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  3.12.2020  מיום 5-17/2020 החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 : בעניין

 ברישיונות שעהשל הוראת  הוספתהלאפשרות  באשרלהצגת עמדות   הזמנה

  פיה-על  ההקל  למתן ובאשרנגיף הקורונה  בשל ערוציים-הרב השידורים

הזמנת כל המעוניין בדבר להציג את עמדתו בפני המועצה לשידורי כבלים  -עניינה של החלטה זו 

לוויין   הוספתה של  ביחס  ולשידורי  שעהלאפשרות    ערוצים -ברישיונות השידורים הרב  הוראת 

 :פיה, הכל כפי שיפורט להלן-בשל נגיף הקורונה, ובאשר למתן הקלה על 

 :רקע

אתגרים ניכרים בכל תחומי החיים. היא יצרה גם אתגרים בתחום  מגפת הקורונה יצרה   .1

המועצה הרב  ,השידורים.  השידורים  שוק  על  שמפקחת  מצידה    ,ערוציים-כמי  נדרשה 

למהלכים מורכבים ומאתגרים שיאפשרו התמודדות השוק עם המצב שנוצר. במסגרת זו  

הרב השידורים  לרישיונות  שעה  הוראת  הוסיפה  שתח-המועצה  פיקוחה  ערוציים    - ת 

 "(הוטהוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן: "הרישיון הכללי לשידורי כבלים של  

לוווהרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין של   )ידי. בי. אס. שירותי  ( בע"מ  1998ין 

( " בהתאמההרישיונות"  -ו  "החברותאו "  "בעלי הרישיונותלהלן ביחד: " )  "(יס)להלן: "

למו הרישיונות  המאפשרת  לבעלי  ליתן  של עצה  הקבועות  ההוראות  מן  לחרוג  אישור 

 "(. הוראת השעה נוכח המצב במשק וההתפתחויות סביב נגיף הקורונה )להלן: "הרישיון 

.  23.3.2020מיום    1-3/2020בהחלטת מועצה מס'  לרישיונות  הוראת השעה הוספה לראשונה   .2

ליום   עד  בתוקף  הייתה  זו  "  31.5.20201הוראת שעה  "(.  הוראת השעה הראשונה)להלן: 

לאחר שפקעה הוראת השעה הראשונה ונוכח החמרת המצב במשק בעקבות נגיף הקורונה,  

הוספה שוב לרישיונות בהחלטת  החליטה המועצה כי יש מקום לחדשה, ולכן הוראת השעה  

 2017.11.202עד ליום  . הוראת שעה זו הייתה בתוקף  17.9.2020מיום    11/2020-1מועצה מס'  

" השנייה)להלן:  השעה  והן  .  "(הוראת  הראשונה  השעה  הוראת  מכוח  הוראת  הן  מכוח 

כאלה ואחרות לעומת    הקלותאישורי חריגה, דהיינו,  ניתנו לבעלי הרישיונות  השנייה  השעה  

 .  הוראות הרישיון הקבועות

פנתה יס  לאחר שפקעה הוראת השעה השנייה וההקלות שניתנו מכוחה, , 19.11.2020ביום   .3

פיה. בבקשתה זו,  - )ובעצם חידוש( הוראת השעה ומתן הקלה עללמועצה בבקשה להארכת 

ביקשה יס להתמקד רק באחת ההקלות שניתנו במסגרת הוראות השעה הקודמות והיא  

 
 . 7.5.2020מיום  7/2020-1החלטת מועצה מס' ראו,  1
 . 15.10.2020מיום  14/2020-1החלטת מועצה מס' ראו,  2
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יוזכר כי על.  בנוגע לקיצור שעות פעילות מוקדי השירות בשעתייםההקלה   פי  -בעניין זה 

הוראות הרישיון הקבועות יס נדרשת לאייש את מוקד הפניות הטלפוני שלא לעניין תקלות  

ו  10למשך   )ראו    5  -שעות לפחות בימי חול,  וערבי חג  ו'  ( 1)ב()1סעיף  שעות לפחות בימי 

 לרישיונה של יס(.  1'לנספח ח

בינתיים, הרי שנגיף הקורונה עודנו    לטענת יס, למרות שחלק ממגבלות סגר הקורונה הוסרו  .4

מהרגיל   גבוהה  שיחות  כמות  קיימת  עדיין  משמעותי:  באופן  החברה  פעילות  על  משפיע 

