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 2021 מאיב   26של הוועדה המייעצת לעיצומים כספיים מיום  9פרוטוקול דיון מס' 

 נושא הדיון: 

 הליך פיקוח בנושא אי יישום רפורמת הפס הרחב )"שוק סיטונאי"(  –טלקום  הוט

 

 נוכחים:

   –חברי הוועדה 

 , יו"ר הוועדה איריס סורוקרד"ר השופטת בדימוס 
 אמיר הלר עו"ד 
 יאירה פרנקל עו"ד  

 

   –נציגי משרד התקשורת 

 , מנהלת כללית לירן אבישר בן חורין
 כלכלה סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל , עופר רז דרורד"ר 

 פיקוח ואכיפה סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל , איתן כסיף
 משפטית מנהל מחלקה בכיר )תביעות וחקיקה(, לשכה , מתנאל מזורעו"ד 

 מינהל הנדסה מנהל , משנה למנהלת הכללית ומימון )מוני( שמילה
 פיקוח ואכיפה מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, מינהל  , רוני חורי

 כלכלה מנהל תחום בכיר רגולציה, מינהל , עדי קופלוביץ
 הנדסהנדסת תקשורת, מינהל מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(, אגף ה , שחר שיליאן

 פיקוח ואכיפה מרכז תחום פיקוח טכנולוגי, מינהל , גאון-שחר נר
 לשכת מנהלת הכללית ראש מטה,  , תמר ארז

 מנהלת הכללית ליועץ ,  בן צ'רטוף דאר
 למנהלת הכלליתיועץ  , עוז גיל

 

חברי הוועדה והונח בפני נשלח מבעוד מועד לעיון חברי הוועדה ועותק מודפס נמסר   הדיון החומר הרלוונטי לנושא 
 : במהלך הישיבה

 . 27.1.13 מיום " הכספי  העיצום סכום בקביעת שיקולים" –מסמך אמות המידה  .א
 . 31.10.19"ח פיקוח ראשוני מיום  דו .ב
 . 15.12.19  מיום ראשוני פיקוח"ח לדו  הוט  מענה .ג
 .17.1.21  מיום פיו ס"ח פיקוח דו .ד
  הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי בנושא אי יישום רפורמת הפס הרחב )"שוק סיטונאי"( מכתב .ה

 . 17.1.21מיום 
 על נספחיו.  5.4.21 מיום  סופי  פיקוח"ח לדוהוט    מענה .ו
בקשה להארכת מועדים להליך פיקוח בנושא  "  – ואכיפה  פיקוחבכיר ומנהל מינהל בקשת סמנכ"ל  .ז

 . 17.1.21מיום   "חברת הוט טלקום  –הוראות השוק הסיטונאי אי יישום 
 . 18.2.21מיום של משרד התקשורת לבקשה  אישור היועצת המשפטית  .ח
 (.הישיבה  במהלך הוצג לא נשלח מבעוד מועד אך ) הפרה ממשק איתור לקוח   -זמן  ציר .ט

 

 מהלך הדיון:

 . הנטענות  ההפרות 3- התמקדו בלצד הסקירה הכללית שנשמח לקבל, אנא  : איריס סורוקר

 .)הוצגה מצגת משרד התקשורת(  שיוצגו לכם בצורה תמציתית במצגת  ההפרות  3-נתמקד ב : לירן אבישר בן חורין



 
 .  2015והוא נכנס לתוקף בפברואר    שוק סיטונאי נקבע תיק שירות  2014בנובמבר 

הוט.  2018במרץ   של  הסיטונאי  בשוק  הפעילות  כניסת  שנים    3  חלפו  התחילה  מיום 

 עד שהרכישו את הלקוח הראשון.הרגולציה לתוקף ו 

המתאר את שיעור הלקוחות הסיטונאים ברשת הוט אל מול רשת בזק   במצגת מוצג שקף

לאחר   הראשונים  הרבעונים  ששת  הפעילותבמשך  מהן  תחילת  אחת  כל  בשוק    של 

מזה    ..בקצב של פי  עלה    בזקעל רשת  הסיטונאים  היקף הלקוחות  ניתן לראות ש  . הסיטונאי

עברו    –  הוט רשת    שעל בזק  הסיטונאיברשת  בזק    .....  לשוק  החודשים   6- בממנויי 

  .......-כמקבילה רק  ההראשונים לפעילות וברשת הוט בתקופה  

 ? בשוק הסיטונאי  להגיע אליו  נדרשיםשהאם יש יעד  : איריס סורוקר

 .הרגולציה לא קובעת יעד מוגדר : לירן אבישר בן חורין

הנטישה    הואמעניין    נוסףנתון   בהוט    מהלקוחות  .....  -סיטונאי    שוקה  מנויי  שלאחוזי 

 . סיטונאיההראשונות לפעילות בשוק   השנתייםבמהלך  בבזק ......לעומת 

מול ספקית אחת בלבד על גבי הרשת של בזק אל    סיטונאי  ספקיות שירות  12  -  כעתנכון ל

סלקום הפסיקה להרכיש לקוחות    2020כבר בתחילת שנת  .  )פרטנר(  הוטעל גבי הרשת של  

 . , לאחר שנתיים של ניסיונותעל גבי רשת הוטחדשים 

הדיונים וחלופות המסמכים מאז התקבלה ההחלטה על  סיכומי    מסקירה עמוקה של כלל

הוט נקטה בתהליכים של סחבת בנושא יישום השוק הסיטונאי.  השוק הסיטונאי עולה כי  

מעגלים   לראות  עצמם  שניתן  על  מיושמת  –חוזרים  לא  תלונות    מתקבלות  ;הרפורמה 

מ  ;מספקיות עגולהמשרד  שולחן  יישום כנס  לדחיפת  המשרד  של  עבודה  כלי  שהיווה   , 

 הבהרות נוספות לתיק השירות.   ניתנות, שוב ושוב,  ובסיומו ;הרפורמה

שהסחבת  אני   לטעון  הניסיון  את  וכל  מכל  דוחה  המשרד  כי  זה  לעניין  להדגיש  מבקשת 

שיח עם המשרד במסגרת שולחנות  קיום  היזומה והשיטתית, הפניות למשרד או לבג"צ, או  

"חסינות" מהליכי פיקוח  או לכל חברה אחרת  להוט    נתמים אחרים, נות ועגולים או בפור 

לעניין זה. הדבר אף הובהר במענים של המשרד מסמכותו של המשרד    תגורעואכיפה או  

 . 5.11.18ומיום  30.8.18מיום   להוט

לממשלה בעניין משך   היועץ המשפטיהנחיית  פי  - עלהוט טוענת טענה משפטית של שיהוי.   :מתנאל מזור

במקרה זה לשנתיים. הוט  וזמן של אכיפה מנהלית, ההליך מוגבל לשנה וחצי עד שנתיים,  

 שחרגנו מכך.  תטוענ

דיונים  התקיי   2018שנת  מהלך  ב  מספר  לחברה  מו  המשרד  להוט    םשלאחריהבין  נקצבו 

כראוי   יפעל  הסיטונאי  שהשוק  המשרד  של  רצון  מתוך  ההוראות  למימוש  זמנים  לוחות 

הוט.   גיבוש פיקוח  ה מינהל  מנהל  בהובלת    פנימי  דיוןהתקיים    2018ביולי  ברשת  לצורך 

להליךהחלטה   הולכים  עם    .פיקוח  האם  להמתין  הוחלט  זה  לגבי  בדיון  הליך  ההחלטה 

אם הוט הייתה עומדת בכל החובות   שהמשרד ביצע בנושא. למיצוי התהליכיםעד פיקוח ה

שנת  ב  השל פיקוח.  שייתכן    2018סוף  הליך  נגדה  נפתח  היה  משיכה השהוט  משעה  לא 

 הליך פיקוח.בל  י התחשאין מנוס מל סבר  המשרד    לפי תיק השירותהרפורמה  יישום  בעיכוב  



  . של איסוף ראיות  ךתהליהחל    פיקוח,בו הוחלט על תחילת הליך  ש,  2018דצמבר  ב  31יום  מ 

דו"ח   הגשת  דו"ח  הפיקוח  הלאחר  והגשת  אפשרות  להוט  ניתנה  סופי  הפיקוח  ה ראשוני 

ש תקופות אלו  על פי הנחיית היועמ"ו אף הוארכו לבקשתה.  ללמסמכים, ותקופות א   להגיב 

  2020למאי    2020בין מרץ  היה פרק זמן    ,כמו כן  ממשך ההליך הפיקוח.  לא נספרו כחלק

ראינו  לאחר מכן    . בשל הקורונהוזאת    , בהחלטת מנכ"ל המשרד,בו הוקפאו הליכי פיקוחש

מתקרב   של  לשההליך  המשפטיתפנולכן    ,שנתייםתקופה  ליועצת  פיקוח  סמנכ"ל    ה 

 .אישרה להאריך את הליך הפיקוח בהתאם ללוחות הזמנים בפנייתוש להארכת המועד

ההפרה על פי ההנחיה הוא המועד שבו החליט המשרד שיש צורך לפתוח בהליך  מועד גילוי  

 פיקוח.

 קרה משהו במועד הזה?  האם   –מועד תחילת ההפרה  : איריס סורוקר

פורמט הספקיות בנוגע למשהתקבלו    תלונות  נדונו  2018אוגוסט  בשהתקיים  שולחן עגול  ב : לירן אבישר בן חורין

במסגרת השולחן  מודה  למעשה  הוט    .'וכווממשק איתור לקוח, ממשק מידע טכני    כתובות ה

לא  העגול   הדואר  שהיא  לפורמט  הכתובות  סנכרון  את   רוב "וכי    2017ביולי  השלימה 

עומדת בתנאי  לא   היא  למעשה", כך שהדואר חברת  קובץ  בפורמטקיימות    בהוטהכתובות  

השירות.   סנכרון    המשרדתיק  לעניין  השירות  תיק  בהוראות  לעמוד  הוט  על  כי  קבע 

 . ואף קבע לוחות זמנים ברורים ליישום ההחלטה הכתובות לפי פורמט חברת הדואר

שולחן העגול  ב תיק השירות את המועד ליישום הוראות דחיתם להם –לפי מה שרשום פה  : איריס סורוקר

 . 2018מאוגוסט 

היא   : אמיר הלר השיהוי  הוועדה  טענת  לשולחן  לא  וזה  משפטיים  יועצים  לא  אנחנו  אך  משפטית 

 המייעצת.

