיקון תקנה 29

ובדבר חלוקת כתבי הטענות.",

.10

בתקנה  32לתקנות העיקריות ,במקום "ל'" יבוא "י"ז לחלק ב'" ובמקום "סימנים תיקון תקנה 32

ד' ו־ה'" יבוא "סעיפים (134א)( 137 ,135 ,)3ו־(140א)( )1לתקנות".

.11

בתקנה  34לתקנות העיקריות ,במקום "ל'" יבוא "י"ז לחלק ב'" ואחרי "האזרחי" יבוא תיקון תקנה 34

"למעט תקנות (134א)( )3ו־(140א)(.",)1

 תונקתה ץבוקץבוקט  9042,תונקתה ץבוקונקתה ץבוק
31/12/20

18:50

1291

תיקון תקנה 35
תיקון תקנה 44א

.12
 .13במקום תקנה 44א לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה (35ד) לתקנות העיקריות ,במקום "ל"ב" יבוא "י"ט לחלק ב'".

"החלת סדר הדין האזרחי

תחילה

.14

44א .תקנות (9ה) 170 ,ו־ 171לתקנות סדר הדין
האזרחי ,יחולו בבית המשפט ,בשינויים המחויבים ,לפי
העניין".

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט,2018-
והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

ט"ו בטבת התשפ"א ( 30בדצמבר )2020
(חמ )3-3079

א ב י ני ס נ ק ו ר ן
שר המשפטים

תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק (תיקון) ,התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,82ו־ 109לחוק בתי משפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 20

.1

בתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק ,התשמ"ד( 21984-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בתקנה  ,20תקנת משנה (ג)  -תימחק.

החלפת תקנה 21א

.2

במקום תקנה 21א לתקנות העיקריות יבוא:

תחילה

.3

"החלת סדר הדין האזרחי

21א .תקנה (9ה) ,פרק י"ט לחלק ב' ותקנות  170ו־171
בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט ,32018-יחולו
בבית המשפט הגבוה לצדק ,בשינויים המחויבים,
לפי העניין".

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט,2018-
והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

ט"ו בטבת התשפ"א ( 30בדצמבר )2020
(חמ )3-1780

א ב י ני ס נ ק ו ר ן
שר המשפטים
1
2
3

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2321התשס"ו ,עמ' .837
ק"ת התשע"ט ,עמ' .422
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תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-תיקון),
התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת הנמלים [נוסח חדש] ,התשל"א ,11971-אני
מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) ,התש"ף ,22020-אחרי תקנה  2יבוא:
"הוראת שעה -
הארכה שלישית

.3

הוראת שעה -
הארכה פרטנית של
רישיון כלי שיט
ממועד תום תוקפו

.4

הוספת תקנות  3ו־4

על אף האמור בתקנות  47 ,46 ,43 ,28ו־ 103לתקנות
העיקריות ,לגבי רישיון שיט שתקופת תוקפו מסתיימת
בתקופה שמיום כ"ו באייר התש"ף ( 20במאי  )2020עד
יום י"ח בשבט התשפ"א ( 31בינואר  ,)2021רישיון שיט
כאמור מוארך בזה מיום פרסומן של תקנות הנמלים
(בטיחות השיט) (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-תיקון),
התשפ"א ,32020-עד יום י"ז באדר התשפ"א ( 1במרס
( )2021להלן  -תקופת הארכה שלישית) ויחול לגביו
האמור בתקנה  )2(1ו־( )3בשינויים המחויבים ,ובשינויים
אלה:
( )1בכל מקום ,במקום "תקופת ההארכה" יבוא "תקופת
ההארכה השלישית";
( )2בכל מקום ,במקום " 30ימים" יבוא "חודשיים".

1
2
3

(א) על אף האמור בתקנות  43ו־ 46לתקנות העיקריות,
לגבי רישיון שיט שתקופת תוקפו הסתיימה בתקופה
שמיום כ"ו באייר התש"ף ( 20במאי  )2020עד היום
הקודם ליום פרסומן של תקנות הנמלים (בטיחות השיט)
(הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-תיקון) ,התשפ"א,2020-
רשאי המנהל להאריך את רישיון השיט כאמור ממועד
תום תוקפו עד ליום הקודם ליום פרסומן של התקנות
האמורות (להלן בתקנה זו  -תקופת הארכה פרטנית),
כמפורט בתקנות משנה (ב) ו־(ג) ,אם בעל רישיון הגיש
למנהל בקשה בכתב להארכת רישיונו הכוללת את אחד
מאלה:
( )1הוכחת תשלום אגרת חידוש רישיון השיט
כאמור בתקנה  103לתקנות העיקריות והעתק
תעודת ביטוח לכלי השיט לשנת ;2020
( )2טעמים אחרים להארכת תוקף הרישיון
הנובעים מההגבלות שנקבעו לפי חוק סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) ,התש"ף ,2020-או לפי פקודת
בריאות העם ,1940 ,בשל נגיף הקורונה כהגדרתו
בחוק האמור ,ובכלל זה אם בעל הרישיון הצהיר
כי הוא לא קיבל את דרישת תשלום האגרה בדואר.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ' .443
ק"ת התש"ף ,עמ'  ,794עמ'  860ועמ' .1098
ק"ת התשפ"א ,עמ' .1293
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(ב) מנהל שקיבל בקשה כאמור בתקנת משנה (א)()1
יאריך את הרישיון למשך תקופת ההארכה הפרטנית
ויעדכן בדבר את המבקש.
(ג) מנהל שקיבל בקשה כאמור בתקנת משנה (א)()2
יבחן את הבקשה  -אם השתכנע כי הטעמים שציין
המבקש מצדיקים את הארכת תוקף הרישיון ,יאריך את
הרישיון למשך תקופת ההארכה הפרטנית ויעדכן את
המבקש; לא השתכנע כאמור ,יעדכן את המבקש בכתב
כי בקשתו נדחתה ואת הנימוקים לדחייתה".
ביטול

