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  25.1.2021 מיום   1-2/2021מס' החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 : בעניין

שהוספה  הזמנה להצגת עמדות באשר לאפשרות הארכת תוקפה של הוראת השעה 

כן אפשרות הארכה  ו, 21.1.2021מיום  1/2021-2לרישיון יס בהחלטת מועצה מס' 

 פיה -עלשניתנה ליס    ה הקלשל הבאופן חלקי 

באשר לאפשרות הארכת תוקפה מכל המעוניין בכך  הזמנה להצגת עמדות    :עניינה של החלטה זו

השעה   הוראת  מס'  של  מועצה  בהחלטת  יס  לרישיון  כן  ו  ,21.1.2021מיום    2-1/2021שהוספה 

 :הכל כפי שיפורט להלן; פיה-של ההקלה שניתנה ליס עלבאופן חלקי אפשרות הארכה 

 הרקע והבקשה:

מס'ת בהחלט .1 ולשידורי  המועצה  חליטה  ה   ,21.1.2021מיום    2-1/2021  ה  כבלים  לשידורי 

די. בי.  רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין של  ללהוסיף    "(המועצה לוויין )להלן: "

לוו  שירותי  )יאס.  "1998ין  )להלן:  בע"מ  של  ול  "(יס(  כבלים  לשידורי  הכללי  הוט  רישיון 

  יס למועצה ליתן ל  תאפשרמהוראת שעה ש  "(הוטמערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן: "

נוכח המצב במשק וההתפתחויות סביב נגיף    יהן,רישיונותאישורי חריגה מהוראות  ולהוט  

 .  "(הוראת השעה)להלן: " הקורונה

המועצה ליס ולהוט    העניקה,  שנקבעה בה  עוד במסגרת אותה החלטה, ומכוח הוראת השעה .2

השכלל  חריגה  אישור   מוקדי  של  הפעילות  שעות  לעניין  ות  פני קיצור  )שלא  הטלפוניים 

לפחות, כקבוע ברישיון, יהיו החברות רשאיות  שעות    10במקום  )כך ש  בשעתיים  )תקלות

. המועצה קבעה כי הוראת השעה ואישור החריגה יעמדו  שעות לפחות(  8למשך    םלהפעיל

 .  "(ההקלה החלטת)להלן: " 31.1.2021בתוקף עד ליום  

דומה .3 ובתוקפה,    ,הקלה  ההקלה במהותה  החלטת  במסגרת  המועצה  שהעניקה    , להקלה 

על התקשורת,  -ניתנה  משרד  של  הכללית  המנהלת  התקשורת  אשר  ידי  לגופי  אפשרה 

שבפיקוח משרד התקשורת לקצר בשעתיים את שעות פעילות מוקדי הפניות הטלפוניים  

בלבד התקשרות  וסיום  חשבון  בירור  של  המנהלת    20.1.2021ביום    .בנושאים  פרסמה 

של   שימועהכללית  התקשורת  בעניין  משרד  הודיעבמס  ,נוסף  הארכת   הגרתו  נשקלת  כי 

 . לגופים שבפיקוח משרד התקשורת  31.3.2021עד ליום  האמורהההקלה 

שעות  קיצור  ההקלה בעניין  וביקשה כי  מיד לאחר פרסום השימוע הנזכר, פנתה יס למועצה   .4

  -שעות לפחות כקבוע ברישיון    10שעות לפחות במקום    8  -ל  -  בשעתיים  פעילות המוקדים

לה   גם  ליום  תינתן  על   31.3.2021עד  של  -)בדומה להקלה הנשקלת  ידי המנהלת הכללית 

התקשורת המשרד  משרד  פיקוח  שתחת  הגופים  זאת,  לגבי  היתר,  (.  האתגרים בין  נוכח 
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הגבלות על הציבור  בפרט, בהם  יס  העומדים גם בימים אלה בפני המשק הישראלי בכלל ו

והמשק המשפיעות גם על איוש המוקדים, ובשים לב לחשיבות הרבה שבמתן שירות טכני  

 .  איכותי ללקוחות במיוחד בימים אלה

מוקדי השירות של    ,בשלב זה וחרף אתגרי השעהאף הוט פנתה למועצה בעניין, וציינה כי   .5

להתאים  מועצה תשקול  כל שכביקשה כי  הוט    יחד עם זאת, שעות.  10החברה פועלים במשך  

ההקלות  הרי שהשידורים,    להקלות בתחום,  להעניקמשרד התקשורת  ששוקל  ההקלות    את

 .בתחום השידורים נותנתנו באופן אחיד לכל בעלי הרישיויי

ועל כן התכנסה    ,ידי המועצה-עניינים אלה טרם נדונו על  -כפי שהובהר בהחלטת ההקלה   .6

 המועצה היום כדי להכריע בדבר.