תיק  נכרון הכתובות לפי פורמט הדואר כאמור ב השלמת ס , הם קיבלו ארכה נוספת לנכון מתנאל מזור:

צריך לקחת בחשבון שזו   -  לגבי האם הוועדה צריכה להתייחס לטענת השיהוי.  השירות

אחת   זו  אך  משפטית  שאלה  של אמנם  והמידתיות  הסבירות  את  בוחנים  שבה  הדרכים 

 ההליך. 

 זו הארכה האחרונה?  -  2018נובמבר  : איריס סורוקר

 . 2018עד סוף דצמבר  ביקשו עוד ארכההוט לא,  :מתנאל מזור

 . 2017-מכבר ? מטילים את העיצום 2018ניתנה להם ארכה עד סוף  :יאירה פרנקל

  2018אם היו עומדים בדצמבר  כאמור,  זמנים כדי לקדם את התהליך.המשרד קצב לוחות  :מתנאל מזור

   .פיקוח  לא היה נפתח הליךשכנראה 

השולחן העגול הוא פרקטיקה ליישום הרפורמה ובמסגרתו נקבעים לוחות זמנים ליישום  : לירן אבישר בן חורין

 זה לא מונע מהמשרד לנקוט בהליך פיקוח עבור אותה תקופה.  .החלטותיו

 נתמקד בהפרות: 



 אי פיתוח ממשק איתור לקוח בתהליך קדם מכירת שירות  –הפרה ראשונה 

ההפרה הראשונה היא אי פיתוח ממשק איתור לקוח בתהליך קדם מכירת שירות. שחר  : לירן אבישר בן חורין

 .הממשקשיליאן יסביר קצת לגבי 

 מה מאתרים בממשק? מי מאתר את הלקוח?  : איריס סורוקר

ממשק ו  ממשק איתור תשתית על פי כתובתכולל שני ממשקים:    תהליך קדם מכירת שירות שחר שיליאן: 

לקוח מאתרים  .  איתור  השירות  הספקי  כתובות  את  האם   לקוחותבממשקים  ובודקים 

של ספקיות  הגישה    על מנת לבצע הרכשה של הלקוחות.   תשתית בכתובת הלקוחקיימת  

 מטרתה לאפשר איתור לקוח ספציפי ונתונים אודות התשתית לגביו.לממשק השירות  

 ב עליה כדי לספק שירות? ויוכלו לרכפרטנר יכולים לזהות תשתית שהם האם  : איריס סורוקר

נותן לפרטנר לזהות האם יש תשתית של  : אמיר הלר לחדד את השאלה, פיתוח הממשק הזה בעצם 

מה הקושי של פרטנר? איך אי ביצוע של הדבר הזה פוגע בתחרות אם  צריך לחדד  הוט.  

 פרטנר שואלת את הלקוח אם יש לו תשתית? 

נכו  : איריס סורוקר מבינה  אני  תשתיתאם  לו  יש  אם  יודע  שהמנוי  מספיק  לא  זה  נתונים    ,ן,  נוספים  יש 

 ? והמנוי אינו יודע לתת לו  צריך לדעת שהספק

שקיימים  ההנתונים   :מימון שמילה הוט  לבמערכות  השירות:  חברת  בתיק  שהוגדרו  כפי  של  ,  קיומה 

ו  תשתית פס בכתובת  למכור  רוחב  השירות   שניתן  לספקי  משוקפים  להיות  כדי    צריכים 

ספק שירות,  שככל  .  שיוכלו להציע ללקוח שירות באופן זהה להצעה של חברת התשתית

א  וחיווי שאין תשתית בבית הלקוח אז התגובה או  קבל  ומ  שאילתהפנה  מ  ,פרטנרלדוגמה  

 לא יכול להרכיש לקוח. 

  ות יושבות בתוך חברת הוט ורוא  האחרותפרטנר או הספקיות    בושמצב  הממשק מדמה   :רוני חורי

 מה קיים מבחינת התשתית. 

 כיצד נוצר המצב הזה?  - שאלה טכנית :יאירה פרנקל

קובע הוראות מפורטות וברורות דיין,   2015משנת תיק השירות  זו השאלה שבלב העיצום. : לירן אבישר בן חורין

מלכתחילה  אלו היו  .  2015מאי לחברת בזק להרכיש לקוח סיטונאי ראשון כבר מ שאפשרו

. .)ב(5.4.2-)א( ון5.4.2)ב(,  5.2)ד(,  5.1בסעיפים  בתיק השירות    ההוראות כפי שבא לידי ביטוי

הן הן טוענות ש  2016כבר מיוני    –  אם מסתכלים בציר הזמן ובוחנים את טענות הספקיות

  עליהש   מבהיר להוט  המשרד  2017קשיים. בינואר    ה שהוט מערימולאתר לקוח  מתקשות  

   לבצע את הממשק לאלתר.

 (המצורף לפרוטוקול זה ציר זמןנייר המפרט את חולק  לחברי הוועדה )

  שהספקיות טענות על גבי טענות על כך התקבלו  2018ובאוגוסט  2016ביוני  כי ניתן לראות

   . ממשק לא תקיןלא מצליחות לחבר לקוחות עקב 



 
שהיא    - בתגובתה כותבת באופן שאינו משתמע לשני פנים בעצמה יתרה מכך, נדמה שהוט 

  12בעמוד    61כפי שניתן לראות בסעיף    18.6.2019-ב  רק לסביבת ייצור    את הממשק   העלתה 

 לתשובת הוט. 

 וזה נכון? האם מאז זה בסדר? : סורוקראיריס 

  15%-נמצא כי בכשרוני יציג,  , כפי  2020יוני  ב בבדיקה המדגמית שעשינו במהלך הפיקוח   : לירן אבישר בן חורין

בין מה  ואין התאמה בין מה שמופיע במערכות הוט ביחס לתשתית  שנבדקו  הכתובות  מ

 שמופיע אצל הספקיות. 

 . הרי זה אמור להיות משוקף אחד לאחד קורה?איך זה  :יאירה פרנקל

וב :רוני חורי רבות  תלונות  צוותים  יצאנו   28.6.20-קיבלנו    כתובות  197  של  מדגמית לבדיקה    בשני 

בהם לא התקבלה הודעה  שפרטנר העבירה למשרד  כתובות    1,569  מתוך  שנבחרו אקראית

כי קיימת בהן תשתית שאילתות שביצעה    9,153מתוך  הכתובות שהועברו הם    .בממשק 

צוות אחד בראשון לציון וצוות שני ביקום. .  2020חודש יוני  ימים ב  4פרטנר בתקופה של  

  אופיס.-בראשון לציון יושבים נציגי השירות של הוט וביקום יושב המטה של החברה, הבק 

אי    97%,  כתובות אי התאמה במידע  68-שבדקנו בראשון לציון נמצאו ב   כתובות   70מתוך  

אי    85%  כתובות אי התאמה במידע,  167-ב  ונמצאכתובות  ה  197  נבדקו כלביקום    .התאמה

 . התאמה

 איך בחרתם את הכתובות?  : איריס סורוקר

אקראי  תהעשנ  חירההב :רוני חורי רשימת    באופן  אלינו  ישהעב הכתובות    1,569מתוך  ,  פרטנררה 

. נבחרו מספר ערים באופן אקראי  בהן לא התקבלה אצל פרטנר הודעה על קיום תשתיתוש

 . ומספר כתובות אקראיות בערים אלה

 סופי. הפיקוח ה הפירוט של הערים והכתובות שנבדקו ובהן נמצאו ליקויים מופיע בדוח  : צ'רטוף דאר בן

עובדי חברת   בדיוק מה שרואים  צריך להיות הרעיון הוא שמה שרואה הנציג של הספקית   :רוני חורי

 במערכות הוט. נדרשת התאמה.  הוט

 ואצל הוט בממשק מופיע שיש תשתית?  : איריס סורוקר

 . שזו התשובה היינו שם וראינו  ,כןבחלק מהמקרים  :רוני חורי

 ם לדגום? תטקיבלתם את התלונות והחל  : איריס סורוקר

 בעזרת שני צוותים.  כן, התלונות נבדקו :רוני חורי

 איך יודעים שהמידע מפרטנר אמין?  : איריס סורוקר



למשל במקרה  .  זיופיםהניח כי התבצעו  בסיס ללנו  זהו מידע שמתקבל מהממשק כפלט ואין   :רוני חורי

נציג  עשינו בדיקה עם  שבו הוט טענה שהותקנה תשתית רק לאחר הבדיקה של פרטנר אנו  

כך זה גם    .2020מינואר  באותה כתובת  לנו שהתשתית קיימת  מסר  בראשון לציון אשר  הוט  

 ילתה. מופיע בצילום מסך של פלט השא

 אמרת לו שאתה עושה בדיקה? האם הכניסו שיבוש במיוחד? :  איריס סורוקר

 זה לא תקין.  –בין אם בטעות ובין אם מכוון  :מתנאל מזור

במסגרת מסמך התשובה  לפערים  מסרה הסברים שונים  ט, הובוודאי במענה  כפי שראיתם : לירן אבישר בן חורין

בפרטנר שאין  הוט שיש תשתית וב רשום  ו  בשונתייחס לחלק מהם. כך לדוגמה מקום    ,שלה

כי מתכננים להפעיל  ורק הכנה לתשתית    מדובר במקרים בהם יש כי    סבירהמהוט  תשתית,  

מן הראוי שגם המתחרים בשוק הסיטונאי  אם מתכננים להפעיל שם תשתית,    .בקרובאותה  

 ידעו מזה. 

