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 לום רב, ש

 שימוע לקביעת נוהל מעודכן לטיפול בתלונת מפעיל על הפרת הוראות הדין הנדון: 
   מצד מפעיל אחר

 2021בפברואר  10סימוכין: מכתבנו מיום 

רישיון   .1 בעלי  של  תלונות  לעיתים  מקבל  )"המשרד"(  התקשורת  רישיונות    לפיהןומשרד  בעלי 
מפרים   שני  לכאורה  אחרים  בעבר  פרסם  המשרד  הדין.  הוראות  לטיפול  את  באשר  נהלים 

בתלונת מפעיל בעניין הפרת הרישיון של מפעיל אחר שתכליתן להבהיר את האופן שבו יטפל  
 צוות יישוב חילוקי דעות שבמשרד )"צוות יח"ד"( בתלונות מעין אלו: 

נוהל "טיפול בתלונות מפעילים בעניין קישור גומלין ושימוש ברשת בזק ציבורית" מיום   .א
 .  2003בדצמבר  30

 . 2005באוגוסט    9והל טיפול בתלונת מפעיל בעניין הפרת הרישיון של מפעיל אחר" מיום  "נ .ב

אחד את הנהלים לנוהל אחד:  לשקל  פרסם המשרד שימוע ציבורי בו    2021בפברואר    10ביום   .2
לבטל את נוהל "טיפול בתלונות מפעילים בעניין קישור גומלין ושימוש ברשת בזק ציבורית"  

, וכן לעדכן את "נוהל טיפול בתלונת מפעיל בעניין הפרת הרישיון של  2003בדצמבר    30מיום  
 . 2005באוגוסט  9מפעיל אחר" מיום  

 במשרד התקבלו התייחסויות מן החברות בזק, הוט טלקום ופרטנר וכן מן הציבור. .3

יבוטל   .4 נוהל "טיפול בתלונות מפעילים  לאחר בחינת ההתייחסויות החליט המשרד לקבוע כי 
והנוהל הקובע לעניין  ,  2003בדצמבר    30גומלין ושימוש ברשת בזק ציבורית" מיום    בעניין קישור

"נוהל טיפול בתלונת מפעיל בעניין הפרת הרישיון של מפעיל    יהיה  טיפול בתלונות בין מפעילים
 . "(הנוהל)" , כפי שעודכן במסמך המצורף2005באוגוסט  9אחר" מיום 

 המעודכן: הנוהל עיקרי השינויים בנוסח  .5

הצוות יעסוק בתלונות שמהן עולה כי נדרשת פרשנות או הבהרה בנושא התלונה. ככלל,   .א
 במקרים שבהם מדובר בהפרה של הוראות הדין התלונה תטופל במינהל הפיקוח והאכיפה. 

את השיקולים הבאים:   ,בין היתר  ,לצורך הטיפול בתלונות עשוי צוות יח"ד לתעדף ולשקול .ב
היקף  דחיפות,  חלופיים,  הליכים  של  קיומם  בזק,  בשירות  פגיעה  בתחרות,  פגיעה 
המחלוקת העובדתית, השפעת התמשכות המחלוקת על התפתחות השוק ועל איתנות בעלי  

 הרישיון, מורכבות הנושא, וכל נימוק אחר הנוגע לעניין. 

ך במשרד ליתן החלטה בהתאם לסעיפים צוות יח"ד יוכל בין היתר להמליץ לגורם המוסמ .ג
התשמ"ב  11או    5,  4 ושידורים(,  )בזק  התקשורת  ימנע  1982-לחוק  לא  המשרד  ולפיה   ,

הפסקת אספקת שירות, אי חיבור מנויים    מבעלי הרישיון הנפגעים לנקוט בצעדים כגון
 חדשים ועוד, וזאת בהתאם לנסיבות ולחומרת המקרה.  

