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  לכבוד
  מ"פלאפון תקשורת בע,  מנהלת אגף רגולציה-  יוליה מרוז' גב

  מ"סלקום ישראל בע,  ראש מטה-  מר איתמר ברטוב
  מ" בעפרטנר תקשורת, מנהל רגולציה וקשרי ממשל, ל"סמנכ' ס -  ד"עו, מר קובי זכאי
  מ"מירס תקשורת בע, ש"יועמול רגולציה "סמנכ -  ד"עו, מר אבי רימון

  

  ,שלום רב

  

  ציוד קצה" חסימת"הפסקת שירות ו, "מנוי רדום"בנושא ן תיקון רשיו: הנדון

  

 "מפעילים(" ן" חברות הרטלקבלת התייחסות ")המשרד(" התקשורת פנה משרד, 2008 במרץ 6ביום 

בשלושת  , של החברות הכללי למתן שירותי רדיו טלפון ניידןרשיוהון לטיוטת תיק) "בעלי הרשיון"

  .")שימוע("הנושאים שבנדון 

   .")תיקון (" בנפרדמפעילמתאים לרשיון הכללי של כל ב תיקון ל"מצ ,המפעילים לאחר בחינת התייחסות

  

  :  בשימועהמפעיליםשהועלו על ידי הלן התייחסות המשרד לעיקרי הטענות ל

  

  ות למנוי רדוםפסקת שירה .1
   

ניינו אשר ע, 1א72סעיף , סעיף חדשנות המפעילים שיולר החליט המשרד להוסיף, בהמשך לשימוע

  . ב"בהתאם לנוסח המפורט בנוסח התיקון המצ, "הפסקת שירות למנוי רדום"

כי בהסדר חדש  להבהיר מבקש המשרד, שהוצגו בשימועעונים ילטהתייחסותנו הפרטנית בטרם 

ניתוק של /הפסקה של המשרד לפיה העקרוניתעמדתו אין שינוי ב, ל"א הנ72יף אשר נקבע בסע

   . תעשה רק בהתאם להוראות החוק והרשיון של המפעיל, ן למנוי"שירותי רט

משרד ההחליט , הינו משאב מוגבל, אשר כידוע, ל במשאב המספוריעל מנת להבטיח שימוש יע

  .  בהתקיים התנאים המפורטים בנוסח התיקון"מנוי רדום"הפסיק שירות ללאפשר לבעל רשיון ל

  

  :  לעניין מנוי רדוםעיקרי הטענות שהועלו בשימועלהלן התייחסות ל

  

   :הגדרת מנוי  .א

מבקש , למען הסר ספק. בוצעו מספר תיקוני נוסח לצורך הבהרה" מנוי רדום"בהגדרת   )1

קופה האמורה  במשך התמנוי שקיבל הודעת מסרון או שיחה נכנסתהמשרד להבהיר כי 

  .אינו מהווה מנוי רדום, "מנוי רדום"בהגדרת 

  

נקבע כי בעל , "מנוי רדום"בהגדת ) א(לענין תחילת מנין תקופת השנה הקבועה בסעיף קטן   )2

  .    2008 ינואר ב1החל מיום , הרשיון רשאי להתחיל למנות את התקופה האמורה
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  :משלוח הודעה למנוי רדום  .ב
  

  - 2א72.2סעיף   )1

 יש להסתפק בציון מספר הטלפון אשר המשרד קיבל את הבקשה לפיה בהודעה למנוי  

  .בהתאםתוקן א 72.2סעיף . בכוונת בעל הרשיון להפסיק את השירות לגביו

  

   - א72.3סעיף   )2

סעיף  .לפיה יש להסתפק במשלוח מכתב בדואר רגיל הבקשהאת המשרד קיבל   )א

  . תוקן בהתאם) 1)(א(א72.3

  

" מנויים רדומים"לאור העובדה כי יתכן וקיימים  -) ב(א72.3 -  ו)2()א(א72.3סעיף    )ב

