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  28.1.2021 מיום 2-3/21מס' החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

  :בעניין

 שימוע בעניין הוראות הרישיונות בנושא הפרטיות 

 

לבצע  ששוקלת  תיקון  לגבי  התייחסותו  להגיש  בדבר  המעוניין  כל  הזמנת  זו,  החלטה  של  עניינה 

של   השידורים  רישיונות  בהוראות  לוויין  ולשידורי  כבלים  לשידורי  אס. המועצה  בי.  די.  חברת 

חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן: ושל  "(  יס( בע"מ )להלן: "1998ין )ישירותי לוו

, באופן שיאפשר ליס ולהוט לעשות שימוש במידע אישי של המנוי גם ללא הסכמה מפורשת, "(הוט"

 היכן שהוראות הדין מתירות זאת.    

 

 רקע

חברת הוט , ו"(רישיון יסין )להלן: "ימחזיקה ברישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויס  חברת   .1

" בעלי הרישיונות"( )להלן ביחד: "הוטרישיון  מחזיקה ברישיון כללי לשידורי כבלים )להלן: "

 " בהתאמה(. הרישיונות" -ו

היתר,   הרישיונות .2 בין  ומסדירים,  )הוראות קובעים  המנויים  פרטיות  על  השמירה  אופן  את 

הוראות  זה,  בכלל  הרישיונות(.  בעלי  של  המנוי  בהסכמי  גם  מצויות  זה  לעניין  רלוונטיות 

בקשים לעשות שימוש כלשהו במידע אישי של הרישיונות קובעות שכאשר בעלי הרישיונות מ

"הכרחי" לשם מתן השידורים והשירותים, או לעניין גביית תשלומים, עליהם    שאינומנוי לעניין  

( בכתב  המנוי  של  מפורשת  הסכמה  של  לקבל  בבסיס  opt-inבמתכונת  העומדת  התכלית   .)

חברות, כגון מידע הנאסף  הוראות אלה, נוגעת לרגישות המידע האישי של המנוי, המצוי בידי ה 

)פרטי אשראי, פרטי  ומידע הנוגע לאמצעי התשלום  ובני ביתו,  נתוני צפייה של המנוי  אודות 

 חשבון בנק וכיו"ב(.  

קבלת הסכמה מראש, קרי בחירה של המנוי מראש לאפשר   משמעותו   Opt-inמודליובהר, כי   .3

הוא זה  בהקשר  שקיים  נוסף  מודל  במידע;  הסכמה    לאלפיו    ,out-Opt  מודל  שימוש  נדרשת 

  .מראש וניתן לעשות שימוש במידע עד שהמנוי מודיע אחרת
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 בקשת יס 

ברישיון  .4 הקבועים  הפרטניים  ההסדרים  כל  את  לבטל  בבקשה  מלכתחילה  למועצה  פנתה  יס 

בענייני הגנת הפרטיות ולהסתפק בהקשר זה בהפניה להוראות הדין הכללי. הבקשה כללה את 

סעיף   ברישיון    12.6מחיקת  נוספים  סעיפים  מחיקת  וכן  לרישיון,  ז'  נספח  מחיקת  לרישיון, 

 שמפנים לסעיפים האחרים שמחיקתם מתבקשת.

בהמשך, לאחר שיח שהתקיים בין הצוות המקצועי של המועצה לבין יס, הודיעה יס כי היא   .5

ג את  הוא סעיף המחרי  12.6.6לרישיונה בלבד. סעיף    12.6.6מצמצמת את בקשתה לתיקון סעיף  

  לרישיון. 12.6.4הוראות סעיף 

ידי יס -לשם הנוחות, יוצג להלן נוסח סעיפים אלו מרישיונה של יס, כאשר התיקון המבוקש על

 יפורט מייד לאחר מכן:   12.6.6בסעיף 

 רישיון יס: 

הרשיון 12.6.4" בעל  דין,  כל  ומהוראות  מהאמור  לגרוע  שימוש   בלי  לעשות  רשאי  אינו 
כלשהו במידע אישי של המנוי בלא שקיבל לכך במפורש אישורו של המנוי בכתב ובחתימתו, 
מתן  לשם  השימוש  שהכרחי  כמה  עד  אלא  המנוי,  להסכם  בנספח  או  המנוי  בהסכם 
השידורים והשירותים או לשם גביית התשלום המגיע בגינם; הסדרים לקבלת אישורו של 

 בנספח ז'." המנוי קבועים 
 ...  
 