חים מנושאים שבהם טיפל צוות יח"ד בעבר ובעקבות פניות  לעניין זה נציין כי בעקבות לק .ד
בקשות של בעלי רישיון לנקוט בצעדים כלפי בעלי רישיונות אחרים , נבחנו  שקיבל המשרד
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מתן   לרציפות  חשיבות  יש  המשרד  לעמדת  כלפיהם.  חובותיהם  את  מקיימים  שאינם 
טי קישור גומלין,  הן בהיב  –השירותים ולקיום יחסים סדירים ומתמשכים בין מפעילים  

  ו מחלוקות אינ םשימוש, או בכל היבט מסחרי אחר. ולכן, ככלל, עמדת המשרד היא שקיו
 מוביל לקטיעת היחסים בין המפעילים. 

הדורשת השקעת    אולם, הכרעה במחלוקות היא הליך מורכב וממושך של בחינת הדברים  .ה
.  ה לפניות וכיו"בלמסירת מסמכים, מענמשאבים הן מהמשרד והן מהצדדים, המחויבים  

עשויה להוביל לקבלת החלטה פורמלית מצד בעל הסמכות הרלוונטית. בשים לב  ההכרעה  
, ככל שניתנה הכרעה וצד בחר לפיכךלכך, מצופה שהצדדים יכבדו את הכרעות המשרד.  

שלא לקיימה יש מקום לשקול האם אין בכך משום התנערות מהכיבוד ההדדי של הסדרת 
ם אחרים, ולעיתים אף משום ניצול לרעה של הוראות הרגולציה  הממשקים מול מפעילי

באופן סלקטיבי. לכן, אם צד למחלוקת יפנה למשרד בבקשה לאפשר לו לנקוט בצעדים 
 בהתאם לנסיבות המקרה.  המשרד ישקול זאת , כלפי צד שהפר הכרעה לגביו

ן, באתר בסמכותו של המשרד לפרסם את התלונה ואת החלטת הצוות בה, כולן או מקצת  .ו
 המשרד באינטרנט או בכל דרך שימצא לנכון. 

המשרד יפעל על פיו גם לעניין תלונות שכבר הועברו  הינה מידית, וכי כניסת הנוהל לתוקף  נבהיר   .6
 למשרד.

 
 

 בברכה,         
 

 _______________ 
 לירן אבישר בן חורין 

 הכללית  המנהלת   
 

   :העתקים

   
 המשנה למנכ"לית, ומנהל מינהל ההנדסה, משרד התקשורת -   מר מימון שמילה

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת  -    גב' דנה נויפלד
 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת  -   דרור-ד"ר עופר רז

 מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת  -    מר גדעון שטרית
 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת -     מר איתן כסיף

סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון, משרד   -                 מר יאיר חקאק
 התקשורת 

 , מינהל הנדסה, משרד התקשורת מנהלת אגף הנדסת תקשורת -    גב' אתי שמואלי 
 מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת  -   קופלוביץ'מר עדי 

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת  -    מר רוני חורי
 משרד התקשורת מנהל מחלקה בכיר )תביעות חקיקה(,  -    מתנאל מזורמר 

 מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(, משרד התקשורת  -    מר שחר שיליאן
 מינהל הפיקוח, משרד התקשורתממונה מערכות מיוחדות,   -    בנאלידניאל מר 

    צוות יח"ד
     דוברות משרד התקשורת
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 רשימת תפוצה:
 מנכ"ל, "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  - מר דוד מזרחי 

 מנכ"לית, הוט טלקום שותפות מוגבלת  - גב' מירב דריגוב 
 מנכ"ל קבוצת פרטנר   -        מר איציק בנבנישתי 

 מנכ"ל קבוצת סלקום    - מר אבי גבאי                     
 ( בע"מ 2013מנכ"ל, איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני )  -מר אמיר לוי                     
 מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ   -מר רן גוראון                     

 אקספון בע"מ  018בע"מ ומרתון   018מנכ"ל, אקספון   -פר                    מר אסף עו 
 מנכ"ל הוט מובייל   -אילן ברוק                    מר

