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 2019באוקטובר   29  – כספיים לעיצומים  המייעצת וועדהשל ה  7פרוטוקול דיון מס' 

 :נוכחים

   :הוועדה חברי

 הוועדה "ר  יו  -סורוקר"ר איריס ד
 הלר  אמיר

 מקייה  מיכאל
 

 :התקשורת  ממשרד משתתפים

 "ל מנכ, כהן)נתי(  נתנאל
 כסיף, סמנכ"ל פיקוח ואכיפה  איתן
 כלכלה  מינהלכהן,   מור
 פיקוח  מינהלבנאלי,  דני

 ואכיפה  פיקוח אגף מנהל  סגן, נורי ברק
 מזור, לשכה משפטית מתנאל

 בן ארצי, יועצת למנכ"ל מיתר

 

  מודפסים   ועותקים  הוועדה   חברי  לעיון   מועד  מבעוד  נשלח   בוועדה  שנידון  לנושא  הרלוונטי   החומר 
 .הדיון תחילת עם  הוועדה  לחברי  נמסרו

 :הוועדה בפני שהונחו מסמכים

 2013  בינואר 27 מיום  הכספי  העיצום  סכום בקביעת שיקולים .1

 2019  באפריל 28  מיום סופי פיקוח ח"דו .2

 2019 באפריל 28 מיום לעיצום כוונה על הודעה  .3

 2019 ביוני  23 מיום הוט  של כוחה בא  טענות .4

 2019באוקטובר  2פנייה להתייחסות החברה מיום  .5

   2019באוקטובר   27מענה חברת הוט מיום  .6

 להישמע  בקשה -2019  באוקטובר  28 מיום מחברת הוט מכתב .7

 

 : בוועדה היום סדר

שיווק אסור של חברת בת    עקב   טלקוםתדון בכוונה להטלת עיצום כספי על חברת הוט    הוועדה
 . הרישיון להוראות בניגוד החברה נציגי  ידי  על( נט-)הוט
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 : הדיון מהלך

 בדיון  הנוכחים הצגת

ד"ר  הוועדה"ר  יו מיכאל    סורוקר,  הוועדה  חבר  כי  שאנו    מקייהמציינת  תוך  בקרוב  להגיע  צפוי 
 יודעים כי החומר מצוי בפניו.

מסיים את עבודתו כעובד ציבור ולכן לאחר דיון זה    מקייה  מיכאלהוועדה    חברמציין כי    כסיף  מר
 אין הוא יכול לשמש עוד כחבר ועדה. 

  לרוב  אלא מינימלי של חברי הוועדה לצורך קיום הדיון    למספרלא מתייחס    החוקכי    מציין  מזור   מר
 .  בשנייםהוועדה  את לקיים  ניתן  ולכן –

 בקשת הוט להישמע בוועדה? עליש למישהו משהו לומר  האם:  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

  להקיםהיה    הרעיוןלקראת תיקון חוק התקשורת בוועדת הכלכלה של הכנסת    בדיונים:  מזור  מר
החלטה בשל שיקול הדעת הרחב שמוקנה למנכ"ל. אין    קבלת  טרם"ל  למנכ גוף חיצוני שייתן ייעוץ  

  לפני יהיה    שהשימועגם נוסחו סעיפי החוק כך    בהתאם.  בלבד  מייעץ  בגוף  אלא מדובר בגוף מחליט  
  בעל   או  בכתב  השימוע  פרוטוקול  את  הוועדה  לפני  שמביא  זה  והואוהוא המנכ"ל,    המחליט  הגורם

זכות    אין.  למפר  שנערך  פה והיא אינה רשאית לזמן אותו    המייעצת  הוועדה  בפני  להישמעלמפר 
יתקיים הליך של    אם.  פה  בעל  או  כתבב"ל  המנכ   לפני  רק  להישמע  יכול  הוא  אלאלהישמע בפניה  

  תכליתהאדברסרי ששומע עדים ואין זו    גוף  למעין   נהפכת   הוועדה   אז   כישמיעת המפר לפני הוועדה  
 וזה בניגוד ללשון החוק. 

זה    הפניתי  הקודם  בדיון:  הלר  מר בעניין    מייעצת   וועדה  מתקיימת  שם,  הקבלנים  לרשםאתכם 
 . פה  בעל המפר נשמע  ובה הקבלנים לרשם

מבעוד    שמקבליםהחומר    לפי  למשרדיכולים לייעץ    הוועדה  חברי  כי  הלר   מר  מוסיף,  אחר  בעניין
את    חשוב   ולכן מועד,   נוכל    תמלולי שנקבל  וכך  המלאים מראש    מייעצים  שאנו  להרגישהשיחות 
 .  ביותר והנכונה  הטובה בצורה

  המעניםהמסמכים הנדרשים לרבות בקשות החברה,    את  קיבלוהוועדה    חבריכי    מציין:  מזור  מר
של    לחברה  המשרד  שלהמפורטים   ממ  מרכזיים  חלקיםותמלול    נסמכנו   שעליהן  השיחותחלק 