לקבל את המשרד  יטלהח - אשר אינו תומך בקבלת מסרונים ציוד קצה בהמחזיקים 

את החובה לשלוח הודעה קולית  )ג(א72.3בסעיף להוסיף עמדת אחד המפעילים ו

ותומך , SMSלת הודעות במקרים בהם ציוד קצה הנמצא בידי המנוי אינו תומך בקב

   .בהשארת הודעה קולית

  

  :בעל הרשיוןמשלוח הודעה ל  .ג
  

   - א72.4סעיף    )1

  כי אינו מעונייןSMS באמצעות משלוח ן מתן אפשרות למנוי להודיע לבעל רשיוןילעני

ת ו לאור טענת המפעילים כי הם אינם ערוכים תפעולית לקבל הודע- שירותהבהפסקת 

משלוח " החליט המשרד להסיר את המילים , או דואר אלקטרוניSMSכאמור באמצעות 

  . מהסיפא של סעיף זה" SMSהודעת 

כי הוא אינו מעוניין  להודיעשל המנוי המשרד החליט להותיר את האפשרות , יחד עם זאת

יצירת קשר באמצעות וזאת לאור העובדה כי , אלקטרוניבאמצעות דואר בהפסקת השירות 

הודעת דואר .  מהווה אמצעי התקשורת מצוי ומקובללקטרוניאהודעת דואר משלוח 

א לאפשר למנוי ו סיבה שלנ מצאלא,  ואשר על כן,ניתנת לשמירה ולהדפסה, אלקטרוני

  .להשתמש באמצעי זה

  

מקום לקבוע כללים שונים אין המשרד סבור כי , על אף בקשה של חלק מהמפעילים  )2

הגביל את ל, כגון(עוניין בהפסקת השירות מנוי אשר הודיע כי אינו מלהפסקת שירות ל

ואם בתקופה נוספת זו לא יעשה ,  חודשים3 -התקופה הנוספת שתינתן למנוי כאמור ל

לאפשר  או  הרשיון להפסיק את שירותיו למנויבעליהא רשאי , המנוי כל שימוש בשירות

המועד בו מ) במקום שנה(ל בחלוף חצי שנה "לבעל הרשיון לשלוח הודעה נוספת למנוי הנ

  ).נשלחה ההודעה הקודמת
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החליט המשרד להתיר לבעל הרשיון לנתק מנוי אשר הודיע לבעל הרשיון כי , יחד עם זאת

וזאת במקרה בו המנוי לא קיבל , א72.4 כאמור בסעיף הוא אינו מעוניין בהפסקת השירות

אמר לו כי נ, שבהודעה האחרונה אשר נשלחה למנוי, ובלבד,  שנים3שירות טלפוניה במשך 

יפסיק בעל הרשיון לספק לו , ככול שלא יקבל שירותי טלפוניה במהלך השנה הקרובה

  .שירות

  

  :מספר הטלפון של המנוישמירת   .ד
  

   -א 72.6סעיף   )1

 מספר הטלפון של מנוי רדוםלשמור את הרשיון בו נדרש בעל הזמן בהתייחס למשך   )א

, עתר המשרד לבקשת המפעיליםנ, בעל הרשיון הפסיק לספק לו את שירותיואשר 

    . לושה חודשיםתקופה של שהתקופה משישה חודשים לאת  והחליט לקצר
  

 הרשיון לפיה על בעלהדרישה את לבטל אחד המפעילים  בקשתאינו מקבל את משרד ה  )ב

 ."בתנאים זהים לאלו שחלו טרם הופסק השירות וללא תשלום"את השירות  לחדש

על בעל הרשיון , ואשר על כן, אמור מהווה מנוי לכל דברמנוי אשר חודש לו השירות כ

להמשיך לספק לו שירות בהתאם לתנאים אשר היו קימים ביניהם קודם הפסקת 

  .  בכפוף לקבוע בהוראות הרשיון, השירות
     

   -א 72.7סעיף   )2

 כי לשם החזרתהובהר בנוסח התיקון , Prepaidבעניין החזרת יתרת תשלום למנוי רדום   

וא הבעלים של ידרש המנוי להגיש לבעל הרשיון בקשה בה יבהיר כי ה, התשלום יתרת

  .מספר הטלפון שהופסק לו השירות

שהמנוי יכול ולקצר את התקופה , החליט המשרד לקבל את הערת אחד המפעילים, כמו כן  

  .שה חודשים מיום הפסקת השירותי לתקופה של שתשלוםת יתרת ההחזראת לבקש 

  