מסוימים   נתון  מופיע  במקרים  הוט  מופיעה  לפיו  אצל  פרטנר  ואצל  תשתית  בממשק יש 

   מפקח בבניין".בדיקת  תדרשנתשובה "ה

אין,מ  –  2018באוגוסט    וממשק אפקטיבי  לשולחן  ניתנות    שממשיכות התלונות  בהמשך 

במענה  "בהם יש להשתמש בממשק:  שציה של המונחים  והמגיעות לרזולהוראות  העגול  

הודעה   תתקבל  תשתית,  להוט  אין  בהם  ליישובים  ביחס  היתכנות  קיימת    לא'לבדיקות 

ביישוב ".'תשתית  תשתית,  ",  להוט  אין  בהם  לבניינים  ביחס  היתכנות  לבדיקות  במענה 

בבניין  לא'תתקבל הודעה   ".'קיימת תשתית  ביחס לרחובות  ",  במענה לבדיקת היתכנות 

הודעה   להוט תשתית, תתקבל  אין  ברחוב  לא'בהם  ".'קיימת תשתית  לבדיקת  ",  במענה 

הודעה   תתקבל  תשתית,  להוט  אין  בהם  לדירות  ביחס  תשתית    לא' היתכנות  קיימת 

 '." בדירה

בבניין"    בדיקת  תדרשנ" להינתן כמענה לשאילתה    אמורהתשובה שלא הייתה    זומפקח 

מיום    מבצעתש המשרד  להחלטת  בהתאם  השירות  הספקית  2.8.18ספקית  אמורה  מה   .

 ?יסתייםזמן ימתין הלקוח עד שהבירור   כמה מה המשך ההליך? לעשות עם תשובה כזו? 

 התשובות שבפרטנר.  ןהנקודה ברורה שאצל הוט לא הראו את אות  : אמיר הלר

שנבדקו נמצאה כתובת אחת בלבד שמצאנו שאכן  כתובות    197מבקש להבהיר כי מתוך   :מתנאל מזור

 . בממצאי דוח הפיקוח צוות הפיקוח שהופיעה של  הייתה בה שגיאה

? בכל מקרה עבר זמן כשהוט מעלה את הממשק לסביבת הייצור  2019יוני  החל מורה  מה ק :  איריס סורוקר

 כלשהו. 

לדו"ח הפיקוח הסופי, היא מעלה את ממשק איתור  , לפי הוט עצמה במענה 2019רק ביוני  : לירן אבישר בן חורין

הייצור לסביבת  רק  אבל    .הלקוח  עלה  לא  רב  באיחורשהממשק  ש,  כה  אחרי  אלא  גם 

לחלוטין תקינה  הייתה  לא  היא  עלתה  בבדיקות    שהמערכת  שעלה  ידי  כפי  על  שבוצעו 

 והצגנו.  2020ביוני  המשרד 



השאלה מה הפגיעה    אך  זו הפרה,  ?פוגע בתחרותהדבר  איך    -נניח והלקוח מתקשר לפרטנר   : אמיר הלר

 .עצמה

על תשתית הלקוח כדי לדעת כיצד להרכיש   ונים הרלוונטייםצריך לקבל את כלל הנתהספק   שחר שיליאן: 

לו.   להציע  ומה  הלקוח  בתשתיתאת  קיים  לקוח  והוא  את   בממשקיםמקבלים  אז    נניח 

טכנאי,  לתאם    ישהאם    ,לדוגמה  ,צריך לדעת  .תשתיתה  נתוניכגון    רשיםהפרמטרים הנד

יתרון  יש לה  מתשתית אחרת. להוט הנתונים ידועים ולכן    יכול להיות שהוא צריך לעבור

 . אם היא לא משקפת את הנתונים האמיתיים לספקיות בהליך הרכשת הלקוח

 מה האינטרס של פרטנר?  : אמיר הלר

אתה רוצה לשדרג את המהירות שלך, אתה מבין שהשכנים שלך מקבלים עסקה  למשל,   :מימון שמילה

ופונה   לעבור  רוצה  ולכן  יותר  או אחרטובה  כזה  שירות  בודק.  לספק  את    ספק השירות 

 . על בסיס זה נותן את ההצעהוהקיימת  התשתית

נדרש מפקח  "תשובה  ה  ומקבל את, הספק בודק האם יש תשתית של הוט  הלקוח מתקשר : לירן אבישר בן חורין

של  בבניין ונשנות  חוזרות  לטענות  בהמשך  המשרד,  של  מפורשת  לקביעה  בניגוד   ,"

. אם הלקוח בזמן הזה  לא ממתין לבירוריםהלקוח    הספקיות. מה הספק אומר ללקוח? 

ומקבל תשובה שיש לו תשתית אז הוא יכול להתחיל אצל הוט  או לחברה אחרת  פונה להוט  

 כירה. את תהליך המ

הדואר   : אמיר הלר של  כתובות  מתווה  מלכתחילה  שאומץ  כך  על  הוט  של  הטענה  לגבי  בזק שמה 

 משתמשים בו והוט לא? 

היא נדחתה ויש קביעות  .  2017-הטענה הזו נבחנה בשימועים רבים ואף טענו אותה בבג"ץ ב : לירן אבישר בן חורין

והטענות כנגד המדיניות שנקבעה  בעניין זה. הליך הפיקוח אינו הזדמנות לשימוע חוזר,  

 גופא כלל אינן רלבנטיות בהליך זה. 

 לא ניתן להעלותו שוב.   והוכרעניתן להרגיש בעניין הזה די נוח שמה שכבר נבחן  : איריס סורוקר

 לתמיכה טכנית  APIאי פיתוח ממשק   –שנייה  הפרה

לתמיכה טכנית. שחר יסביר איך הממשק   APIאי פיתוח ממשק    –נעבור להפרה השנייה   : לירן אבישר בן חורין

 עובד ומה המשמעות שלו. 

טכניות בכדי לפתור בעיות טכניות ללקוח.   ניטור למערכות גישה השירות לאפשר לספקי יש   שחר שיליאן: 

למערכ  הפר יש ממשק שמתחבר  לקבל את  וניתן  התשתית  בעל  כדי  טמות  הנדרשים  רים 

 וגם מרחוק.  הלקוח טכניות. נדרש גם בעת חיבורלטפל בבעיות 

 נטרנט בבית? יתקלה הקשורה לכלל הא : איריס סורוקר

לראות  כן.  :רוני חורי צריך  פרטנר  של  טכנאי  גם  כך  רואה  הוט  של  שטכנאי  מה  שנקודת    כל  כדי 

 הפתיחה למתן השירות תהיה זהה. 



אך הספק לא יכול לתת לך שירות כי הוא לא    הספק.שיש לך בעיה? אל  כולמי את פונה   :מימון שמילה

עבור    את הבעיהולפתור  לא יכול לנתח  הרלוונטיים עבורו ובשל כך  הנתונים  כל  רואה את  

 . הלקוח

, תנועה, שיהוי,  יה בביצועים, זמינותיצריכים לקבל התראות, אפשרות צפ ספקי השירות   : שיליאן שחר

)ב( 5.5סעיף  מתוך  מקריא    –  שאינם מקבלים  ספיםריצוד, שגיאות ועוד פרמטרים טכניים נו

 ניטור ביצועים. -  תיק השירותל

כדי לספק  ב  לשקפם לספקי השירות  סט של פרמטרים אשר נדרשהגדרנו בתיק השירות   :מימון שמילה

 שירות כנדרש. 

ירוד : שיליאן שחר לו אפשרות    ,האידיאל הוא שברגע שסף הביצועים  יש  וכך  קופצת לטכנאי התראה 

 לטפל בתקלה. 

 מה רואים בהוט שבפרטנר לא ראו?  : איריס סורוקר

. זה יכול גם של הרשת בכל זמן נתון  של כלל התקלות וראייה כוללתמלא  פילוח  להוט יש   : שיליאן שחר

 .להיות ברמת רחוב או בניין וכו'

שה פרו אקטיבית, פתרון התקלה לפני שהלקוח מתלונן  היום חברות התשתית פועלות בגי :רוני חורי

 ומבלי שהלקוח הרגיש אולם לפרטנר אין את היכולת לכך עקב החוסרים במידע. 

 אבל הם אומרים שנתנו את מה שיש להם. : איריס סורוקר

להוט,    מסמכים שהצגנו.שעולה מהכפי  תקבלו תלונות רבות לאורך זמן  הבמשרד    הגם שכך, : לירן אבישר בן חורין

שלה יש את הגישה המלאה, עומדת היכולת לתת שירות טכני טוב יותר מספקי השירות  

להם הוגבלה הגישה. באופן זה ההפרה מהווה פגיעה בתחרות, שכן היא אינה מאפשרת 

 עלת התשתית.  לספקי השירות להציע שירות ברמה המתחרה בזו שמספקת ב

 ? ZOO-הוט יכולה להשתמש לעצמה במערכת ה איריס סורוקר: 

 לעצמה כן.   מתנאל מזור:

 אבל לא לשוק הסיטונאי.  : לירן אבישר בן חורין

 ?APIהאם בתיק השירות כתוב  : אמיר הלר

 "APIממשק   על תתבסס השרות לספק התשתית בעל בין הפעילות)ב( מצוין כי " 5.2בסעיף   : לירן אבישר בן חורין

ובסעיף   :"הבאים הממשקים את היתר בין יכלול API-ה ממשקכי " מפורט 5.4.2ובסעיף  

 .טכנית כי יוקם ממשק עבור תהליך תמיכה  קטן )ג( מצוין

הטענה שעלתה בהפרה הראשונה של הממשק הייתה שהוט והמתחרים צריכים לראות את   : אמיר הלר

אף על פי שזה שם גנרי למערכות ממשקים.   APIאותם נתונים. כאן אתם רשמתם בתיק  

 הוט טוענת שזו המערכת שיש ברשותה וזו המערכת שהעבירה לשאר החברות. 



ויש   :רוני חורי שלה  התפעול  מערכת  את  יש  חברה  קצבים  לכל  רעשים  של  מדדים    .בוכיו"בתוכה 

להעלות על המדף ולתת לצד השני את האפשרות    ,אמור לקחת את כלל המידע  APIממשק  

תיתן    –לא משנה איך קוראים למערכת    למשוך אותם למערכת שלו.  העיקר שהמערכת 

 מענה לדרישות הממשק. 