בתהליך הפיקוח. עם זאת, אנו מקבלים את ההערה ולהבא נבחן כיצד להביא לפני הוועדה תמלילים  
 . הפיקוח להליך  הרלוונטיים  השיחות מתוךמלאים 

  את   ששמענו   לאחר   -   פה  בעל  להישמע  הוט  המפוקחת  של  תהלעניין בקש  :סורוקרה, ד"ר  "ר הוועדיו
מר מזור  נראה שאין מקום לסרבל את ההליך ולזמן לדיון בע"פ את נציגי המפוקחת,    המשפטי  היועץ

מפורטנשמע  המפוקחת ,  שנית.  כן  לעשות  סטטוטורית  חובה  אין ובאופן  היטב  והחומר    ה  בכתב 
  מדובר.  בפנינו  נמצאים  2019לאוקטובר    27, וכן  2019ביוני    23בין השאר מכתבם מיום    -שהגישה  

עו"  כוחה  בא  שרשם   ביותר  מפורט  בחומר ומכיוון שמדובר    אוגולניקניר    דשל המפוקחת  ולפיכך 
זה לזמנם.    , אנו לא רואים צורך בשלבהמחליט  שהוא  מנהלי  לגורם  מייעץ  יבוועדה שהיא בעלת אופ

אם ניתן לעשות זאת    נבחן  אנובשל חוסר בהירות    נוספת  בשמיעה  צורך  או  מיוחד  מקרהיהיה    אם
 . ברר את הדברים לעומקםלעל מנת  

כי    מבקש  :כסיף  מר מיום    ישלציין בפרוטוקול  גם  באוקטובר    28  ומיום  באוקטובר  27מכתבים 
 ( שנשלחו ממש ערב הדיון. פ" בע להישמע)בקשה 

את המסמכים המונחים    לסקורכסיף    ממר  מבקשת   ההמלצה   לקראת:  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
 בפני חברי הוועדה )מצוינים מעלה(.   
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 המבנית  להפרדה והרקע הנושא הצגת

בזק    שתי  קיימות:  "ל המשרדמנכ היא  בשוק התקשורת. האחת  מוכרז  מונופול  חברות המהוות 
היא    בתחום והשנייה  שידור   החברה .  השידורים  בעולם  הוט   חברתהתשתיות  כחברת    יםנבנתה 

,  ISPהצליחו לחדור לתחומים נוספים כמו טלפוניה, אינטרנט,    השנים  וברבות   כבלים  באמצעות
לעיל.    החלות   ההגבלות .  סלולר שתוארה  מהאבולוציה  כתוצאה  נוצרו  הוט  חברת    ההפרדות על 

  בהוט   נוספת   חברה  של  חיבור   ובכלהרגולטורים לא היו קיימים מהקמתה,    ההגבלים  או  המבניות
, וזה  אבולוציוני  באופן  המבניות   ההפרדות  או   ההגבלות   לחברה   ניתנו   השידורים   בסיס  על   שנבנתה 

  צוות   ויש  וחדות  ברורות  מאוד   ההגבלות.  שונה מהאבולוציה של חברה שהייתה ממשלתית כמו בזק 
את סוגיית ההפרדה המבנית בבזק והוט ואת הבקשות השונות שלהן בעניין    הבוחן  זה  לעניין  מלווה

 סלי שירותים.  למכירת  בבקשות  מדוברפעם ולא פעמיים  לאלציין כי  חשובזה. 

  מהווים   שהםבגלל המונופול    ISP- של תשתית ו  באנדל להבנתי, אסור להם למכור היום    :הלר  מר
 בתחום השידורים. 

 המונופוליסטי של החברות בשוק.    הכחים על  אנחנו מסתכל :המשרד"ל  מנכ

האינטרנט    תשתיתאמצעות  ב  הבית   ממשקי  %90-צריך לזכור כי הוט מגיעה ליותר מ  :כהן  גברת
 . שברשותה

להבנתי    כי?  באנדלים  קייםל  להוט  לאפשר  העתידיתבוחנים את האפשרות    אתם  האם :  הלר  מר
שהיא מונופול בשוק השידורים,    משום  הוא  באנדל  לשווק  כיום  הוט  על  נאסר  בגינה  לסיבה  הבסיס

 . בשוק מאוד גדול שליטהדבר המאפשר לה 

בזק שהיא מונופול בתחום   את  הזכיר"ל המנכ . והספק התשתית לעניין   :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו
 ? מונופול היא תחום באיזהתשתיות הבזק. 

 . ינטרנטא  ובשירותי  תקשורת בתשתית, בטלפוניה מוכרזתבזק   :מזור מר

 על התשתית של בזק מתיישב ספק האינטרנט?  :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

כמו שלבזק יש חובה למכור לספקי שירותים את התשתית שלה, גם לחברת הוט יש חובה    "ל:מנכ
 לעשות זאת במסגרת תשתיות הכבלים שלה. 