   לבקשת מנויתהפסקת שירו  .2
  

מנוי רשאי לבקש בכתב מבעל הרשיון הפסקת  "כיות המפעילים  לרשיונ713ע סעיף בוקכיום , כידוע

  ".ן שברשותו"שירות לציוד קצה רט

ן " לציוד קצה הרט שירותתבקשה להפסקהגשת  המלינים על כך שלצורך לאור תלונות של מנויים

אחר לו,  לשם כךטפסים ייעודיםבמרכזי שירות ולמלא פיזית נדרשים להתייצב הם  ,שברשותם

לקבוע כי בקשה להפסקת שירות המשרד החליט , יןישהמשרד בחן את התייחסות המפעילים בענ

, וזאת במטרה להקל על המנויים, יכול שתעשה באמצעות פקס או דואר אלקטרונין "רטלציוד קצה 

  .  פיסית למרכז השירותולאפשר להם לבצע את הפסקת השירות ללא צורך להגיע

, בקשת אחד המפעילים לקבוע כי הבקשה להפסקת שירות תעשה באמצעות טופס יעודיבהתייחס ל

לקבוע כי לא מצא מקום המשרד , יחד עם זאת. המשרד אינו רואה מניעה בקיומו של טופס כאמור

וב מנוי וזאת מאחר שחי, בקשה להפסקת שירות חייבת להיעשות דווקא באמצעות טופס כאמור

   .י אשר אין לו אפשרות זמינה לקבלת הטופסעשוי להכביד על מנו, להזקק לטופס יעודי
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  ן"חסימת ציוד קצה רט  .3

  

זיהוי וחסימת " בנושא 2007 מאי 2 בתשובה לפנייתנו מיום י נתונים שנתקבלו מהמפעילים"עפ  . א

 600,000 -על כ יליםמפעל דווחו 2006שנת  כי בעולה, "מרחוק") מכשיר("ן "ציוד קצה רט

חסום את  יכולת טכנולוגית למפעילים עולה כי קיימת ל,כמו כן; מכשירים שנגנבו או אבדו

ולמיטב ידיעתנו חלק מהמפעילים , ן" רטכך שלא יהיה נתן לקבל באמצעותו שירות המכשיר

  .מספקים שירות זה בתשלום

  

נו על כך כי לאחר שנגנב מהם אשר הלי, גורמים שוניםשהתקבלו במשרד מצד לאור פניות   . ב

 או 4 אחרSIMידי הכנסת - גנוב עלהלהשתמש במכשיר יכול הגנב , שהיה ברשותםמכשיר 

להורות את האפשרות בחן במסגרת השימוע משרד ה, מספר המנוי במכשיר" צריבת"

ככול        ") מספר זיהוי(" מכשיראת מספר הזיהוי של , על פי בקשת המנוי, לחסום, מפעיליםל

  המכשיר כך שלא ניתן יהיה לקבל באמצעות, על שם המנויהמפעיל הזיהוי נרשם אצל  מספרש

  . ן"שירות רט

  

, 5א71סעיף , החליט המשרד להוסיף לרשיונות המפעילים סעיף חדש, ב"במסגרת התיקון המצ  . ג

אשר מספר כשיר מלחסום  ,ללא תשלום ,המפעיללדרוש מראשי המעוניין בכך כי מנוי בע והק

 המפעיל כי ,נקבע, כמו כן. במידה וניגנב או אבד,  על שם המנויהמפעילהזיהוי שלו נרשם אצל 

  .ן אחר"שנחסם על ידו או על ידי בעל רשיון רטמכשיר ן ל" רשאי לספק שירותי רטואינ

  

באשר לצורך לפעול מול גופי האכיפה , פעיליםמהמהמשרד מסכים עם הטענות אשר העלו חלק   .ד

