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נוהל טיפול בתלונת בעל רישיון על בעל רישיון אחר בנושאים שאסדרתם היא בסמכות : נדון ה
 המשרד

 כללי 

( "שיוןירבעל  "היתר )או    "( מקבל לעיתים תלונות של בעלי רישיוןהמשרדמשרד התקשורת )" .1
להבהיר את  . מטרת נוהל זה  בנושאים שאסדרתם היא בסמכות המשרד  אחר   בעל רישיון   על

אלה  מעין  בתלונות  המשרד  יטפל  שבו  יח"דבאמצעות    האופן  דעות    -  צוות  חילוקי  יישוב 
 "(.הצוות)"

 הרכב הצוות

ל .2 המשנה  יעמוד  הצוות  )  תהכללית  מנהלבראש  המשרד  והצוות  ראש"של  ,  "יתהמנכ"ל"" 
 . (בהתאמה

וח ואכיפה,  משפטית, מינהל פיקלשכה  חברים בצוות יהיו נציגים מהאגפים הבאים במשרד:   .3
הצוות יסתייע בנציגי אגפים    ,כלכלה ואגף בכיר רישוי. ככל שיעלה צורךמינהל הנדסה, מינהל  

 אחרים במשרד. 

 תפקיד הצוות

התלונה,    נושאב  של המשרד  ההבהר  ו א פרשנות  בתלונות שמהן עולה כי נדרשת    הצוות יעסוק .4
כדוגמת מקרים שבהם לא נקבעה הוראה מחייבת או שקיימת מחלוקת פרשנית בנוגע להוראה  
המחייבת. ככלל, במקרים שבהם התברר כי מדובר בהפרה של הוראות הדין התלונה תופנה  

 ותטופל במינהל הפיקוח והאכיפה.  

חרות, פגיעה בשירות  פגיעה בת השיקולים הבאים:  את    בטיפול בתלונות הצוות ישקול בין היתר .5
, השפעת התמשכות המחלוקת על  הנושא  דחיפותחשיבות ו, קיומם של הליכים חלופיים,  בזק

 . הנוגע לענייןאחר התפתחות השוק ועל איתנות בעלי הרישיון וכל נימוק 

במקרים בהם להכרעה בתלונה יש השלכות רוחביות ימליץ הצוות לגורם המוסמך לבחון את   .6
נוספים, לרבות תיקון רישיון או פרסום הוראות מינהל, וזאת בהתאם    הצורך בנקיטת צעדים

 לנסיבות המקרה. 

ככל    סכסוכים כספיים אלא רק במהות הסכסוך  יעסוק בכימות ומדידה לצורך יישוב  לא  הצוות .7
נוגע לאסדרת המשרד  נימוקים מיוחדים וזאת  ,  שהוא  יעלו    או נסיבות מיוחדות  אלא אם כן 

 . וידרשו את התערבות ש

 מקדים  ליךה

הגיע להסכמות  נסות ללמשרד על מנת ל  ימים בטרם פנה  7לנילון את התלונה    להעבירמלין  על ה .8
  .מבלי לערב את המשרד םביניה
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 הגשת תלונה 

לתלונה תצורף   עותק מהתלונה יישלח למנכ"לית המשרד.ו   ראש צוות יח"דל  בכתבתלונה תופנה   .9
ימים טרם הפניה למשרד על מנת לנסות ליישב את המחלוקת    7אסמכתא כי בוצעה פניה לנילון  

 ללא מעורבות המשרד. 

בתלונה יש    .מסתמכת כל העובדות והנימוקים שעליהם היאאת  ממצה, ותפרט   תלונה תהיהה .10
אואת  במפורש    צייןל ברישיון  הדין   ההוראה  לה    הרלוונטיתהוראת  וניתוח  ויצורף  הסבר 

 ומך בתלונה. המשמעויות הת

מפעיל לציבור או  שנותן  עניין כלכלי או מימוני, כגון תמחור שירות   שתלונתו נסמכת על  מלין .11
נטיים באופן  ווכל הנתונים והניתוחים הרל את למפעיל אחר, או על עניין הנדסי, יפרט בתלונתו  

 ממצה ובמפורש. 

לאימות העובדות הכלולות בתלונה; על    במלין  משרה בכירה   של נושאלתלונה יצורף תצהיר   .12
עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של המצהיר יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר  

מקור הידיעה והבסיס    ויפרט אתשהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, לאחר חקירה ודרישה,  
כמו כן, יצורפו לתלונה    מנוסח באופן כללי בלבד.המשרד לא יקבל תצהיר ה לאמונתו בנכונותן.

או    המליןהרישיון של  את  ; אין צורך לצרף  המליןעותקים של כל המסמכים שעליהם מסתמך  
 דין. ה הוראות  את של הנילון או 

רשאי להגיש    המלין  ,שיונות או יותרי במידה והתלונה מוגשת ביחס לפעילותם של שני בעלי ר  .13
 נות נפרדות. תלונה אחת משותפת או תלו 

 בתלונה הטיפול

תלונה תוגש על פי הנוהל, וככל שיידרש יבצע המלין השלמות או תיקונים לתלונה. בין היתר   .14
הצוות שלא  רשאי  המלין כאמור,  א פעליידרש המלין להעביר לנילון את התלונה באופן מלא. ל

 . לטפל בתלונה

לדעתו אין להעביר חלק מהנתונים או  ככל שהמלין טוען לסוד מסחרי או לנימוק אחר שבגינו   .15
שור הצוות להעבירם בצורה  יסמן אילו חלקים לדעתו אין להעביר, ויבקש את אי  ,המסמכים
 מושחרת. 