  הכבלים   תשתיות  את  יש  ולהוט  שלה  התקשורת  תשתית  את  יש  לבזק:  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
הלאה.  נטוויז,  נט  הוט ,  בינלאומי  בזק   כמו  האינטרנט  ספקי  יושבים  זה  גבי   על .  שלה וכך    נניח 'ן 

  התשתית   מבחינת  אומר  זה  מה,  טלוויזיה  לשידורי  הקשור  בכל  הוט  של  לקוחות   שאנחנו
  אינטרנט  ספק  כל,  הוט  של  או   בזק   של  התשתית  ם , לא חשוב אכלומר?  בבית  אצלנו  האינטרנטית 

 ?הספקים מכלול את להציע הוט על , תשתית כל על לרכב  יכול

יכולה על גבי תשתית    אתמסביר את החלוקה לתשתית אינטרנט ולספק גישה לאינטרנט.    :מזור  מר
דרך    זאת לעשות    חייבתלא    את מגבלה טכנולוגית ולכן    איןהוט להשתמש בכל ספק הקיים בשוק.  

  שאסור   מה  וזהכך שהכנסות הקבוצה יגדלו,    הבת   חברת  את  קלשוו   אינטרס  כמובן  יש  להוטהוט.  
 כחלק מהוראות ההפרדה המבנית.   להם

 . הפרה לטענתכם  שהוט החוק הוראת את  להציג מבקש: הלר מר

  המונחים בפני חברי הוועדה.  מסמכיםמצביע על כך ב :כסיף מר

 המבנית  ההפרדהבנושא  הרגולציעיקר הוראות ה הצגת: כהן גברת

לקיים    את  תומחייב המבנית    ההפרדההוראות   והוט(  )בזק  התקשורת  בשוק  התשתית  חברות 
מערכים נפרדים לכל מגזר פעילות, ובפועל לספק שירותים שונים באמצעות חברות בנות המופרדות  

המבנית    ההפרדההוראות  ,  בנוסף  זו מזו ברמות שונות )ברמה הגאוגרפית, ברמת ההנהלות ועוד(.
הוראות ההפרדה המבנית    הוטקבוצת  ב.  השירותים  שיווק  לאופן  הרלוונטיים  כלליםגם    תוקובע
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" כדי שתוכל לחדור לשוק ולצלוח זאת מול בזק.  ינוקא  הגנתניתנו לכתחילה באופן מקל כסוג של "
ברמת מבנה ההחזקות, הוט מערכות )הוט שידורים( היא חברת האם בקבוצה, והוט טלקום, הוט  

הוט מערכות והוט טלקום לא  הן חברות הבנות. על פי הוראות ההפרדה המבנית,    נט והוט מובייל
לשווק  ה  יכולות  שירות  עם  יחד  לחוד(  או  )ביחד  שירותיהן  "   ISP- את  )במסגרת  נט  הוט  סל  של 

טלקום    זאת, הוט  עםונענות בחיוב.  בבקשה לשיווק  למשרד    פונות  הן, אלא אם  "(משותף שירותים  
כפי    -   אינטרנט  תשתית ו  טלפוניה,  שידוריםשירות    ווק חבילות שכוללות והוט מערכות יכולות לש

 זו הקלה שניתנה להוט כחלק מ"הגנת הינוקא". של הוט. הטריפלשאנו מכירים כיום את  

 מבקשת הבהרה בהגדרת המונח "סל".    :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

היתרון הוא היכולת    –הלקוח    לגבי .  ללקוחיתרון הן לבעל הרישיון והן    מעניקשירותים    סל  :מזור  מר
  וזה ,  ISPשל   נפרד   ספק ועם לתשתית   הוט  עם למשל להתקשר   במקוםלהתקשר רק מול גורם אחד  

לפ  בקשר  להיות  צריך  שמולם  הגורמיםצמצום    -   הלקוח  את  שמושך  הגורם אחת  .  ניותוכתובת 
 מבחינת בעל הרישיון מדובר בחסכון כספי. 

מערכי  כהן  גברת מהאל  –משותפים    ומוקדים  טכנאים,  שיווק:  חלק  הם  המרכזיים  יתרונות  ו 
 . בעל הרישיון מבחינת 

  הטיפול .  ספציפי  קאותך לאותו ספ  יפנוזה לא מדויק. כשיש לך בעיה מול ספק כלשהו הם    :הלר  מר
"א: נתנו לה לספק שידורים, המפ " בתחום  ינוקא   הגנתכמו שמוצג. להוט נתנו "  אחד  גוף  מול  לא  הוא

  על   מקלמה ש  המשרד  מול  שירותים  כסל  זאת  לאשר  צורך  ואיןאינטרנט וטלפוניה כחבילה אחת  
  לטלפון  בנוסף תמכור שבזק למשלשם יש אפשרות  שירותים מסל שונה זה. האלה המוצרים  שיווק