המשרד , יחד עם זאת.  מכשירים גנוביםתבי וצרתרימכ כיפה למניעתהגברת האלשם השונים 

ב "וכי התיקון המצ, ל במסגרת הסמכויות הנתונות לו"סבור כי עליו לפעול למיגור התופעה הנ

  .עשוי לסייע בהפחתת תופעת גניבת המכשירים

  

לענין הוראה הל  בעניין יכולת היישום שמ"ת חברת מירס תקשורת בעקיבל את טענהמשרד   .ה

ל ע הפומכשירעל ינו חל הסעיף א כי ,ואשר על כן נקבע, iDENמכשירים הפועלים בטכנולוגית 

   .וזה בטכנולוגי

  

כך שבמקום המילים , )ב(א71.1המשרד קיבל את בקשת המפעילים לשנות את נוסח סעיף   .ו

יעשה בעל הרשיון " יבוא, " מהמנוי את מספר הזיהוילקבלמאמץ סביר כדי יעשה בעל הרשיון "

  ". את מספר הזיהוישבאפשרותו למסור לבעל הרשיון המנוי יא לידיעתבלה כדי מאמץ סביר
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יחסם בעל הרשיון את ציוד "ולאחר המילים , לשם הבהרהבוצע תיקון נוסח , א71.2בסעיף   .ז

   ". של המנוי"יבוא " הקצה

  

רשומות הומבנה פרמטרים את הדיר  ויג נוהליקבעהמשרד בקשת המפעילים כי בהתייחס ל  .ח

אין מקום להתערבותו , בשלב זה, סבור המשרד כי,  לשם יישום הסעיףבין המפעילים ויעברש

יבחן המשרד , לענין אופן יישום ההוראהמחלוקת בין המפעילים ככול שבעתיד תתגלה . בענין

   .את הצורך בהתערבותו בענין

  

 אישורבכדי הבעת דעה באשר לצורך ב, א71.3עיף אין בהוראת סיובהר כי  למען הסר ספק  .ט

   .1988 - ח "התשמ, הוראת חוק ההגבלים העסקייםמכח , הממונה על ההגבלים העסקיים

  

  

  

  ,בכוד רב

  

  

  ציון כהן

  ממונה רישוי כללי

  

  

  

    :העתקים
  ק"משהת,  המנהל הכללי-  מר מרדכי מרדכי

  מ"ל פלאפון תקשורת בע" מנכ-  מר גיל שרון 
  מ"ל סלקום ישראל בע" מנכ-  שפיראמר עמוס 

  מ"ל פרטנר תקשורת בע" מנכ-  מר דוד אבנר
  מ"ל מירס תקשורת בע" מנכ-  מר אברהם בורשטיין 

  ק"משהת,  בכיר הנדסה ורישויל"סמנכ -  ד"עו, חיים גרוןמר 
  ק"משהת, ל בכיר כלכלה ותקציב" סמנכ-  אסף כהן' דר
  ק"משהת,  היועצת המשפטית-  יןנגה רובינשט' גב

  ק"משהת, ל בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורת" סמנכ-  מר צבי יונדלר
  ק"משהת, לשכה משפטית, מנהלת מחלקה בכירה -  ד"עו, בוריה מנדלסון' גב
  ק" משהת,לשכה משפטית, מנהלת מחלקה -  ד"עו, פאדיה זידאן' גב
  ק"משהת, אגף כלכלה ותקציב,  מרכזת בכירה רגולציה-  עדי קאהן' גב

  ק"משהת, אגף כלכלה ותקציב, רגולציהבכיר מרכז  -  אבמר עידו יו
  ק"משהת, ח רישוי כללי" מת-  מר עוזי לוי
  ק"משהת, ח רישוי כללי ייחודי" מת-  מר שי רטר
  ח פיקוח על השירות לצרכן" מת-  בסט-מר מאיר בן
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  מדינת  ישראל
  משרד  התקשורת

  
  מ"רשיון כללי לפרטנר תקשורת בע

  )ן"רט(טלפון נייד בשיטה התאית -למתן שירותי רדיו
  

  46מספר  תיקון
  

שהואצלה , 1982 –ב "התשמ, )בזק ושידורים(לחוק התקשורת ) ה(4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 
) חברת פרטנר –להלן  (מ"חברת פרטנר תקשורת בעולאחר שניתנה ל, י כל דיןפ-ויתר סמכויותינו על, לנו