 ? שיתנו לספקיות שתיק השירות מחייב ZOO-מה אין ב : אמיר הלר

גולמיים   :מימון שמילה נתונים  יקבלו  שהחברות  רצינו  שאנחנו  אותם  לה  ,יחפצושככל    ,וכלוי כך  כניס 

ללמערכות שלהם להן  דבר שיאפשר  השירות,  העגולים  .שפר את  בשולחנות    הציעו  הוט 

המשרד , ולצורךשיש להם כמענה    -ZOOאת מערכת הלהעמיד לטכנאי ספקיות השירות  

הם העבירו את המערכת  התברר כי  . אולם,  אישר את המענה הזה לתקופה קצובה וזמנית

היה מקום לנוון חלק מהדברים אך לא  אולי    .שקיימות לטכנאי הוט  פונקציותהכל  ולא עם  

 . בכמות כזו

 אתה טוען שהם יצרו מערכת אשר אינה מונגשת?  : אמיר הלר

על השובאופן מסורבל    מערכת הונגשהה : אבישר בן חוריןלירן  ואלו בדיוק הטענות שעלו  מקשה מאד  שימוש, 

מחדדת שהם לא קיימו את הוראת אני    מהחברות שהיו צריכות לקבל ממנה את המידע.

להקים השירות  שלהם    .API  ממשק  תיק  הפנימית  המערכת  את  לקחו   ואיפשרוהם 

אפקטיבי,  המהלך של הוט התברר כלא  . ממשקבמקום לייצר  שימוש עשות בה  ל  ם לטכנאי

 משום שחודש אחר חודש מתקבלות טענות בדבר יעילות הממשק. 

הוא מאפשר לקבל את כלל הנתונים הגולמיים ולשאוב    –  API  ממשק  יתרון של פיתוחה : שיליאן שחר

  . אותם הישר למערכות ובכך לתת פתרון איכותי ויומיומי

הם העבירו גישה מוגבלת וחלקית, ולמעשה כשהם אומרים שהעבירו ממשק זהה    ,כלומר : איריס סורוקר

 זה לא נכון?  -

שניתן לראות בסיכום השולחן העגול שהתקיים באוגוסט כפי    כך עולה מטענת הספקיות  : לירן אבישר בן חורין

2018 . 

את התקלות כמו שעשיתם בעצמכם  , אך האם בדקתם  דבר אחדכשספקיות מתלוננות זה   : איריס סורוקר

 בכתובות? 

ראייה   :רוני חורי לקבל  מבקש  תלונה. אני  שצריך  לכל  כמו  עובדת  לא  עדיין  המערכת  להיום   נכון 

לא מקבלת את  ו צריכה.פרטנר  פריטי המידע שהיא  שני הצדדים   כלל  לאוויר  כשעולים 

את עלו  הצריכים לעלות עם רמת מוכנות גבוהה ואז ניתן לתקן את הליקויים. כאשר הוט  

יש ראיות לטרטור שהוט מעבירה    ושוב ושוב גילו עוד תקלות.  דברים לא עבדוהממשק,  

אשר   הספקיות  מסוימים  את  שלקבמקרים  לכך  לתיקון    ממתין  חו מוביל  שבועיים  מעל 

 תקלה פשוטה והלקוחות בורחים. 



בעמ'   : לירן אבישר בן חורין הוט,  טענות  שלהם,  16לפי  המענה  הממשק   לכתב  את  העלו  ייצור  הם   לסביבת 

. בשולחן העגול  2015- כבר בבאופן אפקטיבי  לעבוד  היה  ור  . הממשק אמ2020אוקטובר  ב

לא , אך הוט המשיכה  2018  באוקטובר  31עד    יצאה הנחיה להקמת הממשק  2018באוגוסט  

ונגרם היה מאוחר   זהאך  ,יצא הממשק המדובר 2020אוקטובר בעד שליישם את ההנחיה 

 .נזק

ש :מתנאל מזור להדגיש  תכופות    תתנתקמ  ZOO-ה  מערכותבנוסף חשוב  קורה  ולעיתים  זה  למשל  כל 

 בבית הלקוח. כשהטכנאי 

 פיתוח ממשק איתור לקוח בתהליך קדם מכירת שירות אי    - 1חזרה לדיון על הפרה  

 פוגע בתחרות.   לקוח  לאיתור  ממשקבכלל שטענה שעולה אצל הוט שלא נטען  : יאירה פרנקל

 יוד. הוא פוגע בנ :מתנאל מזור

 רחוב כ"ט בנובמבר  לגביוהלכנו לבדוק את הכתובות.    2019מתנאל ואני היינו בפרטנר ביולי   :רוני חורי

אחד הדיירים הראה  אולם    הופיע שאין תשתית הוט ברחוב., בדקנו במערכת ובפתח תקווה

 הוט שלו אשר חי וקיים. לנו חשבון  

 שינויים לא מאושרים בקובץ קונפיגורציה של ציוד הקצה  –  שלישית הפרה

מכיל פרמטרים של פרופיל והתאמה של ציוד לתשתית.  ה  מסביר על קובץ הקונפיגורציה : שיליאן שחר

כדי להבטיח שירות תקין ליישומים השונים, בעיקר    תיעדוף לרמות שירות ללקוח   נדרש

 . פרטנר העבירה להוט קובץ וגילתה בדיעבד שהוט ביצעה בו שינויים.OTTליישומי 

 באופן קטגורי. לקוחות פרטנר נו שפרטנר קבעה תכונה שמתעדפת את הוט טע  : איריס סורוקר

ל  הוטלמענה    90בסעיף   : לירן אבישר בן חורין בניגוד  שפעלה  השירותל   2בנספח    7סעיף  מודה  קבצי   –  תיק 

 . קונפיגורציה שם צוין כי "לא ייעשה כל שינוי בקובץ ללא אישור ספק השירות"

 ציוד? ב בצע תיעדוף שונהלפרטנר מותר לו : איריס סורוקר

 זה ציוד שלה. כן,  : שיליאן שחר

 התעדוף של פרטנר לא התאים להוט והיא ביטלה את הפונקציה של התעדוף?  : אמיר הלר

את   : לירן אבישר בן חורין שינתה  והוט  הקונפיגורציה  להקובץ  בו  אסור  שינוי  לערוך  ספק    שום  אישור  ללא 

היא הייתה צריכה לפנות למשרד ולא לבצע    כלפי ההוראהגם אם להוט יש טענות    השירות.

 . מעשה ללא אישור ובניגוד לתיק השירות

 התנהלו במשך אשר  בנושא השוק הסיטונאי  דיונים  מדובר במבלי להידרש לגוף העניין, הרי  

תאפשר להביע את עמדתם ולהשיג  הכך שלכולם    ,לשימועהשירות יצאו    יתיק ושנים    4-כ

, ומשלוח מכתבים אינו משנה  החברה לא מקיימת את תיק השירותבמקרה זה  השגות.  

 מעניין זה.  

 ה לפני תחילת השירות. ת נעש הפעולהשנוספת, טענה הוט טוענת   :יאירה פרנקל



ברשת הוט אך    היה לפני שהתחילה הפעילות של השוק הסיטונאי  השינוי  זה לא רלוונטי.  : רוני חורי

 מבדיקה של לוחות הזמנים התברר שההפרה נמשכת גם היום.כמו כן . השפיע בהמשך

כי סברנו שההפרה השלישית הסתיימה,  מתנאל מזור: הפיקוח הסופי  כי אנו טעינו בדוח  לציין  חשוב 

 ולאחר בדיקה התברר לנו שהיא עדיין ממשיכה.

שהוט    2021באפריל    מעולם לא הסתיימה. פרטנר המשיכה וטענה לאחרונה למעשה  ההפרה   : לירן אבישר בן חורין

בפועל  הפחתנו ניקוד,  רנו שההפרה תוקנה ובטעינו כשס.  לא מאפשרת לה תיעדוף לרוחב פס

 . לא תוקנה  הפרהה

 בתחרות  הפגיעה בהיקף דיון

השוק   : לירן אבישר בן חורין של  המצב  תמונת  את  שהראנו  לאחר  בתחרות  הפגיעה  על  לדון  לעבור  רוצים  אנו 

רוצים לדבר על התחרות  אנו  ועכשיו    ,הפרות לגופןה הסיטונאי בהוט לעומת בזק. דיברנו על  

דרור, סמנכ"ל בכיר כלכלה  -רז  עופר  בה. מי שיציג את הנושא הואעצמה ועל היקף הפגיעה  

 . במשרד התקשורת

ראשית כל חשוב לי להציג בפניכם את בסיס התפישה הרגולטורית בהכנסת תחרות לשוק   : דרור-רזעופר 

התשתית הנייחת והיא "סולם ההשקעות". התפישה של סולם ההשקעות גורסת כי על מנת  

לייצר תחרות בתשתית נייחת נדרשים המתחרים החדשים לגדול בהדרגה על מנת שיוכלו  

 יקים.  להתחרות בבעלי התשתית הוות

כך למשל, התפישה בישראל במשך שנים רבות הייתה של "תחרות על תשתיות" בלבד, כך  

ששחקן חדש נדרש להקים תשתיות תקשורת מלאות על מנת להיות מסוגל להתמודד עם  

בעלי התשתית. להעמדת רשת תקשורת נייחת מאפס יש חסמים רבים וגבוהים: השקעה  

ורת, קשיים ביורוקרטיים גדולים מול כל  כספית גדולה, ניסיון ברמה גבוהה בשוק התקש

הרשויות המקומיות בישראל, היקף עובדים גדול ועוד. רק לאחרונה נכשל הניסיון האחרון  

על מנת לפרוש רשת חדשה על    2013שהוקמה בשנת    IBC  –להקים מתחרה חדש מאפס  

ני  לפ  2018בסיס רשת החשמל לכל משקי הבית בישראל נחלה כישלון חרוץ ועמדה בשנת  

 פשיטת רגל. 