לדיון .7 והוט לספק    ,עובר  יס  הנוגעים לפעילות מוקדי השירות  מפורטים  נתונים  התבקשו 

על המענה,  ש-וזמני  בפניההמועצה  מנת  המונחות  הבקשות  את  לשקול  שמהותן    תוכל 

בעוד  ולם,  וא.  31.3.2021הארכת ההקלה לגבי כל המוקדים שלא לעניין תקלות עד ליום  

 ,על כן  .נתונים כלשהםשיס מסרה למועצה את הנתונים המבוקשים, הוט מצדה לא מסרה  

 .  בבקשתה של יס בלבד במסגרת החלטה זו  המועצה מוצאת לנכון לדון ,בשלב זה

 :דיון והחלטה

שוקלת המועצה    ,מיסבבקשת יס ובחנה לעומק את הנתונים שהתקבלו  היום  לאחר שדנה   .8

במוקדי  ליס  להאריך   של שעתיים  קיצור  ההקלה המאפשרת  הטלפוניים  את  של הפניות 

 עניין סיום התקשרות. לפניות בעניין תקלות ולמעט פניות באך זאת למעט ל ,החברה

שאכן,   .9 מכך  להתעלם  ניתן  קראה לא  כבר  לעשות  1המועצה  הרישיונות   מאמצים  לבעלי 

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

גם יש לזכור כי נכון לעת הזו הוראות הסגר   ,בהקשר זההמנויים.    בציבור  הפגיעה  את  הניתן

 בלבד.  31.1.2021עד ליום המחמיר קבועות 

לא צפוי להסתיים,  משבר הקורונה  מיר, הרי שהמח  יחד עם זאת, גם אם יסתיים הסגר .10

עומסים על כלל  עם  ובכלל כך    ,ם לא פשוטיםעם אתגריוהחברות עדיין ידרשו להתמודד  

מערכי השירות של החברה. בהקשר זה יס אכן הציגה גידול לא מבוטל בעומסים על מוקדי  

. לכך ניתן להוסיף  השירות של החברה בעת הזו לעומת התקופה שקדמה למשבר הקורונה

עובדים בבידוד, קושי בעבודה מרחוק של קשיים נוספים עמם מתמודדות החברות כגון  

 .  ועוד  קושי בגיוס והכשרת עובדים, נציגים

 
 . 18בפסקה , 15.10.2020מיום  14/2020-1החלטת מועצה מס'  ראו  1
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הוא   .11 אף  נדרש  בפרט,  החברות  מנויי  וציבור  בכללותו,  הציבור  כי  לזכור  יש  זאת,  בצד 

משבר   עמו  שמביא  והקשיים  האתגרים  עם  לציין  להתמודד  יש  זה,  בהקשר  הקורונה. 

במיוחד את הקשיים הכלכליים שחווים רבים ממשקי הבית בישראל, כאשר ההוצאה בגין  

מההוצאה ככלל  )ובכל אופן גבוהה    ערוצית היא הוצאה משמעותית-שירותי הטלוויזיה הרב

 ידי משרד -על סלולר או על טלפון קווי, אשר הגופים המספקים שירותים אלה מפוקחים על 

 .  התקשורת(

על כן, המועצה שוקלת להאריך את ההקלה באופן שמחד תינתן ליס הגמישות להתמודד   .12

כבקשתה הטכני  המוקד  לטובת  משאבים  להפנות  והאפשרות  התקופה  אתגרי  אך   , עם 

ולחסוך   החברה  משירותי  להתנתק  המבקשים  במנויים  הפגיעה  תצומצם  מאידך 

 . משבר כלכליאזרחי המדינה חווים שבה רבים מ ,זו מורכבת  בהוצאותיהם בתקופה

המועצה סבורה שאין מקום להאריך    ,, בכל הנוגע לפניות בעניין "סיום התקשרות"לפיכך .13

של   זה  בהקשר  שירות  למתן  לחזור  ויש  בעניין  ההקלה  לפחות  10את  יתר  שעות  לגבי   .

שוקלת המועצה להאריך    -קרי, שלא לעניין תקלות ושלא לעניין סיום התקשרות    ,הפניות

 כך שניתן יהיה לגביהן לקצר את שעות פעילות המוקד בשעתיים.  ,את ההקלה

ולענייננו למוקד    - אכן, בתקופה זו יש לאפשר הפניית משאבים לטובת הרציפות התפקודית   .14

אמצעי    יין סיום התקשרות המעניקות למנויהטכני. ואולם, יש חשיבות רבה גם לפניות בענ

והמועצה כבר  ,סיום התקשרות בצורה ברורה וודאיתשמאפשר    - נגיש ויעיל  מוכר,   - חשוב  

מיום    1-11/2020עמדה על עניין זה גם במהלך משבר הקורונה )ראו החלטת מועצה מס'  