של יס ניכרים לעומת התקופה המקבילה אשתקד ב  , למוקדי השירות והתמיכה  אחוזים 

ועדיין ישנם אנשים רבים המצויים בבתיהם מסיבות הקשורות לנגיף הקורונה וצורכים את 

שירותי החברה מעבר לצריכה בעת שגרה. יס מוסיפה וטוענת, כי קיימים קשיים נוספים  

הכרוכים בעבודה מרחוק של נציגים המתחייבת נוכח המצב )קשיים טכניים המאטים את  

קצב עבודת המוקדים, קושי בניהול מרחוק וכו'( וכן בעיית זמינות של עובדים וקושי לגייס  

כח כל זאת יס מבקשת כי תוארך )ובעצם תחודש( אותה הקלה  ונולהכשיר נציגים חדשים.  

השירות   מוקדי  פעילות  שעות  קיצור  את  שאישרה  פקעו  שכבר  ההקלות  בין  שהייתה 

 .31.1.2021, וזאת עד ליום שעות 8במשך בימי חול בשעתיים, כך שמוקד השירות יופעל 

יס,   .5 השולטענת  במוקדים  העומסים  את  לווסת  לה  תאפשר  כאמור  במטרה  הקלה  נים 

להעניק שירות מיטבי למנויים, תוך שימת דגש לשירות הטכני )ובכלל זה, תאפשר להסיט  

מאז שההקלה הסתיימה, יס מדווחת  (.  הטכנית  נציגים ממוקדי השירות למוקד התמיכה

על קושי לעמוד בחובות זמני המענה הקבועות ברישיונה, ולטענתה, השוואה בין הנתונים  

(, מלמדת 17.11.2020יו הקלות לבין התקופה שלאחר ההקלות )מאז  בין חודש שלם שבו ה

וחוסר  המשמרות  פיזור  בגלל  ירדו  המענה  נתוני  דומה,  נותר  השיחות  שהיקף  שלמרות 

 היכולת לגבות את המוקד הטכני על ידי מוקד השירות.    

ם  בהירה כי בשלב זה, וחרף אתגרי השעה, מוקדי השירות של החברה פועליהוט מצידה ה .6

על  10במשך   שניתנו  ההקלות  בהינתן  כי  הוט,  ביקשה  זאת,  עם  יחד  משרד -שעות.  ידי 

יינתנו   השידורים,  לחברות  ביחס  ההקלות  התאמת  תשקול  שהמועצה  וככל  התקשורת, 

 ההקלות באופן אחיד לכל בעלי הרישיונות.  

כי   .7 יצוין,  זה,  תוקף  -על בהקשר  תום  מאז  כי  לראות  ניתן  הוט,  שהעבירה  הנתונים  פי 

הטכני,   למוקד  בעיקר  פניות,  של  ניכר  עומס  ישנו  עדיין  לעמוד  ההקלות,  קושי  וקיים 

 בהוראות זמני המענה הקבועות ברישיון באשר למוקדי השירות הטלפוניים.   

צוין, כי ביום  יובהמשך לאזכור הדבר גם במסגרת בקשת הוט,    כמו כן, לשלמות התמונה, .8

להעניק לחברות שתחת פיקוח    החליטה המנהלת הכללית של משרד התקשורת  25.11.2020

משרד התקשורת הקלה דומה לזאת שמבקשת יס, כך שאותן חברות רשאיות לקצר את 
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 , וזאתשעות(  10)במקום    שעות ביממה  8  -לשלהן  שעות איוש מוקדי הפניות הטלפוניים  

של . ההחלטה  הנגרמות עקב נגיף הקורונה  בלותגקודית בשל מ צורך שמירה על רציפות תפ ל

התקשורת   משרד  של  הכללית  אפשרה המנהלת  ולא  בלבד,  האמורה  בהקלה  התמקדה 

נוספות,   בוטלו  הקלות  הקורונה  נגיף  עקב  שהוטלו  מהמגבלות  חלק  כי  העובדה  נוכח 

 . 31.1.2021  בינתיים. הקלה זו של משרד התקשורת לחברות שתחת פיקוחו ניתנה עד ליום

 :דיון והחלטה

קראה .9 כבר  והמועצה  עמנו,  חדש  אינו  הקורונה  משבר  הרישיונות    3אמנם    לעשותלבעלי 

  מנת - על,  השעה  לאתגרי   מיטבי  באופן   שלהן  השירות   מערך  להתאמת  ניכרים   מאמצים

. ואולם, עדיין ברי כי הנסיבות הן מורכבות  המנויים  בציבור  הפגיעה  את  הניתן  ככל  לצמצם