רתם של שלבים נוספים בסולם אשר מאפשרים ירפורמת השוק הסיטונאי מאפשרת את יצ 

הוא השלב   הכספי  העיצום  מושא  BSA-את העלייה ההדרגתית בסולם ההשקעות. שלב ה

הראשון בסולם, שכן המתחרים אינם נדרשים להקמת תשתית. לאחר התבססות בשלב זה 

השקעות ולהרחיב את היקף התחרות שלהם מול בעלי  מתאפשר למתחרים לטפס בסולם ה

הוותיקים,   התשתית  והתשתית  מבעל  שלהם  העצמאות  מידת  בו  עולים  שהם  שלב  בכל 

, BSA-גוברת וכך גם רמת התחרות. כפי שראינו בשנים האחרונות, לאחר הכניסה לשלב ה

רב טלוויזיה  שירותי  הקימו  גם  העצמ-המתחרים  רשתותיהם  את  הרחיבו  איות  ערוצית, 

 להגעה לנקודות אגרגציה ברשת, וכן הקימו רשת גישה עצמאית.



למה בכל זאת אתם חושבים שיש   –התשתית של בזק    בהינתןלגבי הפגיעה התחרותית,   :יאירה פרנקל

פגיעה בפריסה? הרי    פגיעה בתחרות? נוצרה  לא שם אמורהעובדה  בנוסף, למה    השהוט 

 . בעצמן לעודד את שאר החברות לפרוס

אך תחרותית עדיף שיש שתי    קטין את הפגיעה שמתרחשתיכול להל בזק  עהשוק הסיטונאי   : דרור-עופר רז

ורוצים להישאר העדפות של צרכנים אשר מנויים על רשת הוט  גם   ןישנ   תשתיות מתחרות. 

שר גורם לאנשים לא  וכך ניתן להעביר לקוח ללא העברת רשת ובלי אפקט תפעולי אבה  

רשת הוט מספקת קצבים בנוסף,    . , נניח אם לא נדרש ביקור טכנאילרצות לעבור חברה

מגה. רשת הוט כיום    12- ו  10מגה וקצבי העלאות של    500-ו  200טובים יותר מרשת בזק.  

ניתן להגיד ששוק סיטונאי בבזק  היא רשת יותר מהירה ואיכותית ביחס לבזק ולכן לא 

בשורה התחתונה בשנתיים    גם אם הוא מצמצם חלק ממנה.  ,עה בתחרותמכסה את הפגי

 האחרונות לקוח אשר רצה שירות איכותי ומהיר נמנע מלקבל אותו בצורה טובה. 

 . מחדדת את השאלה השנייה, אולי עצם הבעיה ממריצה את הפיתוח ולא כפי שנטען :יאירה פרנקל

סולם ההשקעות   : דרור-עופר רז בפרדיגמת  זה למשל  וראינו את  נכשלה  הקודמת שלה    . IBC- בתצורה 

אתה לא יכול לצפות משחקן לעשות קפיצה גדולה מדי    - מסביר את מודל סולם השקעות  

בסולם   לאט  לאט  אותו  להעלות  צריך  אלא  הגדולות,  בחברות  להתחרות  שלו  ביכולת 

לו להשתלב בתחרות.  של ההשקעה בתשתית  הדרגות נכנס    וכך לאפשר  למשל אם ספק 

ת לו יותר ואז יש לו תמריץ להתקדם לשוק הסיטונאי אז ככל שהוא מתקדם הגיגות עולו 

עצמאית ש   .לתשתית  האירופאים  בעקבות  הבנו  מדי    אםאנחנו  יותר  מעל  לקפוץ  צריך 

ולכן מבחינתנו אם שחקן מסוים מסיר שלב מסוים מהסולם    ,שלבים בסולם זה לא עובד

רשתות שתי  עם  רק  כיום  נמצאים  אנו  סתם  לא  בתחרות.  פוגע  משמעותי  הוא  .  בהיקף 

לעלות על הסולם וכך גית אנו מבינים שזה מהווה פגיעה בתחרות כי לא מאפשר  מתודולו

 גם מונע את העלייה לשלבים הגבוהים של התחרות. 

השוק    לולאכפי שקורה היום  עצמאיות במדינה  היו נפרשות רשתות סיבים    בספק אםאנו   : לירן אבישר בן חורין

שנגרם   הנזק  היקף  את  להבין  מנת  על  חשוב  וזה  ב שחקנית    אםהסיטונאי,  שוק  פוגעת 

 הסיטונאי. 

מסתכליםקל   :תמר ארז אם  ההשקעות  סולם  את  להבין  ללא    חדשה  חברה  שבין  הבדלהעל    יותר 

ויש    חברה עם מנויים שעושה זאת   לבין   שת תשתית עצמאיתשמתחילה בפרי   כלל  מנויים

 זה משפיע על הכדאיות.  .ילה כבר החזר חודש 

הם לקוחות שלך אתה יודע שלמחרת    10%בו  ונכנס לבניין  ה  אתה יודע שאת  למשל, אם : דרור-עופר רז

ברגע    אתה כבר לא תשלם עליהם "שכירות" להוט וזה מקפיץ לך את הכדאיות הכלכלית.

כבר   מנקודה מסוימת אתה   שאתה עושה את הצעד הראשון אתה נכנס למדרון חלקלק.

כלומר   .ךרוצה לעשות עוד צעד ולא מחשיב את העלויות הקודמות אשר הן שקועות מבחינת

לא  אשר מייצר דחיפה למתחרים להתקדם בסולם ההשקעות  כל מנגנון תמחור השלבים  

 מתקיים ללא השלב הראשון.



לקוחות ולשמר אותם. פגיעה ביכולות    להרכישחשוב להבין מהי הפגיעה בתחרות, ביכולת  

החברה אל מול הלקוחות וביכולת שלהם לשכנע אותך לעזוב את החברה הישנה שנותנת  

 להם שירותים במשך שנים. 

ה בהחלטמחירים  מהיכולת   ם  נכבד  חלק  אך  חשוב,  לקוח   אספקט  שירות    להעביר  הוא 

חלק מהנטישות    שאר.יולה היכולת להגיע אל הלקוח ולשכנע אותו לעבור אליך  ,  הלקוחות

 שאנו רואים בחברות הללו נובע מהשירות שלא ניתן ברמה מספקת. 

ומושכים אותו למטה   וביכולת שלו להתחרות  פוגעים בשחקן החדש  כלל הדברים הללו 

 ביחס למתחרים החזקים. 

 . , יחסית למעבר שהיה בבזקבשורה תחתונה רק רבע מהיקף הלקוחות עבר לרשת הוט 

בתגובה של הוט קיימת התייחסות רחבה לסוגיה של ההשפעה ברשת בזק ולאפקטיביות  

הרשתות. שתי  טענה    של  ביש  רק  התחיל  בהוט  הסיטונאי  לבזק    2018-שהשוק  ביחס 

אי אפשר לדבר על אותה רמת אפקטיביות בין    וכך עזבו חלק מהלקוחות.  2015-שהתחיל ב 

ואכן   מתקשים לעבורוחות טריפלים אשר יש טענה לרמת האפקטיביות לגבי לק הרשתות.

 אמת. מן היש בה 

 זה אחד מהיתרונות של טריפל. :יאירה פרנקל

והיו לקוחות    למרות שבזק לא נתנה טלפוניה סיטונאית  –לגבי הטענה של בנדל וטריפל   :מתנאל מזור

מבזק טלפוניה  שירות  וגם  אינטרנט  שירות  גם  להם  מעבר שהיה  אחוזי  היו  זאת  בכל   ,

 .גבוהים לשוק הסיטונאי ברשת בזק לשירות האינטרנט בלבד

  -  הטלפוניה הנייחת  -  חזק לא פחות מהטריפל  ,דול אחרנה של ביחתגם לבזק יש מקדם הפ  : דרור-עופר רז

של   נאמנות  אש  50-40ויש  אחרות.שנה  חלופות  עם  גם  לשבור  פשוט  לא  לזכור    ר  צריך 

נטרנט של  ישניסינו לאמוד את הפגיעה התחרותית ואמרנו שמדובר באובדן הכנסות על הא 

אותן חברות, אולם ברור שאם מדובר בלקוח טריפל אז הפגיעה בחברה אשר נמנעת ממנה  

הי אליה  הלקוח  את  להעביר  הי   אהיכולת  אם  לכן  גבוהה.  יותר  מתחשבים הרבה  ינו 

  2.5ה שלהם כי הוא פי  בלקוחות הטריפל היינו צריכים להכניס גם את היחס של הפגיע 

 וזה לא לטובת הוט.   מלקוח רגיל

ם תוצאה של הצלחת השוק  המחירים. חשוב להבין שהמחירים העוד משהו חשוב, טענת  

ש משום  רכיב  מבנהבהסיטונאי  הרשת  תמחור  של  בסיס    תמתחלקהעלות    ,הנגישות  על 

מגה שהיה    100- נגיד של שירות ה  ,אנו משווים את המחירים  אםת. זה נכון שהלקוחו  מספר

מתקבל מחיר יותר אטרקטיבי ברשת בזק. הפער במחירים נובע בין היתר   ,שירות מקביל

- לקוחות וכ  ..............כי רשת הוט לא נכנסה בזמן לשוק הסיטונאי. כך, ברשת בזק יש  

 ......... לקוחות מתוכם    ............- הם שוק סיטונאי. לעומת זאת בהוט יש כ  מהם  .........

שוק הסיטונאי היה הפוך בין החברות  בלקוחות שוק סיטונאי. אם למשל היקף הלקוחות  

. כך שבמידה  40%-, ומחיר הגיגות בהוט היה יורד בכ50%-מחיר הגיגות בבזק היה עולה בכ

 של העובדה שהוט לא עמדו בחובות הרגולציה בעבר. רבה ההבדלים במחירים הם תולדה 



 כי למעשה יש הוצאות קבועות שהיו מתחלקות על יותר לקוחות.   :יאירה פרנקל

 הדינמיקה מייצרת פערי מחירים אשר מקשה עוד יותר.  דרור: -עופר רז

בשלב מסוים ולכן הטענה  השוק הסיטונאי של הוט    את רוצה להוסיף שהשחקנים כן רצו   יאירה פרנקל:

 . לא נכונה ותלא רוצ   הספקיותהוט שבגלל המחירים  של

ולבזק לא היה    500-ו  200ובפרט שבתקופת הפיקוח היה שלב שבו להוט היה  נכון,   : דרור-עופר רז מגה 

גבוה היותר  אף המחיר  על  ביקוש  לזה  נפל האסימון  .  וברור שהיה  אצלנו  כשסלקום גם 

אך מתישהו נמאס להם    של הפחתת מחירים ברשת,מתמשך  אנו בתהליך    . יצאה החוצה

חלק באיך הדברים התגלגלו, ובנוסף אילו  בה  מהקשיים. זה נובע מההיסטוריה שלהוט יש  

 שירותים אחרים אינם מוצעים ברשת בזק. 