  בנפרד  להימכר  ייבח  השירותים   סל   מכל  מוצר  שכל  אומר   זה .  הבזק  בחוק  הקיימים   נוספים   שירותים 
להוט למכור סל שירותים בלי אישור המשרד,    אסורש  זה(. מה שאומרת הוראת הרישיון  ריקות)פ

אתם משווקים סל שירותים בלי שקיבלתם את אישור המשרד.    נט  הוט  את   משווקים  שאתם  ובכך
 היא על הוט שידורים.  ההגבלה

  סל שירותים הכולל את שירותי   בקשות לאישור  מספר בשנתיים האחרונות    הגישו   הוט:  כהן  גברת
וכן    , בשוק  דומיננטיה  המעמדבין היתר נוכח  .  בקשותיהםדחה את    והמשרד  מהסל   כחלק   נט  הוט

  לאשר   העת  בשלה סבורים כי לא    אנובהן היא נוקטת בעת האחרונה.  אנטי תחרותיות    פרקטיקות
על ידי אגף כלכלה בהליך    נבחנת   מהסוג הזה  בקשה   כלזה כי  יצוין בהקשר ה.  להוט שיווק כאמור

 .  סדור במסגרתו נשקלים שיקולי תחרות לצד היבטים רלוונטיים נוספים

  של  תמחור   מציע  שנציג  כמו  -   עסקי  מידעלהוט להעביר להוט נט גם    שאסור  להדגיש  חשוב :  הלר  מר
 . נט  הוט  שירותי

, באופן שיספק  ISP- מחברת התשתית לחברת ה   מנויים  על  מידעלהעברת    היא  הכוונה:  כהן  גברת
וכחלק מדואופול  , השידורים בשוק יןמונופול ה בתור בעלת. אחרים מתחרים פני  על יתרון נט להוט

  משליך באופן ש  העדפות  מכתיבש  נתפס כמוצר    שידוריםבשוק התשתיות, להוט יש כוח רב. מוצר ה
כ.  כלל רכישת החבילהעל   מ   50%- הוט מחזיקה  נגישות ללמעלה  יש לה    90%-משוק השידורים, 

מהמנויים ומההכנסות בשוק    30%-ממשקי הבית באמצעות תשתית האינטרנט שברשותה ובפועל כ
 זה שייכים לה.  

שחברות כמו סלקום או פרטנר שהן ספק אינטרנט בעצם    סיטונאי   שוק  באמצעות   אפשרנו:  מזור  מר
  התשתית   על"לרכב"    האפשרות  את וט או בזק במחיר סיטונאי מפוקח  התשתית ה  מחברותיקבלו  
 .  התשתית הן הוט או ובזק הספקהן  שבהלך כלקוח חבילה אחת  ימכרו   והספקיות שלהן

מבחינת תשתיות אינטרנט וחלוקת השוק בין בזק    2018לשנת    2014מציג את ההבדלים בין שנת  
ת השוק הסיטונאי לעומת בזק שאיבדה לפחות  לא איבדה לקוחות לטובו כמעט להוט. למעשה הוט 

אלף מהם על גבי    **-ורק כ  אלף לקוחות בשוק הסיטונאי   ***-אלף לקוחות ובפרט שכיום יש כ   ***
 רשת הוט. 
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 ?  באנדל למכור רשאית בזק האם: הלר מר

כןכהן  גברת הזה    אישור  קיבלה  בזק  .:  מהסוג  באנדל    ספקיות  של  והצעה   פריקות  תחת לשווק 
ההתייחסות לבזק היא שונה בהקשר הזה נוכח מתן גישה שווה לתשתיות כחלק מרפורמת  . אחרות

לא  השוק הסיטונאי.   בשנים  הוט  אנטי תחרותיות  בפרקטיקות  נוקטת  ואף  באותו האופן  פועלת 
מעמדה בשנים  ניתן לראות כי הוט משמרת את  האחרונות שפוגעות במתן גישה שווה לתשתיותיה. 

למש )האחרונות,  האינטרנט  תשתית  מנויי  מצבת  מבחינת  היום  2014  שנתמל  השנים  ועד   ,
בזק אינה יכולה לשווק    – אגב, בניגוד להוט    התחרותיות ביותר בתחום האינטרנט הודות לרפורמה(. 