לא יחולו על תקשורת ישירה, בין בכתב, בין   12.6.4. ההוראות האמורות בסעיף  12.6.6"

בטלפון ובין בכל אמצעי תקשורת אחר בין בעל הרשיון לבין המנוי, לצורך מתן שידוריו 
 ושירותיו של בעל הרשיון, כמפורט ברשיון זה" 

 
קובע כי אין לעשות שימוש כשלהו במידע אישי של המנוי בלא    12.6.4הנה כי כן, בעוד סעיף   .6

לגביית  או  והשידורים  השירותים  מתן  לשם  שהכרחי  כמה  עד  )אלא  בכתב  מפורש  אישור 

לצורך מתן  12.6.6תשלומים( מוחרגת מכך, מכוח סעיף   לבין המנוי  יס  בין  ישירה  , תקשורת 

  12.6.4רטים ברישיון. בקשת יס היא למעשה להחריג מהוראת סעיף  שידורים ושירותים המפו

יס  כן,  על  גם מקרים שבהם הדין מאפשר שימוש במידע אישי ללא הסכמה מפורשת בכתב. 

לסעיף   כי בסיפא  "יוסף המשפט הבא  12.6.6מבקשת    הדין   שהוראות  במקרה  יחולו  לא  וכן: 

 שימוש   מאפשרות(  מוסמכת  רשות  והנחיות  הפרטיות  הגנת  חוק,  החוק   הוראות  אלה)ובכלל  

כלומר יס מבקשת כי הדרישה    ".לעיל  12.6.4  בסעיף  הקבוע  באופן  שלא  המנוי  של  אישי  במידע

תחול מקום בו הדין והוראות רשות מוסמכת    לאישור מפורש בכתב  לא  12.6.4בהוראת סעיף  

 מאפשרים אחרת.
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 טענות יס בבקשתה:

לרישיונה היא הוראה מחמירה ביותר, אשר קובעת כי כאשר    12.6.4יס טוענת כי הוראת סעיף   .7

"הכרחי" לשם    שאינובעל הרישיון מבקש לעשות שימוש כלשהו במידע אישי של מנוי לעניין  

מתן השידורים והשירותים או לעניין גביית תשלומים, עליו לקבל הסכמה מפורשת של המנוי 

. לטענת יס, הוראה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת opt-in בכתב, במתכונת של

והוראות חוק התקשורת, אשר מתירות במקרים  הנחיות הרשות להגנת הפרטיות  הפרטיות, 

 .  opt-outמסוימים עשיית שימוש במידע אישי של לקוח תוך הסתפקות במתכונת של 

מפלות אותה לרעה ביחס לחברות אחרות במשק,   12.6.4יס מוסיפה וטוענת, כי הוראת סעיף   .8

ביחס לחברות תקשורת אחרות )אשר ברישיונן לא נקבעה הוראה דומה( ובמיוחד ביחס לחברות 

 אחרות בתחום השידורים, הנעדרות כל רגולציה או פיקוח. 

 כדלקמן: opt-outונת של  יס טענה למספר מקרים בהם הדין הקיים מסתפק במתכ .9

א)ג( לחוק התקשורת, כפי שתוקנו בשנת  30סעיף    הוראות יס,    לטענת  דבר פרסומת:   משלוח .א

לנמען הנמנה עם רשימת לקוחותיו, אף ללא   דבר פרסומת, מאפשרות לעוסק לשלוח  2008

ידי  -והדבר אף אושר על  בסעיף  הקבועים  מסוימים  בתנאיםהסכמה מפורשת של הלקוח,  

)ניתן ביום   "מבע  ישראל  סלקום'  נ   לפיד  534/17בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין ע"א  

ום נמנע ממנה נוכח (. לכן, כך טוענת יס, יש לאפשר גם לה לפעול באופן זה, שהי6.3.2019

 . 12.6.4הוראת סעיף 

לטענת יס גם בעניין פניות בדיוור ישיר של החברה ללקוחותיה, כשהפניות   :ישיר   דיוור .ב

לשירות העיקרי שמספקת החברה,    זיקה  בעליהצעת שירותים או מוצרים    לשם מיועדות  

בנוסחו   12.6.6. ואולם, כך טוענת יס, סעיף  opt-outמאפשר הדין הסתפקות במנגנון של  

הקיים אינו כולל את חריג "הזיקה" לשירות העיקרי, אלא עניינו למעשה אך ורק השירות 

 העיקרי, ולכן, גם כדי לאפשר דיוור ישיר כאמור נדרש תיקון. 