  תנהלות הביאה לכך שלציבור לא הונגשאפקטיבית הה  – את המהות של הפגיעה    ניתן להבין : לירן אבישר בן חורין

  .מגה 500-ו  200 שירות אינטרנט סיטונאי של באופן תחרותי

נתחי השוק. הסיבים נותנים תחרות    דרךהוט  רשת  האיכות של  אפשר להבין את משמעות   : דרור-עופר רז

 ...  2018בתחילת    אם  יורדת בנתח השוק:לא רק במחיר אלא גם באיכות ולכן בזק  עזה  

מ פחות  על  אנו  היום  בזק  רשת  על  היו  השנים    האחוזים  .אחוז   ...-אחוז  בשלוש  ירדו 

השחקן  שהיא  רשת הוט,    ,האחרונות וזה כאשר פריסת הסיבים עוד בחיתוליה. לעומת זאת

בזק לעומת  יותר  שלה    ,החלש  השוק  נתח  על  לשמור  ונגד  מצליחה  הזו  הזמן  בתקופת 

מכיוו החזקה  הסיבים  התחרות  מחירים  ן  ומציעה  הרשת  איכות  את  משדרגת  היא  כי 

נקודות אחוז נתח שוק אך הוט הצליחה לשמור    ....-בזק ירדה ב  יים.אתחרותיים וקמעונ

יים  אים לא תחרותיים, ומחירים קמעונ י מציעה מחירים סיטונא  הוט  על נתח השוק שלה.

הסיבים   נמוכים של  מאוד  אגרסיבית  כניסה  למול  מחו גם  הוט  בין  .  יחס  לייצר  יבת 

מרווחים  המחירים צמצום  למנוע  כדי  והקמעונאי(  של    .)הסיטונאי  בקמעונאי  המכירות 

 הקצבים הגבוהים מעולות, ואיכשהו המכירות הסיטונאיות של הקצבים הללו הן זניחות.

 האם אתם מטפלים בצמצום המרווחים?  :יאירה פרנקל

 אין הליכי אכיפה בשלב זה.  :מתנאל מזור

- וב  2014- ב  יה מורכבת. זהו שימוע שיצא כבר מספר פעמיםצמצום המרווחים היא סוג : דרור-עופר רז

  2019של    כתוצאה מהשימוע  2020אך טרם התקבלה בו החלטה. באמצע    ,2019-וב  2017

.  30%- 20%-נטרי הפחיתה את המחירים בוהוט היא באופן וולשהיה על צמצום מרווחים ב

 על התחום. אנו ממשיכים לפקוח עין 

ה : עדי קופלוביץ' שרלוונטית  היחידה  ההשוואה  הגבוהים  שבקצבים  מדגיש  כעת(  מול    אי )הצטרף  אל 

  אם הוט טוענת שאין צמצום מרווחים אז אין חסם כלכלישל הוט.    ההצעות הקמעונאיות 

במקרה זה המחירים הסיטונאים אמורים לאפשר תחרות ביחס למחירים הקמעונאיים. ו

רואים שזה לא המצב. כן אנו  פי  על  יש צמצום מרווחים אז הוט מתחבאת   אף  כן  ואם 

 . מאחורי חסם כלכלי שהיא יוצרת וטוענת שהחסם הטכני אינו משמעותי



מאחורי פרקטיקה אנטי תחרותית כדי   מעשה מתחבאתהוט לאם זה כן צמצום מרווחים,   : לירן אבישר בן חורין

 להסתיר פרקטיקה אנטי תחרותית אחרת.  

 . בואו נדבר על אומדן הרווח של הוט .תשובות ה א קיבלישה  סבורה הוועדה איריס סורוקר: 

שעבור לקוח סיטונאי הוט הייתה מאבדת כסף. הרי היא    אומריםשאנחנו לא  הרעיון הוא   : עדי קופלוביץ'

הטווח   על  מסתכלים  ולכן  בקמעונאי,  מאשר  הקצר  בטווח  יותר  עליו  מרוויחה  הייתה 

השוק   של  לקוחות  שאותם  ההשקעות  סולם  לפרדיגמת  בהתאם  רואים  אנו  הארוך. 

לי הוא  שהרעיון  משום  בסיבים.  לקוחות  להיות  שעוברים  אלו  הם  בבזק  יצר  הסיטונאי 

 גדילה איטית ולייצר כדאיות. בטווח הארוך הוט יכולה להפסיד את כל הרווחים מהלקוח.  

ומתוכם  בהוט  סיטונאי  לשוק  המעבר  נמנע  לקוחות  מכמה  חישבנו  לבזק  השוואה  דרך 

וכך הוט הייתה מאבדת את כל   יכולים לנטוש לחלוטין את הוט,  ניסינו להבין כמה היו 

ן שהסתכלנו רק על אובדן ההכנסות מהאינטרנט ולא חישבנו  ההכנסה מלקוחות אלו. אציי 

היו   גם הם  גבוהה  פי שבסבירות  על  אף  בטריפל  השירותים  התועלות משאר  אובדן  את 

 נפגעים. ניתן לראות בגרף המצ"ב את התרחישים השונים שנבחנו.

 לגמרי.אם השוק הסיטונאי של הוט היה אפקטיבי כמו של בזק אומדן הרווח היה שונה  

ביצוע   : אמיר הלר לצורך  הרפורמה.  בתכלית  נוגע  לא  והוא  תוצאתי  עניין  זהו  הסיבים  פרישת  אבל 

 בפועל. ל בסיס נתוני בזק בשוק הסיטונאי האומדן של הכסף עשיתם ניתוח תוצאתי ע 

 ? הכספי כם את סכום העיצום יהחישוב הוא מה שמצדיק בעינ : איריס סורוקר

ה  ניתן : אמיר הלר ולא  נניח  בזק?  נתוני  ללא  מההפרה  הרווח  את  סיבים  פריסת  יתהי למצוא    רשת 

 . עצמאית

  של סולם ההשקעות העומדת בבסיס רפורמת השוק הסיטונאי חשובה כאן.   הנחת המוצא : עדי קופלוביץ'

לספקיות חסרות תשתית להתקדם בסולם  הרי כל הרעיון של השוק הסיטונאי הוא לאפשר  

 . פרוס רשת עצמאיתפתח וללאט לההשקעות ולאט 

לה  :מתנאל מזור אלא  הסיטונאי,  והרווח  השימוש  את  רק  לא  כללה  התשתיות  יהרפורמה  לתוך  כנס 

 ולפרוש תשתית עצמאית. 

זה הופיע כבר במסמך המדיניות בנושא הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת של  מימון שמילה:

 השר כחלון. 

 זו למעשה הייתה המדיניות לקראת פריסת תשתיות עצמאיות.  – הבנתי  אמיר הלר: 

 סכום שאתם מבקשים להטיל מבוסס על השקף הזה? אנא הסבירו כיצד הגעתם ל  : איריס סורוקר



לסיטונאי בהוט. כביכול : עדי קופלוביץ' לקוח קמעונאי  בין  ניתן להשוות  נראה שאין    ,בטווח הקצר לא 

להוט אינטרס בכלל משום שהיא רוצה שיהיו לה לקוחות על התשתית שישלמו לה כסף. 

היא עושה מאמצים גדולים למנוע קיום תקין של שוק סיטונאי ברשת שלה. היא    ,אולם

נטשו לחלוטין את הרשת יעושה זאת מתוך חשיבה על הטווח הארוך כדי שלקוחות לא י

 שלה ויעברו לרשת עצמאית. 

היה ברור כבר אז שזה שלב ביניים לחדירה של    רפורמה בבסיס הכי  הבנו את זה. והבנתי   : אמיר הלר

 רשתות עצמאיות. 

 אופטיים.הסיבים ובהתאמה למתווה של תשתית הפס הרחב וההדבר מתכנס נכון,   :מימון שמילה

 אני רוצה להבין את סכום העיצום המקסימלי ומאיפה הוא נובע.  : איריס סורוקר

אני אסביר בנוגע לחישוב ההפרה, ההשוואה היא בזק. אם היינו מצפים שהשוק של הוט   : עדי קופלוביץ'

אחוזים   ...בזק הייתי מצפה שמתוך סך הלקוחות על רשת הוט  השוק של  היה מתנהג כמו  

מהם יעברו לשוק סיטונאי על גבי הרשת של הוט. יש באמת הבדלים וזהו אופי לקוחות  

לקו  ישנם  האם שונה.  בהוט.  פחות  אפקטיבי  השוק  ולכן  נוספים  והבדלים  טריפל  חות 

ההבדלים האלו גורמים לתוצאות עד כדי כך שונות? גם אם הייתי בוחן מעבר של רק חצי  

 .......... -מאחוז הניוד שקרה בבזק, זה עדיין היה גורר אובדן הכנסות שנתי של הוט של כ

באובדן   מדובר  היה  עדיין  הניודים  מאחוז  בשליש  רק  מדובר  והיה  במידה  אפילו  ש"ח. 

 פיתוח של השוק הסיטונאי. -ש"ח אשר הוט הצליחה לשמר באי ...........הכנסות שנתי של 

 לקוחות?  ..........אז למה אמרת  :  איריס סורוקר

 כמה יש בפועל.זו הדלתא בין כמה היה מצופה שיהיו ובין  מתנאל מזור:

נקודת המוצא היא כאמור ההשוואה לבזק, גם במעבר לשוק הסיטונאי על גבי הרשת וגם   : עדי קופלוביץ'

, הם הפוטנציאל שהיו יכולים לעבור לסיבים  ..........במעבר לרשת סיבים עצמאית. אותם 

שעברו לרשת ולא עברו. אנו יודעים מה היחס בין מספר הלקוחות על גבי רשת בזק לאלו  

עלו בסולם ההשקעות. ואז מדובר באובדן כלל ההכנסה מהלקוח   עצמאית כשהספקיות 

 ולא רק החלק הקמעונאי.