 הכוללת שידורים. טריפל חבילת 

 . מקייהעו"ד מיכאל  נכנס   :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

 

 הפיקוח  הליך הצגת

 :  כהן גברת

 לשיחה  נציג של בחזרה לרוב קורה - הפיקוח  הליך  את שהניעהמקרה  הצגת •

 חודדו  והנהלים בודד  בנציג  מדובר כי מגיבה הוט •

 ממשיכה המגמה   - יזומות  שיחות •

 להוט  פיקוח ח"דו  העברת •

 הצגת הטענות המרכזיות  –משיבה  הוט •

 הממצאים   אותם - חודשים  כמה לאחר חוזרת בדיקה •

 השיחות  עם יחד להוט שעובר פיקוח ח"דו •

 הטענות   עיקרי - הוועדה חברי שולחן על הנמצאת הוט תגובת •

 מה העיקר שמוצע ללקוח על ידי הנציגים?  שנשמעו בשיחות  :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

את התשתית שלהם    מציעיםמדובר בנציגי הוט טלקום, חברת תשתית האינטרנט. הם    :כהן  גברת
.  נט  הוט   -   בעל זיקה מבנית  ספק  התשתית  הצעת  עם  יחד  להציע   אסור  להוט .  ISP- ואת הוט נט כ

  קשורים  הם  שאיתו. אם הם משווקים ספק מסוים  או לא להציע כלל  אחר   ספק  להציע  יכולה  היא
 . נט הוט את לא  רק, גמור בסדר זה - עסקית

ידי    הספק  בשאלת  תענה  שהוטהמשרד    שלהציפיה    מה  :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו שנשאלת על 
 הלקוח? 

הוט טלקום הייתה    .012- ו  ן 'וויזעם נטגם  בעבר    עבדה , וITCעובדת היום עם הספק    הוט   : כהן  גברת
הלקוח  בשיחה  שלושתן  את  בעבר  מציעה אין  לבחירתו  מול  בעיתיות..  רשאית    בכך  טלקום  הוט 

איתו זיקה  בעל  שאינו  ספק  עסקיים.    להציע  בקשרים  קשורה  כל  היא  את  שתציע  רוצים  היינו 
 בסדר.   וזה עד היום,  הציעה ואותם  2-3הספקים אבל היא קשורה עסקית עם 

  בקשר  לא  שהיא  אלה  את  להציע  מחויבת  לא  שהיא  ממך  מבינה  אני  :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
 את מי היא כן חייבת להציע?  לחברה  כתוב האם. איתן עסקי

כתוב לחברה את מי היא    .נט  הוט  את   לשווקיש דבר אחד שהוט לא יכולה לעשות וזה    :כהן  גברת
 בעל זיקה.  ISPספק   – לא יכולה להציע 

  מצפים   אתםהוא רשאי לפנות למי שהוא רוצה.    כיהיא יכולה לצורך העניין לומר ללקוח    : הלר  מר
 ?האינטרנט  ספקיות כל של רשימה ייתןמספק התשתית ש

: אני שואלת את הרגולטור מה הוא מצפה שיקרה. יש מוצרים בשוק  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
  הלקוחות אם אין לך ספק.    איתהשהם משלימים. יש לך תשתית אינטרנט שאתה לא יכול לעבוד  

 מה הציפיה משיחת שיווק תקינה?  שואלת אני לכן, המשלימים המוצרים בשני מעוניינים
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כאשר    התקינות  בשיחותהיו לא תקינות.    **   ומתוכןשיחות    ***  קיבלנוהשיחות    במדגם  :בנאלי  מר
, הוט  נטוויזן,  בינלאומיהצרכן שאל לגבי הספק השיבו לו כי יש מגוון אופציות בשוק ופירטו: בזק  

 . העדפהומתקיימת  דומיננטית  כאפשרות מוצגת נט הוט  כאשר'. הבעיה היא וכונט 

ד"ר  יו הוועדה,  כי    אני   :סורוקר"ר  מדבריכם    בצורה   אך   נט  הוט   את  להציג   להם  מותרמבינה 
 במסגרת רשימת הספקים.   שוויונית

 .מבנית פרדה לרישיון העוסק בה  17.1הצגת סעיף   :בנאלי מר

 . העדפה של בצורה  הצגה,  נט הוט של תדיר שיווקהממצאים מהשיחות והם  הצגת

 (. אוגוסט מחודש בשיחה לקוחות שירות.." )נציגת  זאת בכל אך, אוסר התקשורת שמשרד"יודעת 

בשיחה    מההקלטות :  הלר  מר ולא  ללקוח  חוזרות  בשיחות  לרוב  מדובר  הדיון  לפני  ששמעתי 
שיטתיות  –  הראשונית שיש  אני מתקשה להשתכנע  הפניה אך  לא  ברור שהייתה  אני    **  שמעתי. 