למנוייה.    צפייה  המלצותמקרה נוסף שהציגה יס הוא בכל הנוגע להצגת    :צפייה  המלצות .ג

, בעקבות הליך פיקוח רוחבי  הפרטיותלהגנת    הרשותלבין    בינה  שיח  לאחריס פירטה כי  

שערכה הרשות להגנת הפרטיות בשוק השידורים, התירה הרשות ליס להנהיג מנגנון של 

opt out    דהיינו,    .לכך  גם  12.6.6  סעיף  הוראת  את   להתאים  ויש  צפייהגם בנוגע להמלצות

 שיס תוכל להציג למנויים המלצות צפייה גם ללא הסכמה מפורשת בכתב של המנוי לכך. 

בנוסף למקרים אלה, יס טענה כי באופן כללי ניתן למצוא שגם חוק הגנת הפרטיות אינו   .10

זה, יס הפנתה    . בהקשר12.6.4דורש בכל מקרה הסכמה מפורשת בכתב כפי שדורש סעיף  

בסעיף   "הסכמה"  המונח  הקובעת    3להגדרת  הפרטיות  הגנת  מדעת,   –לחוק  "הסכמה 
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במפורש או מכללא". על כן, כך טוענת יס, בכל אותם מקרים שחוק הגנת הפרטיות מוכן 

 להסתפק בהסכמה "מכללא" אין מקום לדרוש ממנה מעבר לכך. 

הרשות להגנת הפרטיות. יס כזכור הצוות המקצועי במועצה יצר קשר לגבי בקשת יס עם   .11

לאישור מפורש בכתב לא תחול מקום   12.6.4ביקשה, בין היתר, כי הדרישה בהוראת סעיף  

שבו הוראות הדין ובכלל זה הנחיות רשות מוסמכת, מאפשרות אחרת. בעניין זה, במענה 

 מטעם הרשות להגנת הפרטיות נמסר כי ככל שהמועצה תשקול תיקון בהוראת הרישיונות 

בעניין, הרי שמבחינת הרשות להגנת הפרטיות על הנוסח המתוקן לציין רק את "הנחיות 

  .הרשות להגנת הפרטיות" ולא "הנחיות רשות מוסמכת", כפי שביקשה יס

לאפשרות   .12 להתייחס  התבקשה  יס  לכך,  הוראות בהמשך  את  לתקן  תשקול  שהמועצה 

תיקון תבחר ב(, ולא  לעיל  9שפורטו בסעיף    מקריםלשלושת ההרישיון רק באופן ספציפי ) 

בעניין זה, יס השיבה כי לדעתה    ., כפי שביקשה יס12.6.6של הוראת סעיף  כללי ו"פתוח"  

יס הבהירה    .בלבד  תיקונים ספציפיים  לערוך  באופן רוחבי, ולא  12.6.6תקן את סעיף  יש ל

קשה, אולם מדובר  במועד הגשת הב ההם אכן אלה המוכרים ל ידה-שצוינו עלהמקרים כי 

בשוק דינמי והדברים עשויים להשתנות, ואז יס שוב תופלה לרעה ביחס לשוק כולו, ותאלץ 

אופן ניסוח המקרים ברישיון עלול  יס הוסיפה כי    לתיקון הרישיון.  נוסףלהמתין פרק זמן  

וקיים רגולטור   קיים במדינה חוק, והדגישה כי  גם הוא להגביל את החברה שלא לצורך

אין כל הצדקה שהמועצה תקבע הסדרים פרטניים   , ולטעמהומקצועי לענייני פרטיות  ייעודי

הדברים מקבלים משנה   שחלים רק על יס והוט, בעוד יתר השוק פועל לפי הסטנדרט הכללי.