.2

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה) ,התשפ"א - 42020-בטלות.

י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמ -3-610ת)1

מירי רגב
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
ק"ת התשפ"א ,עמ' .36

4

צו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת ,)2021
התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ,12011-אני מצווה
לאמור:
קביעת היקף הייצור
המקומי הכולל

.1

היקף הייצור המקומי הכולל לשנת  2020יהיה כמפורט להלן:
( )1חלב בקר 1,538 :מיליון ליטרים;
( )2חלב כבשים 13.15 :מיליון ליטרים;
( )3חלב עיזים 22.2 :מיליון ליטרים.

י"ד בטבת התשפ"א ( 29בדצמבר )2020
(חמ )3-4362

אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .762
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הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א)
(מס'  ,)2התשפ"א2020-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (4ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק
ציבורית של מפ"א) ,התשע"ה( 12014-להלן  -התקנות) ,אני מודיעה לאמור:

.1

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר  2020לעומת המדד שפורסם בחודש עדכון סכומים

נובמבר  2014בשיעור של  -%0.01לעניין הסכום הנקוב בתקנה (3ג) ,עקב שינוי המדד
שפורסם בחודש נובמבר  2020לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר  2017בשיעור
של  0.8%לעניין הסכומים הנקובים בלוח א' בתוספת הראשונה ,עקב שינוי המדד
שפורסם בחודש נובמבר  2020לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר  2016בשיעור
של  1%לעניין הסכומים הנקובים בתוספת השנייה ,עקב שינוי המדד שפורסם בחודש
נובמבר  2020לעומת המדד שפורסם בחודש יוני  2020בשיעור של  0.30%לעניין
הסכומים הנקובים בלוח ב' בתוספת הראשונה ,ועקב שינוי "מדד תחזית הביקושים
לחיבור קווי לרשת מסורתית ברשת חברת בזק"" ,מדד תחזית הביקושים לקיבולת
נתונים בליבת הרשת המשמשת את הרשת המסורתית" ו"מדד תחזית הביקושים
לשירות גישה רחבת פס מנוהלת של חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית" (להלן
 המדדים) לשנת  ,22021שעל בסיסם נעשה עדכון רכיבי התשלום "ק"" ,נ"" ,ת,"1"ת ,"5ו־"מ" בלוח א' שבתוספת הראשונה ,לפי תקנה 4א ,התעדכנו הסכומים הנקובים
בתקנה (3ג) ובתוספות הראשונה והשנייה לתקנות והם מיום י"ז בטבת התשפ"א (1
בינואר  )2021כלהלן:
( )1בתקנה (3ג) לתקנות ,במקום " 159שקלים חדשים" יבוא " 158שקלים חדשים";
( )2הסכומים בתוספות הראשונה והשנייה לתקנות הם כלהלן:

תוספת ראשונה
(תקנות (3א)(4 ,א) ו־4א)
לוח א'  -רכיבי תשלום בעד שימוש ברשת חברת "בזק"  -באמצעות רשת מסורתית
ושימושית אחרים

1
2

תשלום בשקלים
חדשים ליחידה
בשנת 2021

יחידת המדידה

מספר לקוחות

אות היכר

רכיב התשלום

(" )1ק"

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור
מבנה לקוח לרשת של מפ"א

20.00

(" )2נ"

תשלום חודשי קבוע בעד
אספקת שירות גישה רחבת פס
מנוהלת

10.60

מספר לקוחות

(" )3ט"

תשלום חודשי קבוע בעד
אספקת שירות טלפוניה
סיטונאי

5.92

מספר לקוחות

ק"ת התשע"ה ,עמ'  ;226התשפ"א ,עמ' .653
ק"ת התשפ"א ,עמ' .653
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יחידת המדידה

דקות

אות היכר

רכיב התשלום

(" )4ד"

תשלום בעד שינוע דקת שיחה
אל לקוח של בעל רישיון וממנו,
בינו לבין נקודת חיבור ארצית
ברשת מפ"א

0.010

(" )5ת"1

תשלום חודשי בעד הקצאת
קיבולת בעבור שינוע תנועת
נתונים אל לקוח של בעל
רישיון וממנו ,בינו לבין נקודת
חיבור ארצית ברשת מפ"א,
באיכות שירות  P0כמפורט
בתנאי רישיונו של מפ"א