. הם ISPותוסיף    טריפלקח    – לא מבצעים שיווק אקטיבי    הן. חלקן הן שיחות חוזרות. לשיחות
על    הטריפלמשווקים את     מפנים:  הבעייתיות  התשובות  את  עוניםהם    ISPואז כשהלקוח שואל 

". בנוסף, מערכת השיווק שמבצעת אחר כך את ההתקשרות  הדברים  את  לך  יסדרלחבר בהוט נט ש" 
למי    שמוכרשומרים על הפרדה בין מי    הםט,  של הוט התשתית אלא של הוט נ  לא  היאבפועל     ISP- ל

  בצורהלא מוכר לך את זה    מערכות  הוט  של  והנציג  אחר   לספק  הפניה   רק . האם כשיש  שמשווק
 האם מדובר בהפרה ובשיווק סל ברמה המשפטית?   - ומפנה   מציע רק אלא ממשית

  ברור  כלכליבתוך בזק, פה יש אינטרס    בקבוצות  החשבונאיות  מההפרדות  במקצתבשונה    :מזור  מר
גבי    .נט  להוט  יתחברו  שהמנויים  להוט  על  לאינטרנט  הגישה  לגבי ספקי  מציג את חלוקת השוק 

 בתשתית הוט הם מנויי הוט נט.  ISP- ממנויי ה ***%   -למעלה מ  –תשתית הוט 

ד"ר  יו הוועדה,  נות   : סורוקר"ר  שהם  ההנחיות  הן  מה  לראות  מהם  לבקש  ניסיתם  נים  האם 
למשווקים שלהם? הרי הם אומרים שמקפידים על ההנחיות. האם יש חשש שמישהו מהמשווקים  

 מקבל בונוס על כך? 

  גבי . לתקינים  הםפניהם    שעל  תדרוכים  לנו  מראים  הם,  בעבר  גם  זאת  וראינו  ביקשנו:  בנאלי  מר
 .אינטרס להם שישלא עוברים על ההנחיות לחינם, כנראה  שהם מעריכים אנו – הבונוס

  להוט שאני מבין את הסעיפים שקראתי    כפי   הדין  שורת   לפימדובר בספקולציה בלבד.    :מקייה  מר
. אסור להם להזכיר את השם  לבד  ולא  ספקים  מרשימת  כחלק  לא,  לחלוטין  נט  הוט  את  לשווק  אסור

  להחזיק  לחברה לתת מוזרהם מהווה הפרה. בנוסף, הוט נט בשיחה עם המנוי ולכן עצם ההצעה של
  אם   הוט  מלבד  אותו  יציע  לא  אחד  שאף  מסוים  שירות  לספק  היא  שלה  הפעילות  שכל  בת  בחברת

 . מדובר בפרצה שקוראת לגנב.  אותו תציע לא  הוט

 . ומשווקת באנדלים ISP: הוט נט פונה למנויים בעצמה באופן עצמאי כספקית  כהן גברת

  לשירות  הוט  של   הפניה   הייתה   כי השיחה ששמעתי והחומר שקראתי    מתוך   ספק   אין:  מקייה  מר
  והוראה   שיטתיות  שיש  להשתכנע  מתקשה  אני ,  שני  מצד .  לכאורה  הפרה  ויש  משלים  נט  הוט

מצפה שאם    הייתי. הפרה  הייתה  שבהןשל שיחות    לדבריכם   ***   ב  מדובר.  זו  בצורה  להציע  מלמעלה 
 יש הנחיה מלמעלה ומדובר בבונוס למשווקים הייתי מצפה להיקף גבוה יותר של הפרות. 

  ההפרדה   הוראות  את  קוראת  אני  כאשר.  מקייה : מצטרפת לדברי עו"ד  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
  היה  לא  האם.  הכולל  מהמערך  כחלק  נט  הוט   את  לשווק  להם  שאסור  שם, מאוד לא ברור  המבנית

  של   הציפיה  האם?  עיצומים  מטילים  כשאתם  לו  אסור  ומה  מותר  מה  בדיוק   ידע  שהמפוקח  ראוי
 ? דיה ברורה המשרד

 . לנכון שרואה  ספק  לכל לפנות  יכול שהלקוח שיגידוהציפיה היא  :בנאלי מר
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  ת מודע  יא. הנדחיתלשיווק סלי שירותים ו  כאלה  בבקשות  הזמן  כל  למשרד  פונה   החברה:  כהן  גברת
 . לאיסור

  לסל לשווק.. ובתנאי שהגיש בקשה    רשאי"  -מהוראות הרישיון    סורקורלד"ר    משיב:  מקייה  מר
 רק כשיתקיימו התנאים מותר להם. כי מובן מכאן". בחיוב לו השיב  והמפקח משותף

מאפשר איזשהו    באנדל.  ללקוח  אחת  כתובת  לתת  הוא: הרעיון של סל  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
גם שאר    שימסרו  ובלבד  פסול  אינו"  נט"הוט    השם  אזכור   עצם  כי   טוענים  אתםמקבץ כולל. וכאן,  

  נמצאת  איפה  לראות  מבקשתהשמות. האם זה מספיק חד כדי שרשות מנהלית תטיל עיצומים?  
 .ההפרה  על שמפרטת ההנחיה

 פיע בצורה ברורה. : בדו"ח הפיקוח הראשוני זה מו כסיף מר

 

 ובה הפרה  2019מחודש אוגוסט  הקלטהשומעת  הוועדה ❖

 . מציעה  שהנציגה   מה  אוסר  התקשורת  משרד  כי  יודעים  שהם  חדה  בצורה  מבהירה  השיחה   : כסיף  מר

