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  31.1.2021 מיום   1-4/2021מס' החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 : בעניין

  1/2021-2הארכת תוקפה של הוראת השעה שהוספה לרישיון יס בהחלטת מועצה מס' 

 פיה -, וכן הארכה חלקית של ההקלה שניתנה ליס על21.1.2021מיום 

עניינה של החלטה זו: הארכת תוקפה של הוראת השעה שהוספה לרישיון יס בהחלטת מועצה מס'  

פיה; הכל כפי שיפורט  - , וכן הארכה חלקית של ההקלה שניתנה ליס על21.1.2021מיום    2-1/2021

 להלן:

 הרקע: 

מס'   .1 כבלים  21.1.2021מיום    2-1/2021בהחלטה  לשידורי  המועצה  הוסיפה  לוויין  ,  ולשידורי 

"(, בפעם השלישית מאז פרוץ משבר הקורונה, הוראת שעה  לרישיון לשידורי  המועצה)להלן: "

( "( ולרישיון  יס( בע"מ )להלן: "1998טלוויזיה באמצעות לוויין של די. בי. אס. שירותי לוויין 

" )להלן:  בע"מ  בכבלים  הוט מערכות תקשורת  כבלים של  לשידורי  שרת "(, המאפהוטהכללי 

במשק  המצב  נוכח  רישיונותיהן,  מהוראות  חריגה  אישור  ולהוט  ליס  ליתן  למועצה 

" )להלן:  נגיף הקורונה  ומכוח  הוראת השעהוההתפתחויות סביב  בבד באותה החלטה  בד   .)"

הוראת השעה שנוספה לרישיונות, נתנה המועצה ליס ולהוט אישור חריגה על פיו הן רשאיות 

הפעילות משעות  שעתיים  תוקף   לקצר  תקלות(.  לעניין  )שלא  הטלפוניים  הפניות  מוקדי  של 

 . 31.1.2021הוראת השעה ואישור החריגה נקבע עד ליום 

מס'   .2 החלטה  במסגרת  המועצה  הודיעה  בעניין,  שהוגשו  בקשות  מיום    1-2/2021בעקבות 

הנתונים 25.1.2021 בחינת  ולאחר  מהוט  נתונים  היעדר  כך  ובכלל  בה  שפורטו  מהטעמים   ,

ה יס, כי היא שוקלת להאריך את תוקפה של הוראת השעה ברישיון יס בלבד, וכן כי היא  שסיפק

שוקלת מכוח הוראת השעה ליתן ליס אישור לקצר שעתיים משעות הפעילות של מוקד הפניות 

)להלן:   למעט פניות בעניין סיום התקשרותהטלפוני שלה, שלא לעניין תקלות אך זו הפעם גם  

 ועצה איפשרה לכל המעוניין בדבר להציג בעניין את עמדתו."(. המהחלטת השימוע"

 להחלטת השימוע התקבלו תגובות מטעם יס, הוט ומר אבי וייס.  .3

 

 :  התגובות להחלטת השימוע 

יס בתגובתה, טענה כי קיצור שעות הפעילות של מוקדי השירות צריך לחול הן ביחס לתור בירור  .4

משרד   של  הכללית  המנהלת  להחלטת  בדומה  התקשרות,  סיום  לתור  ביחס  והן  חשבון 

התקשורת, שהעניקה לחברות שבפיקוח משרד התקשורת את האפשרות לקצר בשעתיים את  

)וזאת הן לעניין מוקד בירור חשבון והן לעניין מוקד   31.3.2021שעות פעילות המוקדים עד ליום  
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סיום   לעניין  המוקד  פעילות  בשעות  לקצר  האפשרות  היעדר  יס,  לטענת  התקשרות(.  סיום 

התקשרות פוגע משמעותית בגמישות הנדרשת ליס לצורך הפניית משאבים למוקד הטכני, בעוד  

בר לטענתה בכמות שיחות קטנה יחסית שהתועלת שתצמח מכך למנויים אינה גבוהה כלל )המדו 

בשעות   זה  בעוד 18:00-16:00בתור  זה,  תור  לפעילות  חול  בימי  האחרונות  השעתיים  שהן   ,

שהפעלתו מצריכה כוח אדם לא מבוטל(. עוד טענה יס, כי בימים שבהם תור סיום ההתקשרות 

ה יס, כי שיחה  שעות, זמני המענה שבו טובים. ממילא, הדגיש  10שעות במקום    8פועל למשך  

למוקד אינה הדרך היחידה לסיום ההתקשרות, וניתן לפנות לחברה בדרכים נוספות. לחילופין,  

שבועות לפחות, שבו ייסגר תור סיום ההתקשרות   3יס ביקשה כי המועצה תקבע פרק זמן בן  

ין,  שעות לשם בחינת נתוני התור וקבלת החלטה בעניינו. לחילופי חילופ  10שעות במקום    8לאחר  

סיום  לתור  למתקשרים  למחרת,  ליום  חוזרת  שיחה  שירות  של  מנגנון  תפעיל  כי  הציעה 