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ - מר יוחאי אלוש 
 מנכ"ל גולן טלקום  - מר אילן סיגל 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ   019מנכ"ל טלזר  - מר עזריה סלע 
 יו"ר פרי טלקום  - מעיה רייכמן מר ש

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ  - מר שמוליק הבר 
 מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ  - מר רן אפרתי 

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית   - מר יורם דרורי  
 מנכ"ל לב אנטל  - מר לירון שמעוני 

 מנכ"ל מסקיו  - מר אורן ויסמן 
 מנכ"ל יוניגאה  - יה  מר ניסן אר

 סמנכ"ל רגולציה, בזק  - מר ארז חסדאי  
 מנהל אגף רגולציה, בזק  - מר שמואל סיידון  
 סמנכ"ל רגולציה, הוט טלקום - גב' מיכל פליישר  

 מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום  - גב' קרן יהב 
 סמנכ"ל הרגולציה פרטנר  - שניר ניב  מר

 ולציה, פרטנר תקשורת בע"מ מנהל אגף רג  -        עו"ד יהב דרורי 
 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ   -עו"ד טל זוהר                    

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ  - מר ניר יוגב 
 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ  - מר הראל עמית 

 היועץ המשפטי, הוט מובייל בע"מ  - מר יניר פלג 
 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ   - עו"ד עידו רוזנברג  

 בע"מ  018היועץ המשפטי, אקספון   -עו"ד שחר כהן                   
  אחראית רגולציה וניהול פרויקטים, מסקיו בע"מ   -גב' נלי אבישי                    
 רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט תקשורת בע"מ  אחראית-גב' אנה ערו                       
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 :מענה לעיקרי הטענות שעלו בהתייחסויות בעלות הרישיון והציבור לשימועלהלן 

 תפקיד הצוות

 : טענה .1

  הצוות יעסוק גם בתלונות שעניינן אי עמידה של בעל רישיון אחר המפעיל טוען שיש להבהיר ש
עבור   רישיון  לבעל  תשלום  לספק.בחובות  מחויב  שהוא  כי    שירותים  נטען  כן  לעניין  כמו 

  אי טיפול בתלונה בעילה של קיומם של הרי שהשיקולים העומדים בפני הצוות בטיפול בתלונות  
עצמו   על  לקח  שהמשרד  מהמחוייבות  התנערות  רבים  במקרים  משמעותו  חלופיים  הליכים 

ליך משפטי. זאת שכן הליכים  זה, ובפרט ככל שהכוונה של הליכים חלופיים הינה לה  בשימוע
 ותופח.  הולך הכספי החוב ויקר ושלאורכו ממושך ארוך בתהליך שכאלו כרוכים

 : מענה

הכרעה במחלוקות שהיא בעלת השפעה של ממש על סוגיה של חבות כספית מסייעת ומקצרת  
עודנה   היא  כספיים  מחיובים  להפרע  המלך  דרך  זאת,  עם  אחרים.  או  משפטיים  הליכים 
בעלי   בין  לכונן  שניתן  במחלוקות  להכרעה  חלופיים  והליכים  בתי המשפט  באמצעות מערכת 
בנושאים   בעיקר  במחלוקות  ההכרעה  את  למקד  מבקש  המשרד  וולונטרי.  באופן  רישיון 
המצויים בתחום מומחיותו ואחריותו. כימות ואמידה של חובות כספיים אינם אחד מהדברים  

 ק בהם. וסהללו ולכן, ככלל, הצוות לא יע

  אם,  למעשההמשרד יכול לאפשר נקיטה באמצעים כלפי צד שלא מקיים את החלטות המשרד.  
את חובו,    משלם  אינוש  צדענייננו הוא בו   ,החוב  גובהעצם קיומו של החוב או על    על  מחלוקת  אין
  המשרד   שלפיו   הליך  גם אין  לכאורה  ולכן"ד  יח   לצוות   להגיע  שצריכה  מחלוקת  אין  אזש  הרי