 למשרד ולצד השני. המסמכים  תהגעאת על הצדדים לוודא  .16

לצורך טיפול בתלונה יוכל הצוות לבקש מסמכים ונתונים ככל הנדרש מהצדדים, לזמן צדדים   .17
ו בהשתתפות  נוספים  ולדיונים  לישיבות  הצדדים  את  לזמן  וכן  בנושא,  עמדתם  את  לשמוע 

המחלוקות לליבון  ולעגולים  שולחנות)"  הצדדים  על  י"(,  מוסכם  פיתרון  של  בדרך  בין  ישבן 
 הצדדים ובין בדרך של הכרעה.

ברר את התלונה במסגרת הצוות או להעבירה לטיפול  האם ל  הצוות רשאי להחליט בכל שלב, .18
 . במשרד התקשורתבכיר פיקוח ואכיפה מינהל 

 השגה

פני  ללהשיג על כך במקרה שבו קבע הצוות כי אין הצדקה לטפל בתלונה של מלין, רשאי המלין  .19
 . ימים ממועד מתן ההחלטה  7בפניה מנומקת, וזאת בתוך המנכ"לית 

 רור בצוות. יתוחזר התלונה לב  , אזיההשגה ית אתהמנכ"ל  הקיבלאם  .20
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 התלונהסיכום 

של    לאחר .21 עמדתו  לתלונה    הצוותגיבוש  בה  בנוגע  הטיפול  על  לצדדים    הצוותיודיע  והשלמת 
 החלטתו בכתב, ובהתאם לצורך ימליץ הצוות לבעלי הסמכות הרלוונטית להפעיל את סמכותם.

כמפורט    מיום הגשת כל המסמכים הנדרשיםימים  60החלטת הצוות בנושא התלונה תינתן עד  .22
   .לעיל 14בסעיף 

ך  להארילבקש מהמנכ"לית רשאי הוא   התלונה בדיקת  נדרש לו זמן נוסף לצורך  כי   הצוותמצא   .23
של    את החלטתה  בדבר  הודעה  אחת.  כל  ימים  שישים  בנות  נוספות  תקופות  בשתי  התקופה 

המנכ"לית תימסר בכתב לצדדים. במקרים שבהם מצאה המנכ"לית, בהמשך לפניית הצוות, כי  
הארכת התקופה למענה מעבר לתקופות האמורות תימסר לצדדים   בדיקת התלונה מצדיקה את

 הודעה מנומקת בכתב עם המועד להשלמת הטיפול בפנייה.

, כולן  הצוות  החלטתואת    , את תגובת הנילוןאת התלונה  , למעט מקרים חריגים,פרסםימשרד  ה .24
 או מקצתן, באתר המשרד באינטרנט או בכל דרך שימצא לנכון. 

 הכרעה במחלוקת אי כיבוד 

הכריע הצוות במחלוקת והודיע לצדדים על החלטתו, ומי מהצדדים לא כיבד החלטה זו או פעל   .25
הצוות,   יוכל  אליה,  הנפגע,בניגוד  הצד  שיעביר  לפנייה  היתר,  בהמשך  לגורם    בין  להמליץ 

,  1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב  11או    5,  4המוסמך ליתן החלטה לפי סעיפים  
כגון אי אספקת שירות, אי חיבור מנויים    לא ימנע מהצד הנפגע לנקוט בצעדיםולפיה המשרד  

וכיוצ"ב לחומרת המקרה, התמשכותו  וזאת בהתאם  ועוד,    וככל  שקוף  יהיה   ההליך  .חדשים 
   .בצעדים לנקוט"לית המנכ   של אישור טרם הפוגע לצד  התראה  תינתן הניתן

.  קבלת פניית הצד הנפגעימים ממועד    45צוות יח"ד לגורם המוסמך כאמור, תיעשה עד  המלצת  
הודעה   תימסר  זה  ובמקרה  נוספת,  בתקופה  זה  זמן  פרק  להאריך  תוכל  המשרד  מנכ"לית 

 מנומקת לצדדים. 

אין מניעה כי במקביל לאמור יפתח המשרד בהליך פיקוח נגד הצד שלא קיבל את הכרעת הצוות,   .26
 היה חשש להפרה.ככל שיוזאת 

 מהנוהל  חריגה

ככל שהדבר דרוש לפי חומרתה של התלונה, לשם בירור  וזאת  עשוי לחרוג מנהלים אלה,    הצוות .27
 זמניות או החלטות דחופות וכיוצ"ב. או  מתן החלטות ביניים התלונה, לשם

  
 
 

 בברכה,
 

 לירן אבישר בן חורין  
 המנהלת הכללית 
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