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 ע"חתש אייר 'ג
 2018 אפריל 18

 
 

 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב,
 

 
 החלטה -( IVRאיסור ביצוע ניידות מספרי טלפון באמצעות חיוג למענה קולי )הנדון: 

 2018ינואר ב 29מיום שימוע סמך: 
 

 רקע: .1

 

ידות זיהוי מנוי בעת ביצוע ניביצוע "( המשרד)"אישר משרד התקשורת  2012בנובמבר  20 ביום
 כמפורט להלן: IVRבאמצעות חיוג למערכת   מספר טלפון

 

מספר טלפון )" ייעודי לניידות מספרים IVR-לכל בעל רישיון קולט יהיה מספר טלפון ל .א
 ;"(ייעודי

וינתק את  ייעודימנוי המבקש לנייד את מספר הטלפון שלו יחייג למספר הטלפון ה .ב

 ;IVR-השיחה לאחר קבלת המענה של ה

מספר הטלפון יום ברשימת השיחות הנכנסות ל 30יישמר למשך  (CLIיג )המספר המחי .ג
 ;הייעודי

מספר , תפנה מערכת הניידות למאגר השיחות הנכנסות לידותבעת הזנת בקשת ני .ד

 רשומה של שיחה מהמספר אותו מבוקש לניידבו ותבדוק האם קיימת  הטלפון הייעודי
 יום; 30בתקופת הזמן האמורה של 

 קיימת יימשך תהליך הניידות.במידה והרשומה  .ה

 

המתוארת לעיל זיהוי השיטת צויין כי מפניות שהגיעו למשרד עולה כי  במכתבנו שבסמך .2
למספר הטלפון הייעודי  התקשרותמספר הטלפון הקורא בעל ידי זיוף  1ד כפוי"ומאפשרת "ני

 באמצעות שימוש באפליקציות המיועדות לכך, כשהקורבנות הפוטנציאליים הם מספרים

 ₪.עשרות אלפי לשמחירם בשוק יכול להגיע  ,"יפים"

 

לא הייתה בכוונת המשרד לשקול איסור שימוש בשיטות זיהוי יובהר, כי במסגרת השימוע  .3
    :המשלבות חיוג אל מספר טלפון ייעודי עם פעולות נוספות כמפורט להלן

 

                                                           
 ד מספר טלפון ללא ידיעתו או בניגוד לרצונו של המנוי.וני 1
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ה, שאותו על או לאחרי קבלת מסרון עם קוד תוך כדי השיחה עם מספר הטלפון הייעודי .א
המנוי להקיש במהלך השיחה / להזין באתר בעל הרישיון לאחר תום השיחה / על נציג 

 בעל הרישיון להזין למערכת של בעל הרישיון;
 

בתום השיחה של המנוי אל מספר הטלפון הייעודי, מערכת בעל הרישיון מתקשרת  .ב
, 1על הספרה  חזרה אל המנוי ומבקשת את אישורו לביצוע הניידות )באמצעות הקשה

 לדוגמה(.

 

לא הייתה בכוונת המשרד לשקול איסור שימוש בשיטות זיהוי יובהר, כי במסגרת השימוע עוד  .4

בעקבות הזנת פרטי המנוי למערכת, המערכת יוזמת שיחה אליו והמנוי מאשר את במסגרתן 
    .הניוד באמצעות לחיצה על מקש מסוים

 
   שיונות.  ישל חמישה בעלי ר במסגרת השימוע התקבלו במשרד התייחסויות .5

 

ארבעה מתוך בעלי הרישיון, שהגיבו לשימוע, לא הביעו התנגדות לאיסור שימוש בשיטת  .6
מבוססת על התקשרות למספר ייעודי בלבד, וחלקם הציעו את מנגנון השיטה הזיהוי ה

 לעיל.  3המשולבת המפורטת בסעיף 
 

 הבאים:בטיעונים בעל רישיון אחד התנגד  .7
 

 לעיל. 1מהניודים לחברה תוך שימוש בשיטה המתוארת בסעיף  80%בוצעו  2017בשנת  .א

יש כדי להעיד כי שיטה זו היא השיטה הזמינה, הנוחה שיעור כה גדול של ניודים ב
 והשירותית ביותר עבור המנויים.

 

 תלונות בדבר ניוד כפוי מחברות אחרות אל החברה 25באותה שנה התקבלו בחברה  .ב
 ד כפוי מהחברה אל חברות אחרותותלונות בדבר ני 77-ו ים "כשרים"(של מנוי 9)מתוכן 
. מדובר בכמות זניחה של ניודים כפויים ביחס לכלל של מנויים "כשרים"( 38)מתוכן 

 הניודים המבוצעים לחברה וממנה.
 