בהם בעל רישיון אינו משלם את חובותיו לבעל רישיון אחר  ש. במקרים  באמצעים  לנקוט  יאפשר
למנכ"לית המשרד בבקשה   ישירות  לפנות  ניתן  מבלי שמדובר בטענות כלפי מהות החוב אזי 

במקרים אלו יכול שהמנכ"לית תמצא לנכון    לנקוט באמצעים, ואין זה חלק מנוהל צוות יח"ד. 
 צוות יח"ד.  לבחון את הבקשה באמצעות 

 הטיפול בתלונה 

  :טענה .2

ל ש  14סעיף  בהתייחס  ראשוני  לנוהל  מענה  יעביר  המשרד  כי  כל    30תוך  בקובע  מהגשת  יום 
הליכי בירור התלונות לא יתמשכו  שעל מנת להבטיח  המפעיל מבקש שהמסמכים הנדרשים,  

,  1958-״טתשי  ,(החלטות והנמקות)לחוק לתיקון סדרי המינהל    2הוראות סעיף  במעבר לקבוע  
גם    קבועליש   יש    .השלמת טיפול הצוות בתלונהעבור  לוחות הזמנים  לקצוב  כמו כן נטען כי 

משלבי אחד  לכל  הזמנים  לוחות  את  אחיד  ובאופן  התלונה  מראש  שבירור  ומציע  הוראות  , 
להקציב    כמו כן , ותוך חודשבתוך שבועיים ולא  בולוחות הזמנים שיקבע הצוות לטיפול יועברו  

 . שבועיים לתגובת הנילון לתלונה

  :מענה

לחוק לתיקון סדרי  )ב(  2מכיוון שמדובר בלוחות זמנים שנקבעים לצורך ההליך אזי על פי סעיף  
והנמקות)המינהל   ב  1958-תשי״ט  ,( החלטות  הקבוע  הזמנים  מלוח  מוחרגים  )א(. 2סעיף  הם 

 . ת הזמנים כאמור בנוהלצוות יח"ד יבחן כל מקרה ביחס לנסיבותיו ובהתאם יקצוב את לוחו

ימים מיום הגשת כל המסמכים    60עם זאת, יתווסף לנוהל סעיף ולפיו מענה לתלונה יינתן בתוך  
הנדרשים, וכי הצוות יוכל לבקש אישור ממנכ"לית המשרד להאריך תקופה זו בשתי תקופות  

 האמצימים כל אחת. הודעה בדבר החלטתה תימסר לצדדים. במקרים שבהם    60נוספות של  
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לפניית הה כי בדיקת התלונה מצדיקה את הארכת התקופה למענה    ,צוותמנכ"לית, בהמשך 
עם המועד להשלמת הטיפול    הודעה מנומקת בכתבתקופות האמורות תימסר לצדדים  מעבר ל
 בפניה. 

  :טענה .3

הנזק  הכרעה בתלונה    עוד לא ניתנה   , וכלחלק ניכר מהסכסוכים הם סכסוכים כספייםנטען ש 
הליך הטיפול בתלונות מסוג זה יהיה קצר    להגדיר כי  מבוקש  על כן    גדל.בעל הרישיון הנפגע  של  

 התלונה.  מועד ועד חודש ימים מקבלת

 :מענה

 . 2 לסעיף מענה ראה

  :טענה .4

מראש כי ניתן יהיה להשחיר פרטי מנויים הכוללים  לנוהל מבוקש לקבוע    15בהתייחס לסעיף  
במלין או מטעמו וכן נתונים סודיים    מנויים או בעלי זהות תפקידים פרטים מזהים אישים של  

 מסחריים. 