בשים לב לתחרות בשוק, ולצורך להימנע מקביעת הגבלות נוספות שיחולו לטענת יס,  תוקף  

וימנע המפוקחים  הגופים  על  בימים רק  במיוחד  הנדרשת  העסקית  הגמישות  את  מהם  ו 

 אלה.  

 

 דיון 

המועצה קיימה היום דיון מפורט בבקשת יס, והגיעה לכלל מסקנה כי יש מקום לשקול  .13

תיקון של רישיונות הוט ויס בעניין, כדי להעניק לבעלי הרישיונות גמישות נוספת בהקשרים 

לקיים שימוע ציבורי שיאפשר לכל המעוניין  שציינו ולאחר בחינתם, אך כי טרם התיקון יש  

 בדבר להביע את עמדתו בסוגיה. 

הבקשה שהוגשה למועצה היא אומנם בקשה של יס, אך בנסיבות העניין המועצה שוקלת  .14

לערוך תיקון גם ברישיון הוט, וזאת כדי ליצור נורמה אחידה ברישיונות הוט ויס, הפועלים  

  12.6.4לב לכך שהוראה דומה להוראת סעיף    באותו השוק תחת פיקוח המועצה, ובשים

 לרישיון הוט.  41.7.4לרישיון יס, מצויה בסעיף  
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באשר לאופן תיקון הרישיונות, שהמועצה שוקלת לערוך, יס כזכור ביקשה כי ייערך תיקון  .15

בסעיף   סעיף  -על  12.6.6רחב  הוראות  לפיה  הסיפא  לו  שתוסף  כך  יחולו:    12.6.4ידי  לא 

ין )ובכלל אלה הוראות חוק התקשורת, חוק הגנת הפרטיות והנחיות  במקרה שהוראות הד"

  12.6.4רשות מוסמכת( מאפשרות שימוש במידע אישי של המנוי שלא באופן הקבוע בסעיף  

נוסח זה אמנם מאפשר לחרוג מסעיף  לעיל  נקבעו   12.6.4".  גם במקרים עתידיים שטרם 

אולם, לא ברור מה אם יהיו הנחיות ידי רשויות מוסמכות. ו-בחוקים נוספים, בפסיקה ועל

ידי רשויות שונות, והאם אין לאפשר למועצה לבחון את אותם מקרים עתידיים -סותרות על

זה  תיקון  נוסח  לגבי  בנוסף,  הרישיונות.  בעלי  שבידי  המידע  לגבי  כחריג  החלתם  בטרם 

לה, שהציעה יס, הרשות להגנת הפרטיות סברה כי יש לצמצם את התיקון רק להנחיות ש

ולא להנחיות כל רשות מוסמכת אחרת. ואולם, במקרה שכזה, אם נוסח הסעיף מייחד רק 

את הרשות להגנת הפרטיות, הרי שלכאורה ככל שהמועצה תבקש לתת הנחייה אחרת היא  

 אמנם  לתקן  היא  נוספת  אפשרותעשויה להידרש לתיקון רישיון, ובכך כמובן גם יש קושי.  

של ן רחב המפנה להוראות הדין באשר הן, אלא רק להוראות  אך לא באופ  ,12.6.6  סעיף  את

ורשויות נקובות קרי,     )ולא כל דין(,   חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיותחוקים נקובים 

הרשות    הנחיותובהתאמה   של  ו/או  המועצה  רשות(  הפרטיות  להגנתשל  כל  של  . )ולא 

רק של שלושת המקרים   החרגה ספציפית  ידי-על  12.6.6  סעיף  את  תקןאפשרות אחרת היא ל

ניתן לגביהם להסתפק   . דהיינו, תיקון opt-out  במנגנוןהמוכרים כיום בהקשר זה ואשר 

לקוחות;   מקרים  שלושהשיכלול   רשימת  עם  הנמנה  לנמען  פרסומת  דבר  משלוח  בלבד: 

פניות בדיוור ישיר ללקוחות החברה לשם הצעת שירותים או מוצרים בעלי זיקה לשירות 

. אפשרות זו אינה כוללת מקרים הצגת המלצות צפייה למנויים  העיקרי שמספקת החברה;

ם נוספים תוכל המועצה לבחון  שאינם מוכרים כיום, וככל שבדין הכללי יורשו בעתיד מקרי

אותם לגופם ואת התאמתם למידע שבידי בעלי הרישיונות. יחד עם זאת, בצדק טענה יס 

 לגבי אפשרות זו, כי הדבר יצריך תיקון נוסף של הרישיון. 

