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 2020בינואר  14 –של הוועדה המייעצת לעיצומים כספיים  8פרוטוקול דיון מס' : הנדון 

 

 :נוכחים

   :הוועדה חברי

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

 :התקשורת  ממשרד משתתפים

 "ל מנכ,  כהן)נתי(  נתנאלמר 
 כסיף, סמנכ"ל פיקוח ואכיפה  איתןמר 
 כלכלה  מינהלכהן,  מורגב' 
 פיקוח   מינהלבנאלי,  דנימר 
 מזור, לשכה משפטית   מתנאלמר 
 בן ארצי, יועצת למנכ"ל  מיתרגב' 

 

 : בוועדה היום סדר

שיווק אסור של חברת בת    עקב   טלקוםתדון בכוונה להטלת עיצום כספי על חברת הוט    הוועדה
 . 2019באוקטובר    29מדובר בדיון המשך לדיון שהתקיים ביום   -  הרישיון להוראות בניגוד(  נט-)הוט

ושנשלח קודם לדיון הראשון בנושא זה קיבלו חברי    בוועדה   שנידון   לנושא  הרלוונטי   החומר מלבד  
ערך המשרד לאחר הדיון  הוועדה גם ראיות נוספות שהתקבלו מהחברה בעקבות בדיקות נוספות ש

שיחות שהתקבלו מהחברה וכן תמלול של החלקים הרלוונטיים    34-הקלטות שיחה של כ  –הקודם  
 . לנושא הפיקוח

 

 : הדיון מהלך

להעמיק את    שבהם סברנו כי נדרשבמקומות  בהמשך לדיון הקודם  : ביצענו העמקות  מנכ"ל המשרד
כדי    הבחינה מקדים  חומר  לכם  לשלוח  המותר  והשתדלנו  סוגיית  את  נחדד  יעיל.  יהיה  שהדיון 

 והאסור, נסקור את הבסיס הראייתי ונדון בטבלת הניקוד.

 . חסר ועדהו: אני מזכירה שאנו בהרכב יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

 : אני מפנה להוראות חוק התקשרות לפיהן ניתן לקיים את הדיון ברוב של חברי ועדה. מר מזור

הרישיון הרלוונטית ומסבירה מה מותר ומה אסור להוט מבחינת    מסבירה על הוראת  :גברת כהן
פעילות שמקדמת מכירה של מוצר. נותנת דוגמאות לשיווק אסור.    –שיווק. הגדרת המושג שיווק  
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אין הכרח שתהיה במערכות החברה אפשרות למכירת שירות אחוד, ומלכתחילה סביר כי הדבר לא  
נוגעת למהות שעיקרה קידום מכירת  יתאפשר מאחר והחברות מופרדות מבנית. ב דיקת השיווק 

המוצרים )ספק ותשתית( יחד. כך לדוגמה, הצבעה על הוט נט כספק שיכול להיות מועדף, שלגביו  
יינתן שירות אחר, טוב יותר / זול יותר, מייצר ייחוד של הספק ועולה כדי פעולת שיווק, גם אם  

 המכר לא מתבצע הלכה למעשה באותה השיחה.  

אם הנציג מעלה אפשרויות של ספקים הוא יכול להעלות את השם של   ר הוועדה, גב' סורוקר:יו"
 הוט נט? 

 : כן, בתוך רשימה. גב' כהן

: זה אומר שאם היוזמה באה מהלקוח זה בסדר ומה שמפריע זו יוזמה  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
 ובהרה. אקטיבית של הנציגים לשווק או לגרום למכירה של הוט נט. הנקודה ה

היית מגיעה למוקד    –: אם את היית רוצה לפנות להוט נט והיית מחפשת את המספר  בנאלי  מר
 אחר.

מיד תראו בתגובות החברה והנציגים של החברה שהם יודעים את המותר והאסור,    מנכ"ל המשרד:
 והם יודעים כיצד מפרש המשרד את נושא השיווק. 

בחלוקה עד מועד הדיון הקודם עם הוועדה ולאחריו.    –  מציג את הליכי הפיקוח עד היום   מר בנאלי:
לאחר דוח ראשוני ולאחר דוח סופי.   –מציג גם טענות מרכזיות של הוט בכל שלב של הליך הפיקוח 

 מציג את תמלולי השיחות.  