 . אסור שזה הבהירההוט  של: יכול להיות שזה מראה שההנהלה הלר מר

הראשוני    ח" דו  הצגת :  כסיף  מר   הוט   כי   בסיכום  10  בסעיף  מובהר ובו    2018  מספטמבר הפיקוח 
 .  לכאורה רישיונה להוראות  בניגוד משותף שירותים סל משווקת טלקום

 ?פסולות שיווק הוראות הן לטענתך  מה ח" בדו מבהיר אתה:  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

  שיווקה   היא .  וספק  תשתית   כולל   וזה  ₪  99אומרת ללקוחה מראש שהמחיר הוא    הנציגה:  מקייה  מר
 ששמענו עכשיו היא נתנה לה מחיר סופי לתשתית וספק.    בשיחה. במפורש חבילה לה

 

 

 

 חברי הוועדה   התייעצות

)מקריא מתוך הרשימה שנשלחה להוט( לא    .הפניה  הייתה,  שיווק  היה  לא  שהיו  בשיחות:  הלר  מר
 כולן לדעתי מצביעות באופן חד משמעי על שיווק אסור. 

. יש כאן  פיקוח"חות  דו   ומוציא   עוקב   התקשורת  שמשרד   שטוב  נראה:  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
  דומיננטי  מעמד  בעלת  שהיא  שהוט  הוא  החששחשש מוצדק והרגולטור צריך לתת דעתו לעניין זה.  

  כחזה וכך תצבור    עניין תדחוף ותקשור את המוצר המשלים שלה ל   והאינטרנט   שידוריםה  בשוק
הן מבחינה כספית    משמעות  יש   כספיים  לעיצומיםנוסף. הדבר ברור אך עליו להיות חזק מספיק.  

.  הפיקוח   המשך  את  שיחליש  שגגה  של  למקרה  ליפול  לא  להיזהר  יש.  בציבור   מוניטין   מבחינת  הןו
שוב   כאן  לשקול  שצריך  להיות    מהם   מצפים  אתם  מה.  מבנית  הפרדה  אומר  בדיוקזה    מהיכול 

 מהם.   הדרישה מהי יותר  מגובשים להיות?  בשיווק

החברה בחרה את מקבץ השיחות. ביקשנו לשמוע שיחות באופן אקראי, החברה אמרה    :נורי  מר
 שאין אפשרות ולכן דרשנו לבחור שיחות מתוך המדגם שלהם.

  לא   זה,  לך  לתת  רוצה  שהוא   השיחות   את  לך   נותן  כשהמפוקח .  פיקוחאם כך, לא מדובר ב  :הלר  רמ
מסוים? למה אתם    יום. יש לכם סמכות להיכנס ללא התראה ולבקש להאזין לכל השיחות של  פיקוח

ויש כאן אינטרס ברור אך    זה   אמנםלדבריה של איריס,    מצטרףלא עושים זאת?   נראה טוב  לא 
הדברים לא מחודדים מספיק. מה זה הפרדה מבנית במערכת השיווק? האם כשהיא מפנה למישהו  
אחר זה נחשב הפרה? שנית, הפיקוח לא מספק כדי לקבל החלטה. מציע או לעשות השלמות פיקוח  
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  כפי  ההפניהותר להגיד להוט שחושב שנכון י  ולחלופין,  בחירתו  לפי   לשיחות  יקשיב  האגף  ולפיהן
  זה   נט  הוט  של  לנציג  להפנותולחדד מולם:    הרישיון  תבניגוד להוראו  היא  המנוי  את  מפנים  שהם

 . עיצומים  בהטלת טעם יש -  ההפרות ימצאו  ועדיין מכן לאחר פיקוח  יתקיים אם. סל  שיווק

 ? הבהרה אינובפניכם  שהוצגהראשוני  ח "הדו האם: "ל המשרדמנכ

 .הדברים  את מספקת בצורה מבהירים אינםהפיקוח  חותדו"  :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר יו

   : זו לא קביעה כמו בשלב של הטלת העיצום הכספי.הלר מר

: הם בעצמם לא אמרו לרגע שההוראות אינן ברורות. עובדה שהנציגה ידעה בדיוק מה  כסיף  מר
 ההוראות של משרד התקשורת. 

המשרדמנכ עצמן.  :  "ל  ההוראות  לגבי  נקודתי  באופן  טענו  לא  הקביעה    הבעיההם  היא  שלהם 
ך  הטיעון שלהם לאור  וזההמשותפים    הסליםהאיסור לשווק את  בנושא    לכתחילה  שלנוהמהותית  
 כל הדרך.  