על כן, המועצה שוקלת לתקן את רישיונות הוט ויס באחת מן האפשרויות הללו . יחד עם  .16

עניין בנושא להתייחס זאת, בטרם תחליט בדבר, מב קשת המועצה לאפשר לכל מי שיש 

 לאפשרויות השונות ובכלל לתיקון המבוקש.  

משלימות  .17 הוראות  בקביעת  הצורך  לגבי  התייחסויות  גם  המועצה  מבקשת  זה,  בהקשר 

בעניין, בנוגע לאופן שבו יעשו בעלי הרישיונות שימוש במידע וכן אופן ההגנה על המידע 

לצדדים העברתו  השימוש   מפני  אופן  לגבי  במיוחד  אמורים  הדברים  ובכלל.  שלישיים 

וההגנה על מידע לגבי קטינים )ובכלל זה איסור שימוש למטרות מסחריות כגון שיווק ישיר, 

להפנות   מעניין  זה  בהקשר  שנאסף(.  ככל  במידע,  אישית  מותאם  ופרסום  פרופיילינג 

( בה, בין היתר, נקבע  AVMSD  -לדירקטיבת השידורים העדכנית של האיחוד האירופי )ה

כי מידע שייאסף או יופק כדי להגן על קטינים מפני חשיפה לתכנים לא הולמים    6aבסעיף  
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 רמות לדירקטיבה לגבי פלטפו  28a  סעיף)כן ראו והשוו    לא יעובד למטרות מסחריות כאמור

 2016להקדמה לתיקון רגולציית הגנת הפרטיות האירופית משנת    38; וסעיף  תכנים  לשיתוף

ילדים GDPR  -)ה יש להחיל הגנות ספציפיות מפני שימוש במידע פרטי של  כי  ( שמציין 

ואיסופו(. המועצה קוראת לגורמים העוסקים בנושא הגנת המידע והפרטיות בכלל, וההגנה  

 על קטינים בפרט, להגיש את עמדתם בעניין. 

 

 שימוע 

יחד עם זאת, בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינים האמורים, המועצה מבקשת לקיים   .18

 הליך שימוע שעניינו מתן אפשרות לכל מי שיש לו עניין בדבר להציג את עמדתו. 

במשרדי מינהלת    ,12:00בשעה    7.4.2021עמדות כאמור תתקבלנה בכתב בלבד, עד ליום   .19

העם   אחד  רחוב  לציבור,  השידורים  במייל    9הסדרת  או  אביב,   –תל 

MeitalA@moc.gov.il  . 

עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הוגשו כלל. המגיש את  .20

 עמדתו חייב למלא ולצרף את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטה זו.  

,  להכריע  המועצה  רשאית  תהא,  למועצה  שיוגשו  העמדה  ניירות  שיבחנו  לאחר,  כי  יובהר .21

 החלטתה  את  להתנות  וכן,  בלבד  במקצתם  או  בדבר  הנוגעים  העניינים  בכל,  דין   לכל  בכפוף

 .המועצה של הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל , בתנאים

 *      *     * 
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 סודיות  -לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה 

1  

  פרטים כלליים 
 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:
   כתובת:

 

   סודיות

למען הגברת השקיפות בפעילותה  כרשות מנהלית, בכוונת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי  

המתקבלות לשימועים,  לוויין לפרסם באתר האינטרנט שלה, או בכל דרך אחרת, את כל העמדות 

   עם קבלתן.

 . מפורשותאם הנך מתנגד לפרסום עמדתך, כולה או  חלקה, נא ציין זאת  

  אני מתנגד לפרסום העמדה

 _________________________________________________________ 

 אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

______________________________________________ _________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 . היעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכמה לפרסום

יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתה של המועצה, אם תידרש לכך, לפרסם כל עמדה או 

 דין אחר. חלקים ממנה עפ"י חוק חופש המידע או כל 

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________ 

 

 

 

  

  

* * * 
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