והחברות נדרשות להתמודדות עם אתגרים לא פשוטים, ובכלל זה להתמודד עם עומסים  

גדולים על מוקדי השירות בכלל, והמוקד הטכני בפרט )על רקע הימצאותם של רבים שעות  

 רת עובדים. רבות ביום בבתיהם(, הקושי בעבודה מרחוק של נציגים והקושי בגיוס והכש

אכן, תקופה זו, מאופיינת בחוסר וודאות גדול, כאשר מדי יום מתעדכנים תושבי ישראל   .10

אודות נתוני התחלואה והצפי לסגר נוסף. במצב דברים זה, נראה כי הוספת הוראת שעה  

מנת שבמקרה הצורך תהא לה  -תאפשר למועצה את מרחב הגמישות הנדרש לעת הזו, על

לחברות   ליתן  בנגיף  אאפשרות  הקשורות  נסיבות  נוכח  הרישיון  מהוראות  חריגה  ישורי 

ייערך מכוח הוראת השעה  וזאת לזמן מוגבל, כאשר בטרם מתן אישור חריגה    ,הקורונה

 שימוע דחוף שיאפשר לכל המעוניין בדבר למסור את עמדתו לגבי אישור החריגה הנשקל.

  8  -עילות מוקד השירות לעל כן, בשים לב לבקשתה של יס לאפשר לה לצמצם את שעות פ  .11

ליתן   הוט  לבקשת  גם  לב  ובשים  הטכני,  למוקד  משאבים  להפנות  לה  לאפשר  כדי  שעות 

הקלות באופן אחיד לכל בעלי הרישיונות, הגם שבכוונת הוט בשלב זה חרף אתגרי השעה  

למשך   המוקד  את  להפעיל  שעה   –שעות    10להמשיך  הוראת  להוסיף  המועצה  שוקלת 

 ושל יס, כפי שנעשה בהוראת השעה הראשונה ובהוראת השעה השנייה. ברישיונות של הוט  

ח לחוק  6באשר לרישיון הכללי לשידורי כבלים שבידי הוט, קובע סעיף בעניין זה, יוזכר כי  .12

התקשורת כי המועצה רשאית לשנות את תנאיו של הרישיון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, 

ותיו. סעיף זה חל בשינויים  שיון להשמיע טענובלבד שנתנה קודם לכן הזדמנות לבעל הרי

 נז לחוק(.6בים גם לגבי הרישיון שניתן ליס )ראו סעיף המחוי

 
 . 18, בפסקה 2 ש"ה -ההחלטה המוזכרת ב ראו 3
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ולאחר שקיימה היום דיון בעניין, המועצה שוקלת לתקן את הרישיונות של הוט ויס    ,לפיכך .13

נערכו בעבר במהלך החודשים הקודמים,  בדומה לתיקו  ולהוסיף לרישיונות  נים שכאמור 

את   מהוראות  ההוראת  מחדש  לחרוג  הרישיון  לבעל  לאשר  למועצה  המאפשרת  שעה 

חריגה   אישור  מתן  בטרם  כאשר  הנשקלת,  בהוראה  כאמור  מוגבל  זמן  לפרק  הרישיון, 

את למסור  בדבר  המעוניין  לכל  שיאפשר  דחוף  שימוע  ייערך  אישור    כאמור  לגבי  עמדתו 

 החריגה הנשקל. להלן נוסח הסעיף שהמועצה שוקלת להוסיף לרישיונות:

 אחרי הסעיף האחרון ברישיון יבוא סעיף ___: 

ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה למועצה    ,על אף האמור בכל הוראה אחרת ברישיון (א)

המועצה כי קיים חשש ממשי שבעל הרישיון אינו יכול לעמוד  ה  או ליו"ר המועצה, מצא 

נספחיו,בהוראה מהוראות הרישיון על  רשאי  ,  לנגיף הקורונה,  נסיבות הקשורות    תבשל 

הרישיון, בהוראה    לאשר לבעלבשים לב לעניינו של הציבור ולעניינו של בעל הרישיון, א יה

 .הבכתב, לחרוג מהוראה כאמור, באופן מלא או חלקי, ובהתאם לתנאים שיקבעו על יד 

בטרם מתן הוראה לפי סעיף קטן )א(, תינתן לבעל הרישיון ולכל המעוניין בדבר הזדמנות   (ב)

 להשמיע טענותיו. 

נסיבות    המועצה רשאית לבטל הוראה שניתנה לפי סעיף קטן )א( או לשנותה, אם חל שינוי (ג)

 המצדיק זאת. 