  :מענה

נתונים   וככל שהמלין סבור שיש במידע  יועבר במלואו,  לצוות יח"ד  בנוהל המידע  כפי שצוין 
האם   יבחן  יח"ד  צוות  נימוקים.  בליווי  הנתונים  את  להציג  עליו  השחרה  לדעתו  הדורשים 

 לין להשחיר הם אכן נתונים סודיים, וזאת קודם לביצוע ההשחרה.  הנתונים שאותם מבקש המ

 סיכום התלונה

  :טענה .5

 הודעת החלטת המשרד לשני הצדדים.ל לוחות זמנים לסיום הטיפול ו נטען כי יש לקבוע

 :מענה

 . 2 לסעיף מענה ראה

  :טענה .6

כי   במידה  נטען  מנומקות  להיות  הצוות  החלטות  על  המנהלי  לדין  די  בהתאם  ואין  הנדרשת 
יש לקבוע    לנוהל  21סעיף  , ועל כן בהאופרטיבית שאין בצידה נימוק כנדרש  בפרסום ההחלטה

 .החלטת הצוות להיות מנומקתש

  :מענה

 יובהר כי כלל פעולות המשרד, ובכלל זה צוות יח"ד, מתבצעות בהתאם לכללי המשפט המנהלי. 

  :טענה .7

פרסם גם את  כי ייקבע שעל המשרד למטעמי שוויון  מבוקש  לטיוטת הנוהל    22סעיף  ביחס ל
הנילון של  ושתגובתו  הפרסום  ,  הליך  לייעל את  מנת  עם משלוח    להגדיר   אפשרעל  כי  מראש 

לה והתגובה  הפרסום  ,התלונה  לצורך  מושחרים  נוסחים  לצוות  הצדדים  לאפשר ו  יעבירו  יש 
של עובדים ולקוחות וכן נתונים מסחריים סודיים אשר   לצדדים להשחיר פרטים אישים מזהים 

 . לציבור לא מפורסמים
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  :מענה

ראה מענה    –תגובתו של הנילון גם תפורסם על מנת ליצור הליך שקוף. ביחס לסיפא של הבקשה  
 .4לסעיף  

  :טענה .8

ת  יש להודיע לצד הפוגע כי בדעת הצוו  למען ההגינות  לטיוטת הנוהל  23סעיף  ביחס לנטען כי  
 על מנת לאפשר לו לחדול מהפרתו.   על פי הקבוע בסעיף זהלהמליץ לנהוג 

  :מענה

ראוי כי הצד הפוגע יחדל מההפרה או הפגיעה ויפעל בהתאם להחלטות המשרד והכרעות צוות  
ככל שלא יחדל הצד הפוגע מההפרה הוא עשוי להיות חשוף לנקיטת צעדים שונים בשל    יח"ד.

  הניתן   ככלו  שקוף  יהיה  ההליךעם זאת יובהר כי    עות המשרד.אי כיבוד הכרעת הצוות והכר
 . בצעדים לנקוט כות הרלוונטיתמבעל הס של אישור טרם הפוגע  לצד התראה נתן ית

  :טענה .9

  על מנת לוודא כי ההכרעה במחלוקת תהיה אפקטיבית יש לקבוע כי במסגרת הכרעת נטען כי  
להקטנת הנזק,    רשאי הנפגע להפעיל כליםבעל הרישיון יהיה  כך שיקבעו אבני דרך  יהמשרד  

חדשים, ניתוק מנויים    לרבות הפסקת השירות למפעיל המפר, יכולת להימנע מחיבור מנויים 
 וכיו"ב. 

  :מענה

כחלק מעבודת הצוות יכול שהצוות יקבע אבני דרך או כל פעולה אחרת, ויבחן בכל מקרה, על  
לבעל   ימליץ  שאותם  האמצעים  את  נסיבותיו,  באותו  פי  לנקוט  לאשר  הרלוונטית  הסמכות 

מקרה. במקרים מסוימים עשוי הצוות להמליץ על מספר אמצעים שונים ועל דירוג בהפעלתם,  
 והכל על פי נסיבות המקרה. 