 כפול שבעים כפול כמה זמן?  ........... : איריס סורוקר

, כפול  ת שיעברו לספקיותשמרנישהיה מצופה בהערכה    ..........-לוקחים כ  .........-מתוך ה : עדי קופלוביץ'

זה שנתי    12כפול    .... ל  -כי  זה הסכום המרבי  ₪    ...............-ה  ש"ח.  .............-מגיעים 

 . שמבוססת על הכנסות הוט שבחוק הלפי הנוסחכספי  שמותר להטיל כעיצום 

 . לא יותר גבוה? אני חושב שצריך להגדיל את העיצום הכספי למה אמיר הלר: 

 בחוק.  הלא ניתן להגדילו כי זה המקסימלי על פי הנוסח מתנאל מזור:

לקחתם בחישוב רק את האינטרנט ולא את הטלוויזיה שגם שם יש הכנסות שלא נפגעו,   אמיר הלר: 

 . וברור שהוט עשו את שלהם והיה שווה להם



 במלואו עדיין ההפרה משתלמת לגמרי. הכספי גם אם ישלמו את העיצום  ,כלומר : חוריןלירן אבישר בן  

דרגות    4יש    –  החוק מאפשר לחשב את סכום העיצום המקסימלי לפי דירוג חומרת ההפרה :מתנאל מזור

 . ולפי חומרת ההפרה מחשבים את סכום העיצום הכספי המרבי שניתן להטיל על המפר

ומוגבלים בספים    גדולים יותר אך אנו לא יכוליםכספיים  להטיל עיצומים  יש בהחלט מקום   :איתן כסיף

בחקיקה ההפרה  שנקבעו  לפני  הייתה  הוט  של  ההכנסה  העיצום    ..............  סכום  ש"ח, 

והוא  נקודות,   85נגזר ממנה. מקסימום הניקוד מוצג במצגת. הניקוד המומלץ הוא הכספי  

מ  יותר  ה  היוש הנקודות    80-גבוה  עיצוםבמכתב  בשל ההפרה   כוונה להטלת  וזאת  כספי 

 . בנושא קובץ הקונפיגורציה שהבנו שהיא עדיין ממשיכה

 .הפרה משתלמתפי הולכים ל  שאתםאני מבינה  איריס סורוקר: 

אכן. בנסיבות הללו שבהן בלאו הכי סכום העיצום הכספי יחושב לפי הפרה משתלמת ולא   :מתנאל מזור

 הניקוד המחודש. לפי 

 . הכספי על סכום העיצוםבסופו של דבר  הניקוד המחודש גם לא משפיע : לירן אבישר בן חורין

במכתב רק ניתנו  משך ההפרה  ל  :מציעים לתקן לעומת מכתב הכוונההמקומות שבהם אנו   :איתן כסיף

לעניין  .  10-לאנו ממליצים להעלות  ההפרות נמשכות ולכן    3נקודות, אבל מסתבר שכל    7

הופחתו   הוט,  שנקטה  קובץ    2הפעולות  שינוי  בנושא  ההפרה  למעשה  אך  נקודות 

רה משתלמת, כל החישוב לא משנה ואנחנו  במידה ונעשתה הפהקונפיגורציה לא תוקנה.  

 המקסימלי. הכספי מגיעים לסכום העיצום 

 בהפרות הקודמות?  15למה נקודה אחת מתוך  : אמיר הלר

זו רק הפרה ראשונה ביחס לשנים הקודמות. עכשיו   :איתן כסיף בסך של שני  כספי  עיצום    הטלנוכי 

 מיליון ש"ח אבל זה הגיע לאחר מכן. 

 הנקודות בנסיבות ושיקולים נוספים?   20ולגבי   אמיר הלר: 

 .שבו בוחנים את חומרת ההפרה ונסיבותיה  מדובר בסעיף סלו 30נקודות מתוך  20אלו  איתן כסיף:

 ?10במידת התועלת מההפרה? למה לא   10מתוך   8למה זה   : אמיר הלר

 את זה.   אפשר לשקול להעלות :איתן כסיף

  סיכום הדיון

 אני אקריא את המלצתנו למנכ"לית:  –אפשר לסכם  : סורוקראיריס 

התקשורת    דלייעץ למנכ"לית משר  ,בהרכב מלא  חברי הוועדה המייעצת  ,התכנסנו היום

טלקום   הוט  על  כספי  עיצום  להטלת  הקשור  הרחב    בגין בכל  הפס  יישום  הודעה    - אי 

ביום  "שהמנכ לחברה  הוציאה  לסמכותנו  17.1.2021לית  בהתאם  נעשה  הדיון  חוק    לפי . 

 א. 37סעיף  ,התקשורת



החומר הרלוונטי לנושא שנדון בוועדה נשלח מבעוד מועד לעיון חברי הוועדה וכן הוצג לפי   

 הצורך במהלך הדיון: 

 . 27.1.13 מיום" הכספי  העיצום סכום בקביעת שיקולים" –אמות המידה  מסמך 

 . 31.10.19"ח פיקוח ראשוני מיום  דו 

 . 15.12.19  מיום ראשוני פיקוח"ח לדו  הוט  מענה 

 .17.1.21  מיום סופי"ח פיקוח דו 

)"שוק    מכתב  הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי בנושא אי יישום רפורמת הפס הרחב 

 .17.1.21סיטונאי"( מיום  

יפית  עו"ד  ו  ליכטעל נספחיו מאת עוה"ד אבי    5.4.21  מיום  סופי  פיקוח"ח  לדוהוט    מענה  

 שלו. 

פיקוח ואכיפה "בקשה להארכת מועדים להליך פיקוח    מינהלסמנכ"ל בכיר ומנהל    בקשת 

 . 17.1.21 מיוםחברת הוט טלקום"   –בנושא אי יישום הוראות השוק הסיטונאי 

להארכת מועדים להליך פיקוח   ת בקש"ל  התקשורת  משרד  של  המשפטית  היועצת  אישור 

 . 18.2.21  מיום" חברת הוט טלקום –בנושא אי יישום הוראות השוק הסיטונאי 

 . הפרה ממשק איתור לקוח  -כן, הוצג במהלך הישיבה מסמך ציר זמן  כמו 

ו  ,הדיון  מהלךב  הציגו  נציגיהמנכ"לית  התקשורת  משרד במצגת    משרד  עמדת  את 

 התקשורת. 

לפתוח את שוק תשתיות האינטרנט    ההחלטה ברקע הכוונה להטיל עיצום כספי נמצאת   

על  ב ו לרכ ספקיות שירות  תוכלנה  במסגרת זולתחרות במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי. 

את השימוש    נדרשת לאפשרללקוח תוך שהוט    השירותולהציע את  תשתיות האינטרנט  

תחילתה   הרפורמה  שלה.  התקבתשתית  שר    עוגנהוהיא    17.11.14מיום  שורת  בהחלטת 

.  2014-בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, תשע"ה

 BSA Bit Streamבתוך כך ניתנו להוט הוראות תיק שירות המכונה "תיק שירות סיטונאי  

Access + Telephony  אשר השירות  תיק  זהו  הרישיון  בגדרו  ".  מכוח  החברה  מחויבת 

 שירותי בזק פנים ארציים.לאופן מתן  כללי שיש בידה ה

להודע  כספיעל  לחברה    הבהתאם  עיצום  להטיל  כי  ,  הכוונה  כמי  נטען  נמצאה  החברה 

פועלת   ובפרט  על רשתה  פיתוח השוק הסיטונאי  תיק  תוך  שממאנת להשלים את  הפרת 

 נושאים הבאים: שלושת ה השירות ב

 .פיתוח ממשק איתור לקוחאי  .א

 לתהליך של תמיכה טכנית בלקוח.  API קפיתוח ממשאי  .ב

  ה פקיקצה שס השל ציוד  קובץ הקונפיגורציה  בהגדרות  שביצעה הוט  שינוי אקטיבי   .ג

 אחת הספקיות )פרטנר(. 



חברי  חברי הוועדה שמעו סקירה רחבה בקשר להפרות הנטענות בשלושת עניינים אלה.   

הוט  הכתובות  בתשובותיה  היטבעיינו    הוועדה חברת  )משרד   של  דינה  עורכי  באמצעות 

לשאלות    מיתר( תשובות  כדיוביקשו  הדיון    תוך  מפרוטוקול  לראות  שניתן  כפי  הדיון, 

 .  לעיל  המפורט

 פיתוח ממשק איתור לקוח   

היא שהיה על חברת  של משרד התקשרות  כאן הטענה    - הלקוח  איתור  בכל הקשור לממשק   

לא לספקיות  פהוט  בממשק  חיצוניות  שר  הלהשתמש  כחברת   ,שלה  לקוח איתור  וזאת 

על מנת שספקית חיצונית תוכל לאתר בפשטות ובקלות את הלקוח שבו מדובר  והתשתית, 

תשתית של הוט לצורך אספקת  בסביבת מגורי הלקוח  אם יש או אין    -ולקבל מענה לשאלה  

מנת   על  כזה  ממשק  לספק  הוט  את  מחייבים  השירות,  תיק  גם  כמו  התקנות,  השירות. 

 הספק המתחרה. השירות החלופי בידי  מתן לאפשר את עצם היתכנות 

לא מעט תלונות מספקי השירות. תלונת הספקים נסבה  בעניין זה  משרד התקשורת הציג   

על כך שאין הם מצליחים לאתר לקוחות. משרד התקשורת בדק את התלונות בעצמו והציג  

כתובות    70נבדקו  כתובות ומתוכן במוקד שירות לקוחות    197שבו בדק    2020י  מידע מיונ

הממשק לא הראה את מקרים נפלו שגיאות ו  68-נמצא כי ב שונות ממיקומים שונים בארץ.  