למגזר ה"כשר" דריסת רגל רחבה בניודים הכפויים, כך שלא ברור כיצד  ,לפי הנתונים .ג
לעיל לכלל המנויים אך השארת  1שימוש בשיטה המתוארת בסעיף שלילת אפשרות ה

 האופציה פתוחה למגזר ה"כשר" אמורה לשפר את המצב הקיים כיום.
 

ב לחוק 5)על פי סעיף  SMSלאוכלוסייה נרחבת של חסומי אין התייחסות בשימוע  .ד
שאינם שייכים למגזר  "((,החוק)" 1982 –התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 

   ה"כשר".
 

תפגע באוכלוסיות נרחבות  לעיל 1ביטול אפשרות השימוש בשיטה המתוארת בסעיף  .ה
 .2כגון: מגזרים "לא טכנולוגיים" ואוכלוסיות בעלות מכשירים מדור 

 

 :טיעונים לעיל כמפורט להלןהמשרד דוחה את ה .8
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מספרים "יפים". לא  על פי הערכת המשרד ישנם עשרות אלפי מנויים שיש ברשותם .א
של השתלטות של גורמים  ייתכן שכמות כה גדולה של מנויים תהיה חשופה לאפשרות

למיניהם על המספרים שלהם, שיש בה כדי לגרום לאותם מנויים טרחה רבה בהחזרת 
 100%-המספרים לרשותם, נזק ועוגמת נפש. מבחינתו של אותו מנוי שנפגע מדובר ב

ן זה אמור להיות מעניינו שהוא רק מנוי אחד שנפגע מתוך כישלון בקבלת שירות, ואי
  עשרות אלפי מנויים בעלי פוטנציאל להיפגע.  

 
ככל שהמשרד מאתר כשל בהתנהלות של בעלי רישיון כלפי מנוייהם אין המשרד רשאי  .ב

 להתעלם מכך, ולא לפעול לתיקון אותו כשל.

 

את בעיית הניוד מצד אחד  פותרת ,ב לעיל3המפורטת בסעיף  ,שימוש בשיטת הזיהוי .ג
ולמנויים "לא  SMSלמנויים "כשרים", למנויים חסומי מצד אחר ונותנת מענה  ,הכפוי

 טכנולוגיים".  

 

 שר התקשורת בהתאם לסמכות, ההתייחסויות אשר התקבלו במסגרת השימועו לאור האמור .9
 אני קובע כדלקמן: שהואצלה לי, לחוק  א5 לפי סעיף

 
לעשות שימוש בשיטת שיון אינו רשאי ירך ניוד מספר טלפון, בעל רבעת ביצוע זיהוי לצו .א

פעולות שילוב של מבוססת על התקשרות אל מספר טלפון ייעודי בלבד ללא זיהוי ה
 לעיל.  3אלו המפורטות בסעיף  כדוגמתנוספות  

 

המשלבת חיוג למספר טלפון ייעודי עם עשות שימוש בשיטת זיהוי לשיון רשאי יבעל ר .ב
 לעיל; 3, כמפורט בסעיף וספותפעולות נ

 

לשירותי מסרון ,  םמספר טלפון "כשר" ומספר טלפון החסועבור ניוד שיטת הזיהוי  .ג
 ב לעיל;3על פי המפורט בסעיף  ,בשלב זה, תהיה

 
 . 18.6.2018  ( יכנסו לתוקף ביוםגההוראות המפורטות בס"ק )א( עד ) .ד

 

 

 

 בכבוד רב,        
 

 מימון שמילה     
 המנהל הכללי )בפועל(            
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 תפוצה

 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ
 מר ניר שטרן, מנכ"ל, סלקום ישראל בע"מ

 מר יצחק בנבנישתי, מנכ"ל, פרטנר תקשורת בע"מ
 בע"מ , מנכ"ל, הוט מוביילמר אסף עופר

 בע"מ , גולן טלקוםיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל, גיל שרוןמר 
 אקספון בע"מ 018בורני, מנכ"ל, מרתון מר יעקב נד

 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי מר רן אפרתי, מנכ"ל,
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מערן שלומר 
 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ
 

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת
 דרור, מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת-מר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת

 בסט, מנהל תחום בכיר פיקוח צרכני, משרד התקשורת-מר מאיר בן
 טלקום, משרד התקשורת  -איזנברג, מנהלת תחום פניות הציבור -ב' דולי דדוןג

 מר אסף אברהם, מנהל תחום חירום ומספור, משרד התקשורת

 , מ"מ דובר, משרד התקשורתגיל גפןמר 
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