אנו מתקנים בזה את הרשיון הכללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד , הזדמנות להשמיע את טענותיה בעניין
  :כדלקמן , 1998 באפריל 7ביום , חברת פרטנרשהוענק ל) ן"רט(בשיטה התאית 

  
תיקון    :יבוא, "מנוי "אחרי ההגדרה,  לרשיון1ף בסעי

    1סעיף 
"

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  :מנוי שלגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן  "מנוי רדום -

במשך שנה ן "רטשירות עשה שימוש בולא לא קיבל   )א(

  ;2008 בינואר 1החל מיום , אחת לפחות

  ;אינו משלם לבעל הרשיון תשלום קבוע כלשהו  )ב(

בתוכנית הכוללת תקופת  קשור עם בעל הרשיוןאינו   )ג(

  .התחייבות

 תיקון  , לרשיון 71.1בסעיף   .2

  ;תימחק" בכתב"המילה . א  71סעיף 

לרבות , יוכל מנוי לפנות אל בעל הרשיון בכתב, לצורך כך" :יבואובסופו   .ב

  ";או דואר אלקטרוני באמצעות פקסימילה

  

מועד "יבוא " על הרשיון בבידייום קבלת ההודעה " במקום , לרשיון71.2בסעיף   .3  

  ".לבעל הרשיוןמסירת ההודעה 

  

  : יבוא, לרשיון 71.2אחרי סעיף   .4  
  
, למנוי דו יהנשלח עלון  ובחשבובעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט של   71.3"

שבאמצעותם , את מספר הפקסימילה ואת כתובת הדואר האלקטרוני

  ". רשאי מנוי לבקש מבעל רשיון הפסקת שירות

  



  
  

  2

ספת הו

סעיף 

  א71

  :יבוא,  לרשיון71לאחר סעיף   .5

  ן"חסימת ציוד קצה רט  .א71"

למעט ציוד קצה , ן"בעל הרשיון ירשום את מספר הזיהוי של ציוד קצה רט  א71.1

 של ")ן"ציוד קצה רט"להלן בסעיף זה  (iDEN תן הפועל בטכנולוגיי"רט

  :מנוי

שרות עם המנוי או במועד ההתק, ן למנוי"במועד אספקת ציוד קצה רט  )א(

שדרוגו או תיקונו של ציוד , לרבות במועד החלפת ציוד, חידושהבמועד 

  ;ן" רטקצה

יעשה ,  על ידי בעל הרשיוןשלא סופק למנוין "רטבמקרה של ציוד קצה   )ב(

רשום שבאפשרותו להמנוי להביא לידיעת בעל הרשיון מאמץ סביר כדי 

   ;צה האמוראת מספר הזיהוי של ציוד הקבעל הרשיון אצל 

בקשת המנוי יכול שתהיה באמצעות ; שיוןבעל הרממנוי לבקשת   )ג(

  .ת אמינות הבקשהאשבעל הרשיון יוודא לאחר הטלפון 

  

בעל יחסום , הודיע מנוי לבעל הרשיון כי ציוד הקצה שלו נגנב או אבד א71.2

 ללא תשלום, א71.1שנרשם כאמור בסעיף של מנוי  הרשיון את ציוד הקצה

תו של שווידא את אמינות בקשלאחר דקות ) 30 (יםחר משלושא יאולו

ן " ביטול האפשרות של ציוד קצה רט–" חסימה "-  לענין סעיף זה .המנוי

  .ן"לקבל שירותי רט

  

ן לכל בעל רשיו, א בעל הרשיון ימסור פרטים אודות ציוד קצה שנחסם על ידו71.3

  .א71.2בסעיף  ביצוע האמור לא יאוחר מיום העבודה שלאחר, ן אחר"רט

  

 ן לציוד קצה שנחסם על ידו או "א בעל הרשיון אינו רשאי לספק שירותי רט71.4

  . ן אחר"ידי בעל רשיון רט- על

  