נכנסה לתוקף הוראה שניתנה לפי סעיף קטן )א(, יהיה תוקפה עד המועד שיקבע בה או עד   (ד)

 יום פקיעת תוקפו של סעיף זה, לפי המוקדם. 

והמועצה רשאית לקצר או להאריך את תוקפו    _______סעיף זה יהיה בתוקף עד ליום   (ה)

 מטעמים שיירשמו. 

, כאשר 31.1.2021י הוראת השעה תהיה בתוקף עד ליום  בשלב זה, המועצה שוקלת לקבוע כ  .14

מטעמים   שתיקבע,  הראשונית  התקופה  את  לקצר  או  להאריך  רשאית  תהא  המועצה 

 שיירשמו.  

  מתן הקלה כי ככל שתתווסף לרישיונות הוראה שעה, הרי ש  – יתר על כן, נראה כבר עתה   .15

הפעילו  פיה,-על שעות  בקיצור  בשעתהמתמקדת  השירות  מוקדי  של  הפניית  ת  לשם  יים 

למוקדי התמיכה, עשוי רציפות    נציגים ממוקדי השירות  על  בידי החברות לשמור  לסייע 

  , הניכרים במוקדים השונים לווסת את העומסים  , להעניק עדיפות למוקד הטכני ותפקודית

. אכן,  כשהפגיעה בציבור הצרכנים תצומצם להפחתה של שעתיים בזמינות מוקדי השירות

  .למוקדי התמיכה נובעת מהצורך ליתן להם עדיפות עליונה בתקופה זוהפניית משאבים 
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בשים לב לכך שמשבר הקורונה עוד נותן אותותיו, ומתוך ראיית המכלול,  על כן, בשלב זה,  .16

פי הוראת השעה,  -, ליתן על כאמור  ככל שתתווסף לרישיונות הוראת שעה שוקלת המועצה,  

 הקלה כדלקמן: 

 שעות  2  -ב )שלא לעניין תקלות( הטלפוני מוקד הפניותילות קיצור שעות פע 

לאייש מוקד  בעלי הרישיונות  של בעלי הרישיונות, נדרשים    1( לנספח ח' 1)ב()1פי סעיף  -על

 שעות לפחות.   10פניות טלפוני שלא לעניין תקלות למשך  

בעלי הרישיונות יהיו רשאים להפעיל את  כך ש  ,שעות  2המועצה שוקלת לאשר קיצור של  

)הן אלו המטפלים בנושא של בירור חשבון והן אלו המטפלים בנושא של המוקדים הנ"ל  

 שעות לפחות בלבד.  8למשך  סיום התקשרות, אך לא לעניין תקלות( 

 .  31.1.2021תוקף ההקלה הנשקל הנו עד ליום  

על דרך של הוספת הוראת  בטרם קבלת החלטה סופית לתיקון הרישיונות  יחד עם זאת,   .17

פיה לפיה רשאי בעל הרישיון לקצר בשעתיים את שעות הפעילות  -למתן הקלה על  השעה, וכן

של כלל מוקדי הפניות הטלפוני שלו או מתן הקלה כאמור באשר לחלקם )ובכל אופן לא  

שעניינו מתן אפשרות לכל מי שיש מבקשת המועצה לקיים הליך של שימוע לעניין תקלות(,  

 .פיו -וההקלה הנשקלת על  הנשקלהרישיון  תיקון  ו לגבי לו עניין בדבר להציג את עמדת

לפיכך, נוכח דחיפות העניין תאפשר המועצה לכל המעוניין בדבר להגיש את עמדתו בנוגע  .18

עד בלבד,  בכתב  לעיל,  פורט  אשר  מינהלת    0001:  בשעה  20209.12.ליום    לכל  במשרדי 

 .MeitalA@moc.gov.ilל  מייאו בתל אביב,    9הסדרת השידורים לציבור, רחוב אחד העם  

המגיש את ל.  עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הוגשו כל .19

 .סודיות המצורף להחלטה זועמדתו חייב למלא ולצרף את מכתב הלוואי בנושא 

ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכריע,   .20 יובהר כי, לאחר שיבחנו 

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

 .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצהבתנאים, 

 *      *     * 

  

mailto:MeitalA@moc.gov.il
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 סודיות -לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מכתב 

1  

  פרטים כלליים 
 נושא השימוע: 

 שם מגיש העמדה:
  כתובת:

 
  סודיות

גברת השקיפות בפעילותה  כרשות מנהלית, בכוונת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי  למען ה

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

   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  

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

 

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________ 
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