אכן,(17.9.2020 כי,  .  המועצה  מעיני  נעלם  יס  לא  שטענה  ד  -  כפי  נוספות  קיימות  רכים 

זהות  ה דרכים אלה  אך    ,להתנתק משירותי החברה נגישן לא בהכרח  לא בהכרח    ות וגם 

לכולם למעשה  שיחות    ,הלכה  מאות  עדיין  הנתונים  שמלמדים  מתקבלות    יום  בכלוכפי 

 .ויש לאפשר למנוי לעמוד על זכותו לסיים את ההתקשרות עם החברה  ,במוקד בעניין זה

רו המועצה  זה,  דברים  "סיום  במצב  של  השירות  ערוץ  על  בשמירה  חשיבות  משנה  אה 

 . ככל הניתן באופן מלא ונגישפתוח התקשרות"  

מנתונים  ודוק:   .15 עולה  גם  התקשרות  סיום  בעניין  הפניות  את  "לתעדף"  נוספים  הצורך 

החשיבות היתרה של השיחות  בחינת הנתונים מלמדת כי על אף    , . בהקשר זהשהתקבלו

אחוז  נראה כי  הרי שזמני ההמתנה של פניות אלו הם דווקא ארוכים יותר. כמו כן,  , בעניין

ו  "הנוטשים" הפונים   ההמתנה  מענהממנה  "מתייאשים"  את  קבלת  יותר    ,בטרם  גבוה 

 בהשוואה לפניות אחרות.  

 במוקד  שעתיים  קיצור  של  ההקלה  את  להאריך  כאמור  שוקלת  המועצה,  כן  על  אשר .16

 יינתן   שלגביהן  התקשרות  סיום  בעניין  פניות  לגבי   למעט  זאת אך   יס,שלהפניות הטלפוני  



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  

 91999ם -י 23רחוב יפו 
 02-6702210טל: 

 02-6702273פקס:  

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

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

  של   מענה  יינתן  שלגביהן  תקלות  ן בעניי  פניות  לגבילמעט  ו  ,לפחות  שעות  10  במשך  מענה

 . ברישיון כקבוע ביממה  שעות 24

שוקל  , אכן משרד התקשורת הודיע שהוא  הנשקלת  בכל הנוגע לתקופת הארכת ההקלה .17

. ואולם, כידוע,  31.3.2021להאריך את ההקלות הניתנות לחברות שתחת פיקוחו עד ליום  

ככלל  וכאמור גם מחירי השירותים    ,וגם לא באותם שווקים  , אין מדובר באותם שירותים

בכל אופן, בפני המועצה עמדו היום נתונים רלבנטיים הספציפיים לגבי יס שנבחנו    שונים.

 כאמור לעומק. 

  , 31.3.2021גם כן עד ליום    ,את ההקלה כאמורליס  על כן, הגם שהמועצה שוקלת להאריך   .18

גם אם יסתיים    בצורה כזו או אחרתבעקבות משבר הקורונה  נוכח הצפי להמשך הקשיים  

שוקלתהסגר המועצה  שתאפשר   ,  יותר  קצרה  הארכה  תקופת  לקבוע  האפשרות  את  גם 

כמו גם את   ,הקלההאת הצורך בהמשך  לבחון  ההתפתחויות במשק ועקוב אחר  לה  מועצל

 השפעות החלטת המועצה על יס בעניין. 

- הקלה עלמתן  באשר להארכת הוראת השעה ו יחד עם זאת, בטרם קבלת החלטה סופית   .19

שפובלבד  יס  לחברתיה  פ כפי  הכל  לעיל,  שימוע    ,רט  של  הליך  לקיים  המועצה  מבקשת 

ההחלטה הנשקלת  שעניינו מתן אפשרות לכל מי שיש עניין בדבר להציג את עמדתו לגבי  

 . וכל שנאמר לעיל

עמדתו  .20 את  להגיש  בדבר  המעוניין  לכל  המועצה  תאפשר  העניין  דחיפות  נוכח  לפיכך, 

ליום  בעניין עד  בלבד,  בכתב  הסדרת   ,10:00בשעה    1.202131.,  מינהלת  במשרדי 

   .sassonm@moc.gov.ilתל אביב, או במייל  9השידורים לציבור, רחוב אחד העם 

דות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הוגשו כלל. המגיש את עמ .21

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

ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכריע,   .22 יובהר כי, לאחר שיבחנו 

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

 .בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה

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

1  

  פרטים כלליים 
 נושא השימוע: 

 שם מגיש העמדה:
  כתובת:

 
  

  ודיותס

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

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

   עם קבלתן.

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

 אני מתנגד לפרסום העמדה

 _________ ________________________________________________ 

  אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 .מה לפרסוםהיעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכ

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

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

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________ 
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