פער בין המידע   נמצא ,אותן התוצאות אשר התקבלו אצל ספקית השירות )פרטנר(. כלומר

המתקבל אצל הספקית החיצונית ובין המידע המתקבל אצל הוט. ממצא עובדתי זה הוא  

 בכל הנוגע לשיבוש הממשק המתוכנן.  חמור ומעלה שאלה

ב'  ממשק איתור כי "  41בסעיף  יינת  צ. הוט מ2עיינו בתשובה שהגישה חברת הוט בפרק 

לקוח )חיפוש לפי כתובת( הוא כלי האיתור באמצעותו עושה שימוש נציג השירות לצורך 

הוט שירות  של  לקיומו  אינדיקציה  בסעיף  קבלת   ."44  " כי  פעלה  נטען  בהתאם הוט 

לכתובות תוך שיוכן  לקוח  ופעלה לממשק איתור  במערכות   להחלטת משרד התקשורת 

עלה הממשק לסביבת היצור והיה    18.6.19ביום  הוט מתארת כדלקמן "  61". בסעיף  הוט

". אנו מוצאים כי בכך הוט הודתה שאיחרה באופן ניכר  זמין לשימוש ספקיות השירות

 . ביישום ההחלטה שהוטלה עליה

 , התקיימו מעת לעת שולחנות עגולים ונציגי החברה נפגשו עם נציגי חברת התקשורת  אמנם 

לפי    2020שבוצעה ביוני    מאוחרת למועד זה,  , בדיקהבנוסףהפתרון יושם באיחור.  אולם  ו

בפנינו,  טעויות    המוצג  נפלו  עדיין  הממשק  העלאת  לאחר  גם  כי  מוסברות  העלתה  לא 

 וחריגות המעידות על שונות בממצאי הממשק בסביבה שבה הוא פועל. 



 לתהליך של תמיכה טכנית בלקוח   API קפיתוח ממש 

וזאת לצורך תמיכה טכנית    APIמתייחסת להפרת הוראת פיתוח ממשק    ההשנייההפרה   

אינטרנט. נציגי משרד התקשורת הסבירו כי  שירות הללקוח שנתקל בבעיה זו או אחרת ב

לבדוק את לה  על הוט מוטל להעביר נתונים גולמיים לספקית החיצונית על מנת לאפשר  

גם כאן הספקיות הציגו תלונות   לכך מענה.  ולתת  ובמהירות סבירה  התקלה בזמן אמת 

למשרד התקשורת ומשרד התקשורת בדק אותן. בבדיקה עצמאית של המשרד נמצא כי  

הוא מסורבל, איטי, מתנתק במהירות ואינו ניתן לתפעול ומקשה על מתן    ZOOהממשק  

נה אחד עם חובתה של הוט בהתאם לתיק השירות  שירות ללקוח. מצב זה אינו עולה בק 

 לאפשר ממשק בהתאם לתנאים שנקבעו שם. 

ממשק זהה לזה העומד לרשות נציגי השירות הוט ציינה בתשובתה כי העניקה לספקיות "

אולם הבדיקה שביצע משרד התקשורת גילתה  ו  ,למכתב התשובה(  85" )סעיף  שלה עצמה

 החיצוניות לממשק הוא חלקי ולקוי ואינו מאפשר עבודה יעילה. כי הגישה של הספקיות 

לתשובה כי הממשק המדובר הועלה    83מודה לכאורה בסעיף    עצמהכי הוט    יצוין  כאן  גם

הרבה אחרי שנדרשה לעשות כן על ידי משרד   -  2020אוקטובר  ב   27לסביבת הייצור רק ביום  

 . התקשורת

 קצהשינוי אקטיבי בהגדרות של ציוד  

מדובר בציוד פיזי אשר הספקית החיצונית מספקת ללקוח. כאן    -בכל הקשור לציוד הקצה   

תברר כי  האולם  ושלא לבצע כל שינוי בקבצים של ציוד הקצה ללא אישור.    נדרשתהוט  

תשובה. הוט הסבירה כי ביצעה  ל 4בפה מלא בפרק ב  בפועל הוט ביצעה שינוי כפי שהודתה 

  הפקי לעיקרון "ניטרליות הרשת" וזאת משום שסברה שציוד הקצה שסאת השינוי בהתאם  

אין מדובר בעילה אשר מאפשרת להוט לבצע ואולם  ה.  י של מנוי  ףתיעדוחברת פרטנר יצר  

רגולטורי   אישור  ולקבל  לפנות  עליה  היה  שינוי  לבצע  שביקשה  ככל  הקצה.  בציוד  שינוי 

 . הצדקה ולהתגונן בתקיפה עקיפהמראש. אין היא רשאית לבצע הפרה ואז לאחריה לבקש  

 סיכום 

שנציגי משרד התקשורת הניחו בפנינו תשתית עובדתית ראויה אשר לפיה  ניתן לסכם ולומר  

 . לעיל פורטו מתקיימת הפרה נמשכת מצד הוט בכל הקשור לשלוש ההפרות ש

ב  העלתה  ב הוט  בהתאם  ל  3פרק  כי  חולק  אין  מינהלי.  שיהוי  של  טענה  להנחיית  תשובה 

, הטלת עיצום כספי צריכה להיעשות קרוב ככל הניתן למועד  18.4.16מיום    ,1.0003ש  "היועמ

ביצוע ההפרות ולמצער למועד שבו התגלו. במקרה דנא, לאחר שעיינו במסמכים ושמענו את  

נציגי משרד התקשורת אנו סבורים כי אמנם קיים שיהוי מה בתהליכים. הטעם לכך נעוץ  

ולאורך הזמן היה ניתן לכאורה לאתר הפרות    2014ותקנו כבר בשלהי שנת בזה שהתקנות ה

זה כדי לפגוע בסמכות מנכ"לית משרד  מסויםולטפל בהן. ואולם נחה דעתנו כי אין בשיהוי 

התקשורת להטיל עיצומים כספיים. הטעם לכך נעוץ בזה שמשרד התקשורת כרגולטור קיים  

וגם   ,קרי חברת הוט. אין חולק  -הגוף המפוקח  לאורך השנים שיח אינטנסיבי וממושך עם  

הוט   בתשובתה  מציינתחברת  נציגי    ,זאת  לבין  החברה  נציגי  בין  מגעים  התקיימו  כי 



תן מענה לבעיות  יהרגולטור. זאת, במגמה לשמוע את טענות המפוקחת, להקשיב לדעתה ול

 שהועלו על ידה.  

ת מועד מעת לעת לצורך הביצוע  הוט קיבלה הארכו   הבדוח הפיקוח הסופי צוין כי למעש

ליום   עד  לבקשתה  הרגנ ניבעני .  30.12.18וזאת  שהאזין  ו ו,  בכך  כהלכה  נהג  כאן  לטור 

למפוקחת, הקשיב לטענותיה וביקש לקיים תקשורת בונה על מנת למצוא פתרונות ראויים  

  מניסיונותיה לבעיות שונות שהועלו. חברת התקשורת המפוקחת אינה יכולה להיבנות עתה 

צמבר . מאז ד , ולדחות את מועדי הביצוע שהוטלו עליהארכותשלה להאריך את הזמן, לקבל  

ועד להודעה על כוונה להטיל עיצום כספי חלפה למעלה משנה, ואולם יש לזכור את   2018

 תקופת הקורונה הממושכת אשר הובילה להקפאה זמנית של הליכי האכיפה. 

העיצו כלכלי אשר מציג את הרווח אשר    –  הכספי  םבנושא סכום  ניתוח  שמענו בהרחבה 

של   נמשכת  מהפרה  הוט  לחברת  צמח  משרד והתקנות  הוראות  כביכול  השירות.  תיק 

  .......- התקשורת נעזר במודל קיים של חברת בזק, אשר לפיו ניתן היה לצפות למעבר של כ

לקבל שירות    יםאלף לקוחות אשר לכאורה היו אמור  200-מהלקוחות. מדובר במעבר של כ

חברות מתחרות על גבי תשתית הוט. עם זאת, משרד התקשורת פעל מתוך הנחה שמרנית  מ

לפי   רק  המעבר  את  לחשב  הוט    ...........וביקש  רשת  גבי  על  ההנחה  לקוחות  כך  ומתוך 

עצמאית. הנוסחה היא זו:    מעתיקים את השירות לתשתיתהיו  לקוחות    ...........שלפחות  

השמרנית  . זאת הערכתו ש"ח ...........חודשים =  ₪12 לחודש כפול  ...לקוחות כפול  .........

 של המשרד לתועלת שצמחה מההפרה.  

את   בפנינו  הדגישה  התקשורת  משרד  השוק  תוצאות  ה מנכ"לית  רפורמת  של  הדלות 

בנובמבר  : למהסיטונאי ברשת הוט לתוקף    2014רות שהוחלט על הרפורמה  נכנסה  והיא 

חברת פרטנר. חברת   –הרי שלמעשה יש לפנינו כיום ספק חיצוני אחד בלבד  2015בפברואר  

לקוחות חדשים על גבי  להתקשר עם  הפסיקה    –בשלב מסוים  לשוק זה  סלקום, אשר נכנסה  

בשירותי  . כמו כן, הוצגו בפנינו שיעורי נטישה משמעותיים מצד לקוחות הנעזרים  רשת הוט

 התשתית של הוט באמצעות פרטנר או סלקום. אלו הן תוצאות קשות המדברות בעד עצמן.

ה חישוב  במסגרת   הכספיסכום  ב  עיצום  המידה  עיינו  התחשב  אשר  אמות  משרד בהן 

שי בתחרות;  הפוטנציאלית  הפגיעה  שנפגעו;  התקשורת:  להעריך  ניתן  אשר  המנויים  עור 

  30%-משך ההפרה; הפרות קודמות; כמו גם המעמד של הוט בשוק )המחזיקה בנתח של כ 

ובעשיית דין    , לכאורה, בסחבתמשוק מנויי האינטרנט(, והתנהגותה הכללית אשר לקתה

 עצמי. 

ום המידתי  בתחום ההפרות והן בצד הסכ  העובדתיים על רקע המכלול, הן בצד הממצאים

בסכום זה הכספי   םהמדובר, הוועדה המייעצת סבורה כי הטלת העיצו ם הכספישל העיצו

 היא נכונה ומוצדקת. 

 

 

 הישיבה ננעלה 
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