: אין במענים של הוט אף טענה על כך שההוראות לא ברורות אלא יש הודאה והסבר חוזר  מר כסיף
 ג בודד שחרג מהנהלים.  כי מדובר בנצי

נציג השואל בראשית    -: מקריאה לדוגמה שיחה מתוך תמלולי השיחות  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
השיחה: "את צריכה זאת עם ספק"? "יש ספק מועדף"? הלקוחה: אין העדפה. הנציג: "אם תרצי, 

 אוכל להציע ספק של הוט נט, חברת בת שלנו".  

בנאלי: לשיחת    מר  וזומן  החברה  מנהלי  בחריגה  פעל  הנציג  כי  מודה  החברה  שיחה  אותה  לגבי 
הבהרה. התופעה המשיכה וגם בחודש מאי ניתן לראות שיחות שונות שבהן הנציגים מציינים כי  

מדובר בייחוד    -חודשים חינם"  4-"הוט נט היא חברת בת שלנו" ומציעים אותם כספק. "הוט נט ב
 ובפעולת שיווק. 

עברתי על המשך הראיות ואני השתכנעתי שיש הפרה ולדעתי ניתן להתקדם לפרמטרים    הלר:מר  
 ולניקוד. 

 מבקשת לעבור על מספר דוגמאות מהתמלולים החדשים.  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר:

שזה לאחר כינוס    2019שיחות בשבוע הראשון של נובמבר    **ביקשנו מהוט קובץ של    :מר בנאלי
 שהתקבלו הבוקר.  **שיחות ועוד  **. קיבלנו 0192הוועדה באוקטובר  

לאחר מועד    –  2019ביקשנו את רשימת כל המנויים שהצטרפו בשבוע הראשון של נובמבר    מר מזור:
שלגביהם ביקשנו את    ** מנויים ומתוכה בחרנו    ***-הדיון הקודם עם הוועדה. קיבלנו רשימה של כ

שלא נכנסו לתמלולים. מתוך השיחות    **מו עוד  שיחות והיום הם השלי  **שיחות המכירה. קיבלנו  
 שיחות הפרה. **-מצאנו ב

 - הצגת מספר דוגמאות מהתמלולים   מר בנאלי:

 שקלים"  10-"אם אתם רוצים אתם גם יכולים להתחבר להוט נט, שם חודשיים ראשונים ב

 "אם תרצו אני יכולה לדאוג שנציג הוט נט יחזור אליכם לחיבור של הספק" 
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שקלים, אני אחבר אותך לספק. אני יכולה לבקש מנציגה של הוט נט להתקשר    20ד  "ספק זה עו
 ש"ח".   20-ש"ח במקום ב   10-אליך ולעשות לך ספק ב

אסור לנו להמליץ,    -"ספק אתה יכול או דרכנו או איפה שאתה רוצה. בחבילה זה ללא ספק. הוט נט  
בת "הוט נט" אתה יכול לעשות דרכם  יש חוק במדינה שאסור לנו למכור ספקים. בהוט פתחו חברת  

 ספק". 

שימו לב שמדובר בנציגי שירות שונים לאורך כל השיחות. אם אין עוד שאלות לגבי חלק   מר כסיף:
 התמלולים נעבור לניקוד.  

יש בפניכם המלצה לניקוד מעודכן בעקבות המענה של החברה והראיות שהתקבלו.    מנכ"ל המשרד:
קצועיים בראשותו של מר כסיף ואני קיבלתי את ההמלצות בתום  ההמלצה הייתה של הגורמים המ

 דיון שהתקיים איתי. חשוב שתביעו עמדתכם ושיתקיים דיון פתוח.

חשוב להסתכל על    : כעת נעבור על הניקוד באמות המידה בהתאם למסמך אמות המידה.מר כסיף
 הניקוד ולאו דווקא על הסכום. הניקוד מבטא למעשה את חומרת ההפרה. 