  :טענה .10

סמכויות   כי  התקשורתנטען  משרד  ולמנכ"ל  התקשורת  לשר  רק  התקשורת  בחוק    המוקנות 
ואכ פיקוח  בכיר  לסמנכ"ל  מסוימים  במשרד  ובמקרים  ערבות)יפה  ביטול  ,  קנסות,  חילוט 

יועברו בנוהל פנימי של המשרד לחברות התקשורת עצמן  שהן תוכלנה לאכוף    כדי   הרישיון(, 
משרד מול המתחרות שלהן ע"י ניתוק לקוחות, אי חיבור לקוחות, לפי שיקול  ההחלטות של  

 . דעתן

  :מענה

מכות הרלבנטי במשרד על מתן אישור  יובהר כי אחד מתפקידי צוות יח"ד הוא להמליץ לבעל הס 
החלטה על אמצעים כאלה היא בכל מקרה של השר או של המנכ"לית בהתאם  לנקוט באמצעים.  

והנוהל אינו מעביר סמכות של השר או של המנהלת הכללית אל בעלי    לסמכות שהואצלה לה,
 רישיונות.  

  :טענה .11

  ,עליו מליניםשלבעל הרישיון    חובת פנייה ראשונה  ו תהיה בשיש לקבוע הליך מקדים  נטען כי  
הוספת הליך  , כך שהתלונה למשרד  ימים ניתן להעביר את  7וכי ככל שלא יתקבל מענה בתוך  

 המשרד בנושא.   במוערבותו שלהצורך  ייתר לעיתים אתשכזה ת מקדים 

 . הטענה מתקבלת  :מענה

  יש נוקטים בסכסוך אלא קודם   האמצעי הראשון שבולא תהיה  הפניה למשרד  מן הראוי הוא ש
. הנוהל יעודכן כך שהמלין יעביר לנילון שבוע לפני פניה  פתור את הסכסוך בין הצדדיםנסות ולל
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הצגת    תוך  המשרד  את  לערב  מבלי  ביניהם  להסכמות  להגיע  מנת  על  התלונה  את  למשרד 
 אסמכתא למשרד בנושא. 

 במחלוקת הכרעה כיבוד אי

  :טענה .12

על מנת לוודא  וש מנוסח באופן עמום ביחס לסוגית אי כיבוד הכרעה במחלוקת,  נטען כי הנוהל  
חשוב השימוע  במסגרת  המומלצים  הצעדים  של  האפקטיביות  זמנים    את  לוחות  להגדיר 

ועד לשלב שבו תינ בידי הגורםתשייקצבו מרגע מתן ההחלטה  המוסמך כמפורט    ן ההחלטה 
הנוהל.    23בסעיף   טוען שהמפעילטיוטת  לצוות  ל  וברורות  ידועות  כבר  העובדות  מכיוון שכל 

 ימים.   14-כל היותר ל פרק זמן זה צריך להיות קצוב ל המשרד,

 חלקית.  הטענה מתקבלת :מענה

סוגית אי כיבוד הכרעה במחלוקת ובקשה לנקיטת צעדים כאמור בסעיף  פני הצוות  ל  הובאהשמ
יום ממועד הפניה.    45הגורם המוסמך עד    לנוהל, ייתן הצוות את המלצתו בנושא זה לפני   25

הודעה   תימסר  זה  ובמקרה  נוספת,  בתקופה  זה  זמן  פרק  להאריך  תוכל  המשרד  מנכ"לית 
 מנומקת לצדדים.  

 כללי 

  :טענה .13

 בחוסר סמכות חוקית מוחלטת.  שימועאת ה המשרד פרסם נטען כי 

 :מענה

 הטענה אינה מתקבלת, השימוע פורסם בסמכות ולפי החוק.

  :טענה .14

  החברה   להציג בעל פה את עמדת  המפעיללנציגי    יש לאפשר בשל חשיבותו של הנוהל  נטען כי  
  י קבלת ההחלטה בדבר נוסחו הסופי שלנבעניין ולהשיב לשאלות מקבלי ההחלטות בעניין לפ 

 הנוהל. 

  :מענה

   .הבקשה נדחית. המשרד לא מצא לנכון לאפשר שימוע בעל פה בנושא זה בנוסף לשימוע בכתב
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