 .  18:00-16:00ההתקשרות בין השעות 

  10הוט בתגובתה, חזרה וציינה כי בשלב זה וחרף אתגרי השעה, מוקדי השירות שלה פועלים   .5

כן על  צפוי.  בלתי  הדברים  שמצב  מלמד  העבר  ניסיון  כי  שהבהירה  תוך  התפרצות  שעות,   ,

תחלואה במוקדי השירות ו/או נסיבות נוספות שאינן בשליטת החברה, עלולים להוביל לצורך 

על   לשיקול הדעת של החברה מתוך מטרה לשמור  קיצור שעות הפעילות בהתאם  לבחון את 

הרציפות התפקודית. על כן, מטעמי שוויון ונוכח הנסיבות החיצוניות האובייקטיביות הנוגעות 

הק חברות  לנגיף  לכל  ושוויוני  אחיד  באופן  להינתן  צריכות  ההקלות  כי  הוט  טענה  ורונה, 

ידי המועצה ואין מקום למתן הקלה רק -התקשרות, ובפרט לכל בעלי הרישיונות המפוקחים על

 ליס כפי הנשקל בהחלטת השימוע.  

אלו  .6 כי  הבהירה  הוט  השימוע  להחלטת  עובר  כנדרש  הוגשו  שלא  הוט  מטעם  לנתונים  באשר 

. בהקשר זה הוט ביקשה לציין את המועד הקצר שהוקצה 26.1.2021מסרו למועצה כבר ביום  נ

הוסיפה  הוט  מצדה.  הנתונים  בהעברת  לעיכוב  שנגעו  נוספות  נסיבות  וכן  הנתונים  להעברת 

על מתן הקלות  על כך שהמועצה, בהחלטת השימוע, שקלה להורות  כי היא מצרה  בתגובתה 

. עוד טענה הוט, כי יש ליתן את ההקלה גם לגבי תיקון תקלה וגם  באופן שאינו אחיד ושוויוני 

לגבי סיום התקשרות, וכי אין מקום להפריד בין המוקדים, והזכירה בהקשר זה את החלטותיה  

על   הן  כאמור  שחלה  התקשורת  משרד  מנכ"לית  החלטת  ואת  בעניין  המועצה  של  הקודמות 

 התקשרות. שיחות בירור חשבון והן על שיחות בעניין סיום 

תגובה נוספת להחלטת השימוע הוגשה מטעם מר אבי וייס, אשר ציין כי תפקיד המועצה לייצג  .7

שירות  פחות  משמעותה  יס  לחברת  הנשקלת  ההקלה  מתן  וכי  הציבור,  של  האינטרסים  את 

שעות,    10לציבור הלקוחות שלה. עוד ציין, כי הותרת מוקד הפניות הטלפוני של הוט פעיל למשך  

 עד צרכני יפה וחשוב מצדה. מהווה צ
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 : יון והחלטהד

 לאחר שקיימה היום דיון בעניין, ושקלה את הדברים בכובד ראש מחליטה המועצה כדלקמן:  .8

יס   .8.1 פיה    –לגבי  על  שניתנה  ההקלה  ואת  השעה  הוראת  את  להאריך  מחליטה  המועצה 

למעט  זאת  אך  החברה,  של  הטלפוניים  הפניות  במוקדי  שעתיים  של  קיצור  המאפשרת 

, שיקבלו מענה כנדרש ברישיון,  ולמעט לפניות בעניין סיום התקשרותלפניות בעניין תקלות  

 .  28.2.2021הכל כפי שהוצע בהחלטת השימוע. ההקלה תעמוד בתקופה עד ליום 

בשים לב לכך שהחלטת השימוע כאמור לא כללה את הוט, הרי שההחלטה על   –לגבי הוט  .8.2

 תחול על הוט.  מתן ההקלה שנשקלה בשימוע, גם כן לא

בהקשר זה המועצה סבורה, כי יפה עשתה הוט אשר הודיעה על כוונתה להמשיך ולהפעיל  

במשך   הטלפוני  הפניות  מוקד  ללא   10את  הרישיון,  להוראות  בהתאם  יום  מדי  שעות 

 קיצורים והקלות כפי שביקשה יס. 

ידה ויתעורר יחד עם זאת, הוט ביקשה בכל זאת כי תינתן לה ההקלה מטעמי שוויון ובמ

צורך בלתי צפוי. ואולם, כאמור בהחלטת השימוע, הוט לא סיפקה נתונים במועד בשונה  

שהוגשו  הנתונים  בנוסף,  הנתונים.  להגשת  קצרים  מועדים  אותם  ניתנו  לה  שגם  מיס 

)באיחור( לא כללו את כל המידע שהתבקש. מכל מקום, לפנים משורת הדין המועצה עיינה  

רה כי אין הם מצדיקים בשלב זה יציאה לשימוע בעניין מתן ההקלה  בנתונים שהוגשו וסבו

להוט, כאשר ממוצע זמן המענה לשיחות שנענו הן במוקד בירור חשבון והן במוקד סיום 

התקשרות אינו מספק, ובכל אופן אינו כזה המצדיק לאפשר קיצור שעות פעילות במוקדים 

שלגביו   הטכני,  למוקד  משאבים  הפניית  לטובת  מענה אלה  זמני  הוט  הציגה  דווקא 

 ממוצעים טובים. 