6.50

מגהביט/
שנייה

"ת"5

תשלום חודשי בעד הקצאת
קיבולת בעבור שינוע תנועת
נתונים אל לקוח של בעל
רישיון וממנו ,בינו לבין נקודת
חיבור ארצית ברשת מפ"א,
באיכות שירות  P5כמפורט
בתנאי רישיונו של מפ"א

6.50

מגהביט/
שנייה

"מ"

תשלום חודשי בעד שינוע
תנועת נתונים בו–זמנית אל
לקוחות המחוברים לנקודות
חיבור מקומיות ברשת מפ"א
ומהם כמפורט להלן:

1296
31/12/20

תשלום בשקלים
חדשים ליחידה
בשנת 2021

מגהביט/
שנייה

(א) עד  1,000נקודות חיבור

3,100

(ב) עד  2,000נקודות חיבור

6,200

(ג) עד  3,000נקודות חיבור

9,100

(ד) עד  4,000נקודות חיבור

12,100

(ה) עד  5,000נקודות חיבור

15,000

(ו) עד  6,000נקודות חיבור

17,800

(ז) עד  7,000נקודות חיבור

20,600

(ח) מעל  7,000נקודות חיבור

23,400

(" )6ס"

תשלום חודשי בעד שירות סיב
אפל

0.490

מטר

(" )7ס"1

תשלום חודשי בעד שירות סיב
אפל נוסף

0.002

מטר

(" )8פ"

תשלום חודשי בעד שירות
גישה לתשתית פסיבית

0.400

מטר
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לוח ב'  -לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"  -באמצעות רשת
מתקדמת
תשלום
בשקלים
חדשים
ליחידה
בשנת 2021
ואילך

יחידת המדידה

(א) תשלום חודשי קבוע
בעד שירות גישה רחבת פס
מנוהלת באמצעות רשת
מתקדמת המאפשר הקצאת
קיבולת בעבור שינוע תנועת
נתונים אל לקוח של בעל
רישיון וממנו ,ובינו לבין
נקודת חיבור ארצית ברשת
מפ"א בקצב מצטבר של עד
 550מגהביט/שנייה

71.20

מספר לקוחות

(ב) תשלום חודשי קבוע
בעד שירות גישה רחבת פס
מנוהלת באמצעות רשת
מתקדמת המאפשר הקצאת
קיבולת בעבור שינוע תנועת
נתונים אל לקוח של בעל
רישיון וממנו ,ובינו לבין
נקודת חיבור ארצית ברשת
מפ"א בקצב מצטבר של מעל
 550מגהביט/שנייה ועד 1,100
מגהביט/שנייה

79.20

מספר לקוחות

אות היכר

(" )1ל"

רכיב תשלום
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תוספת שנייה
(תקנות 3א(א) ו–(4א))
לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

יחידת המדידה

מספר לקוחות

אות היכר

רכיב התשלום

(" )1ק"

תשלום חודשי קבוע
בעד חיבור מבנה
לקוח לרשת של
מפ"א בקצב מרבי
משווק הנמוך מ–200
מגהביט/שנייה

41.40

תשלום חודשי
קבוע בעד חיבור
מבנה לקוח לרשת
של מפ"א בקצב
מרבי משווק של
 200מגהביט/שנייה
ומעלה

55.50

מספר לקוחות

תשלום חודשי בעד
הקצאת קיבולת
בעבור שינוע תנועת
נתונים אל לקוח של
בעל רישיון וממנו,
בינו לבין נקודת
חיבור ארצית ברשת
מפ"א ,באיכות
שירות  P0כמפורט
בתנאי רישיונו של
מפ"א

15.50

מגהבייט/שנייה

(" )2ת"1

1298
31/12/20

תשלום
בשקלים
חדשים
ליחידה החל
משנת 2021
ואילך

 תונקתה ץבוקץבוקט  9042,תונקתה ץבוקונקתה ץבוק
18:50

תשלום
בשקלים
חדשים
ליחידה החל
משנת 2021
ואילך

יחידת המדידה

מגהבייט/שנייה

אות היכר

רכיב התשלום

"ת"5

תשלום חודשי בעד
הקצאת קיבולת
בעבור שינוע תנועת
נתונים אל לקוח של
בעל רישיון וממנו,
בינו לבין נקודת
חיבור ארצית ברשת
מפ"א ,באיכות
שירות  P5כמפורט
בתנאי רישיונו של
מפ"א

15.50

(" )3ס"

תשלום חודשי בעד
שירות סיב אפל

0.490

מטר

(" )4ס"1

תשלום חודשי בעד
שירות סיב אפל נוסף

0.002

מטר

(" )5פ"

תשלום חודשי
בעד שירות גישה
לתשתית פסיבית

0.400

מטר

ט"ו בטבת התשפ"א ( 30בדצמבר )2020
(חמ )3-4928

לירן אבישר בן־חורין
המנהלת הכללית של משרד התקשורת
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