אודות  נורי  מר אחדד  החברה.  שנעשה  הפיקוח  תהליך:  שבחרה  שיחות  לקחנו  לא    שכל   ביקשנו. 
את    טכנית  בעיה  הייתה.  לרשותנו  יעמדו  2019  מינוארהשיחות   לשמוע  יכולנו  לא  ולכן  לטענתם 

סינון מתוך רשימת השיחות שהוצגה לנו לכאלה שהם גם    ביצענוההקלטות כשהגענו לשם פיסית.  
שאת ההקלטות שלהן ביקשנו שיעבירו    שיחות  30  בחרנו   ומתוכן  –הוט נט    לקוחות קוחות הוט וגם  ל

 לנו.  

ב  : הלר  מר מוכרים  נט  שהוט  הפיקוח  לפי  אומר    האם   נוספים   ספקים   ויש  שקלים  20-כשנציג 
 ? אסור שיווק כאן מתקיים

שומע הצעת מחיר של ספק אחד, וניתנת לו האפשרות לסגור עסקה כשהכל  : כן, הלקוח  כהן  גברת
   מוצע לו בחבילה אחת מול משווק אחד.  

 החברה שלא ניתן תמרוץ לאף נציג שירות למכור כך?    להאם יכולים לבקש תצהיר ממנכ" :הלר מר

  ברגולציה   ברמדו .  שיחות  תמלילי  עם  קבוע  ח"דו  לבקש  גם  ניתן,  דאיו  :סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
 ...  חשש יש  אם אך, מכבידה

הפרה של תנאי הרישיון במספר    יש  כי  סבורברורה. אני    נואם כך, העמדה של שלושת  :מקייה  מר
  אינני בהיקף כזה.    מנהלי  קנס   לבסס   מנת  על  מובהק   מספיק  יםמקרים, אך לא מדובר במספר מקר

והי אחת  בנקודה  חבריי  לעמדת  מצטרף הנציגים  .  החלים  הכללים  של  הבהירות  חוסר  א,  אפילו 
 נהלים.    לחדדכדאי    תמיד  ש"סרחו" היו מודעים היטב להנחיות ואני לא חושב שהיה חוסר בהירות.

עם זאת,    "ל המשרד:מנכ מאוד    ההנחיותהוט    שלחברת  היא  דעתיאני כמובן אכבד כל המלצה. 
 ומנכ"לית החברה.   הרגולציה לית"סמנכ עם ממפגשים ראשון כמקור זאת אומראני  –ברורות 

 

 להחלטה  התכנסות

, הבכירים שבהם,  התקשורת  משרד  נציגי  מפי  ושמענו  היום  התכנסנו:  סורוקר"ר הוועדה, ד"ר  יו
הטלו בענף  דומיננטי  כגורם  הוט  חברת  על  לפיקוח  הקשור  בכל    בתחום   מונופול ,  ויזיהדיווח 

ערים  המשרד  נציגי  את  לב  בתשומת  שמענו.  האינטרנט  בתחום  דומיננטי  וגורם  השידורים ואנו   ,
  תמונה   לעינינו   נגלתה  כי  ספק  אין.  מבוטלים  לא   חודשיםלפיקוח המסור והאחראי שנעשה במשך  

. חשש  שיווק  פעולות  במסגרת  נלווה  משלים  תוצר  לקדם  לכאורה  מנסה  דומיננטי  ספק  שבה,  מורכבת
  מבנית   בהפרדה  מחויבת  הוט  ולפיו  ,לרישיון  17  לסעיף  בניגוד  נעשה  הדבר  כימשרד התקשורת הוא  

אנו   השונות  הבת  חברות  בין זאת,  עם  יחד  השיווק.  במערכת  גם  אך  וכספים  בהנהלה  רק  לא   ,
ולהמשיך לחקור: פיקוח עצמאי, קבלת דו" , תצהיר.  חותממליצים למשרד להעמיק את הפיקוח 

  את   ללבן  כדי  וגםבהקשר השיווק ברורות מספיק    המבנית , כדי להבין האם הוראות ההפרדה  זאת
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ה   התקשורת  משרד  עושה  שטוב  סבורים  אנו.  התופעה  היקף   פיקוח   הליכי  מקייםכרגולטור 
  בעניין.  ופיקוח  בקרה  תחת  מצוי  שהוא  למפוקח  לשקף   גם  וטוב   כאלה  ומשמעותיים   אינטנסיביים

 . תודה רבה למשרד.  לעקוב  להמשיך   צורך  יש  כי  ונדמה  ה, נדמה כי עוד לא נאמרה המילה האחרונזה

 מה הוועדה מצפה בסוגיית ההפרדה המבנית.  אני רוצה להבין  מבחינת הפרקטיקה    :המשרד"ל מנכ

צריך לחשוב האם יש מקום להבהיר וכיצד לעשות זאת. למשל לומר    :יו"ר הוועדה, ד"ר סורוקר
 שאזכור של מחירים של הוט נט זה אסור. 

  דיון   נקיים  הצורך  ובמידת ,  מכאן  להמשיך  כיצד   נבחן  אנו .  לוועדה  תודה  :המשרד"ל  מנכ   התייחסות 
 . המייעצת  הוועדה  עם נוסף
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