בכל הנוגע לטענות יס לפיהן יש להעניק את האפשרות לקיצור של שעתיים גם לגבי שיחות בעניין   .9

השתכנעה   לא  המועצה  זה,  בהקשר  מקום.  לכך  מוצאת  לא  שהמועצה  הרי  התקשרות,  סיום 

תועלת יש להעדיף את האפשרות שמקצרת את שעות -מטענותיה של יס לפיהן במבחני עלות

תקשרות בשעתיים. אכן, גם אם מדובר בכמות קטנה יחסית של  הפעילות של מוקד סיום הה

על   השימוע  בהחלטת  עמדה  כבר  המועצה  שהרי  אלו  שיחות  "להזניח"  מקום  אין  שיחות 

ויעילה לסיים התקשרות   נגישה  זו לאפשרות מוכרת,  דווקא בתקופה  החשיבות היתרה שיש 

 בצורה ברורה וודאית. 

ות הנדרשת להפניית משאבים למוקד הטכני, אלא שגם  יס הוסיפה וטענה כי הדבר יפגע בגמיש .10

בעניין זה כבר הבהירה המועצה בהחלטת השימוע כי אומנם יש חשיבות גבוהה במתן שירות 

סיום  בנושא  לשירות  גם  דגש  זו  בתקופה  ליתן  יש  אך  הטכניים  לנושאים  הנוגע  בכל  מיטבי 

 ה החילופיות של יס בעניין.  התקשרות. על כן, המועצה גם לא מצאה מקום להיענות לבקשותי

ודוק: בחינת הנתונים השונים שהתקבלו מלמדת כי על אף החשיבות שיש ליתן לשיחות בעניין   .11

סיום התקשרות, הרי שממוצעי זמני ההמתנה של השיחות שנענו בעניין סיום התקשרות, הם 



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם -י  23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

ם ליס וגם ככלל ארוכים יותר מאשר אלה של שיחות בעניין בירור חשבון, והמועצה קוראת ג

אחר  תעקוב  שהמועצה  תוך  זה,  בעניין  לשיחות  המענה  זמני  לשיפור  מאמצים  לעשות  להוט 

 העניין. 

המועצה הופנתה להחלטת מנכ"לית משרד התקשורת שקבעה את   -בעניין מועד תום ההקלות   .12

ליום   עד  התקשורת  משרד  פיקוח  שתחת  לגופים  שהובהר 31.3.2021ההקלה  כפי  ואולם,   .

וע, אין זהות בין השווקים ובין המוצרים וממילא ייתכן שיש גם שוני בנתונים.  בהחלטת השימ

המועצה בחנה את הנתונים שלפניה וסבורה כי בשלב זה, כאשר משבר הקורונה כבר אינו חדש 

עתיד להסתיים בזמן הקרוב, יש   -במתכונתו הנוכחית    -עמנו, ועל פי הפרסומים נראה כי הסגר  

 . 28.2.2021דהיינו עד ליום  –ודש נוסף בלבד ליתן את ההקלה למשך ח

יחד עם זאת מאחר שבהחלטת השימוע הודיעה המועצה כי היא שוקלת להעניק את ההקלה עד   .13

הרי שככל שיסתבר כי בכל זאת יש צורך בהארכת ההקלה מעבר לחודש פברואר   31.3.2021ליום  

ללא    2021 בדבר  בעניין, תחליט המועצה  לדיון  תכונס  ציבורי  והמועצה  שימוע  בעריכת  צורך 

 נוסף. 

אך זאת הן עבור   -לבסוף, המועצה מבקשת להדגיש כי התקופה היא תקופה מורכבת ומאתגרת   .14

החברות והן עבור ציבור המנויים. על כן, המועצה שבה וקוראת לחברות להגביר את מאמציהן 

על ככ -להתאמת מערך השירות שלהן באופן מיטבי לאתגרי השעה,  הניתן את מנת לצמצם  ל 

 הפגיעה בציבור המנויים.  

את הוראת השעה ברישיון יס, וכן    28.2.2021סוף דבר: המועצה מחליטה להאריך עד ליום   .15

להאריך באופן חלקי את ההקלה המאפשרת קיצור של עד שעתיים במוקד הפניות הטלפוני  

שעות    10מענה במשך  של יס, אך זאת למעט לגבי פניות בעניין סיום התקשרות שלגביהן יינתן  

שעות ביממה, כקבוע    24לפחות, ולמעט לגבי פניות בעניין תקלות שלגביהן יינתן מענה של  

 ברישיון. 

 *      *     * 
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