לאחר שנתקבלה , בעל הרשיון יבטל את חסימה לציוד קצה שנחסם על ידו  א71.5

וחר מיום עבודה ביטול החסימה יעשה לא יא; אצלו בקשה בכתב מהמנוי

אלא אם המנוי נקב , שיון ווידא את אמינות הבקשה הראחד לאחר שבעל

לרבות באמצעות פקסימיליה , לענין זה בכתב. בבקשתו במועד מאוחר יותר

  .  או דואר אלקטרוני

  

ציוד  תהאפשרות לחסימחובותיו לעניין לכל מנוייו את יפרסם ן בעל הרשיוא 71.6

 אצל בעל ן"המתכונת לרישום מספר הזיהוי של ציוד קצה רט, ן"קצה רט

לפחות יתבצע הפרסום ; דרכי פניה אליו לצורך ביצוע החסימההרשיון ואת 

  : אלהבדרכים 

  ;בהסכם ההתקשרות  )א(

  ;אתר האינטרנט של בעל הרשיוןב  )ב(

 19 עד ליום, במסגרת החשבון המוגש למנוי שיצורף מידע נפרדבדף   )ג(

    .2008 אוקטוברב

  



  
  

  3

הוספת  

סעיף 

  .א72

  :יבוא,  לרשיון72לאחר סעיף   .6

  

  למנוי רדוםהפסקת שירות   .א72"

  
 למנוי הרדוםעליו למסור , רדוםבעל הרשיון להפסיק שירות למנוי ביקש   א72.1

בסעיף זה , להלן (באופן שיפורט להלןזו  על כוונתו  מוקדמתהודעה

ימי עבודה ) 30(לא יפחת משלושים מועד הפסקת השירות . ")הודעה"

  .ממועד משלוח ההודעה

  

וונתו להפסיק את כציין בעל הרשיון את מספר הטלפון אשר בבהודעה י  א72.2

  .השירות לגביו

  

  :ייעשהלמנוי רדום  משלוח הודעה   א72.3

דרכים כל ה באשר שמו וכתובתו ידועים לבעל הרשיוןלעניין מנוי   )א(

   -  הבאות

  ;בדואר רגיל כתבמבאמצעות   )1(

הרדום ישלחו למנוי יר אש) SMS( הודעות מסרון שתיבאמצעות   )2(

  ; בין הודעה להודעהיים שבועשל לפחותבהפרש 

באמצעות  - אשר שמו וכתובתו אינם ידועים לבעל הרשיוןלעניין מנוי   )ב(

שבוע בין לפחות בהפרש של ישלחו יאשר ) SMS(ארבע הודעות מסרון 

  ;הודעה להודעה

 המנוי אינו  ככול שציוד הקצה של, )ב( -ו) 2)(א(ק "האמור בסעל אף   )ג(

הודעות קוליות ישלח למנוי בעל הרשיון , תומך בקבלת הודעת מסרון

וזאת ככול שציוד הקצה של המנוי תומך , במקום הודעות מסרון

   .בקבלת הודעה קולית

  

, בעל הרשיון אינו רשאי להפסיק שירות למנוי רדום שנשלחה אליו הודעה  א72.4

י אינו מעוניין בהפסקת במידה והמנוי הרדום הודיע לבעל הרשיון כ

 בכתב או הטלפון באמצעות כאמור הודעה למסור רשאי המנוי. השירות

  ; אלקטרוני או בדואר בפקס לרבות

בעל הרשיון להפסיק שירות למנוי רדום אשר הודיע רשאי , האמורעל אף   

 למנוי לפחות שתי ו לאחר שנשלח, כי אינו מעוניין בהפסקת השירותול

בעל הרישיון  ובהודעה השניה הודיע ,א72.5- וא72.3יף  כאמור בסע,הודעות

המנוי  שימוש לא ייעשה תוך שנה מיום ההודעה השניה  בי אם כלמנוי 

 הודעה מנויתימסר למבלי שוזאת ,  השירותמנוייופסק לן "רטבשירות 

 .נוספת
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