 באמות המידה יש דברים שהם רלוונטיים להפרה עצמה אך גם כאלה שלא.  ר הלר:מ

 בחוק יש רשימה של שיקולים ופיתחנו אותם למסמך מנכ"ל שהוא מסמך אמות המידה.   מר מזור:

למעשה אפשר להגיע גם    נקודות גם אם לא נגעת בכמה נקודות?  ***-האם אפשר להגיע ל  מר הלר:
 נקודות.  ***-ליותר מ

נקודות שמאפשר להפחית או    ***נקודות. יש סעיף סל בסוף של    ***-: כן, אפשר להגיע ל כסיף  מר
 להוסיף בהתאם לנסיבות. 

 נקודות. *** : כמובן שהסכום המקסימלי יהיה לפי מזור מר

היקף העיצום הכספי הוא נגזרת של הכנסות החברה עם שקלול כלשהו של    -כדי להבין    מר הלר:
 סכום בסיסי שמופיע בחוק. הוא מקושר להכנסה של בעל הרישיון? 

 הסכום הבסיסי מחושב לפי נוסחה שמביאה בחשבון את הכנסות החברה.   מר כסיף:

 : ויש ניקוד מקסימלי להפרות שונות? הלר מר

מחלק את ההפרות לארבע קבוצות. המחוקק קבע שני מדרגים גבוהים יותר של  : החוק  כסיף  מר
מחצית    -ד' לתוספת לחוק: חלק ד' זה מלא הסכום הבסיסי, חלק ג'  -הפרות שמצויות בחלקים ג' ו

 שמינית הסכום הבסיסי.   –רבע מהסכום הבסיסי וחלק א'  – הסכום הבסיסי, חלק ב' 

 חנו בתוך התוספת לחוק לגבי ההפרה הנוכחית? : איפה אניו"ר הוועדה, גב' סורוקר

יש הפניה    3עד מחצית הסכום הבסיסי. במכתב הכוונה בסעיף    –: בחלק ג' של התוספת  מר כסיף
 בחלק ג' של התוספת לחוק.  10לפרט 

מדוע אתם חושבים שזו "השקה" של סל שירותים    –: לגבי סעיף ההפרה  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
 בשיחות טלפון והחברה לא יצאה בפרסום למשל של סל שירותים.משותף? הרי מדובר 

מזור שירותים    :מר  סל  תשיק  לא  שהחברה  ברור  מהותית.  בצורה  ההתנהלות  את  בוחנים  אנו 
הוט הרי ביקשה להשיק    ותפרסם אותו כך שזו לא רק תהיה הפרה אלא שהיא תתבצע בצורה בוטה. 

 ושה זאת בפועל. סל שירותים משותף, המשרד סרב ובכל זאת היא ע

 : האם יש הוראה אחרת שעשויה יותר להתאים? יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

יש שני מקומות שעוסקים בסל שירותים משותף. הראשון בחלק ב' של התוספת והוא    :מר מזור
ג'   בחלק  השני  תנאיו.  את  מפר  ומישהו  שירותים  סל  אושר  שבהם  למקרים  יותר  מתאים  נראה 

מדובר על הפרה מהותית    - שמדובר על סל שירותים שכלל לא אושר ועל אף זאת החברה פועלת לפיו  
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כשעברנו    מורה יותר ממי שאושר לו סל שירותים והוא לא ממלא אחר תנאיו.ולא רק צורנית, והיא ח 
 על ההוראות זו ההוראה שמצאנו כהוראה המתאימה ביותר.

בחלק ב' של התוספת אפשר לקרוא אחרת כך שמדובר על הנושא הכולל של    9את סעיף    מר הלר:
סל שירותים, ולאו דווקא לגבי סל שירותים שאושר. מה שאיריס אומרת נשמע לי נכון. תבדקו את  

 זה משפטית, ויכול להיות שבסמכותכם להטיל עיצום כספי בנושא זה ללא ועדה מייעצת.

: לפעמים כשהולכים על הדבר המחמיר אתה הרבה יותר חשוף. אני בעד  ריו"ר הוועדה, גב' סורוק
ואגן עליו, לא אחמיץ הוראה כשהיא שם. אבל בהשקה יש משהו חזק שהוא   האינטרס הציבורי 

 מהלך כוללני, מודע ומקיף. 

: יכול להיות שזה כן מתאים, וגם החברה לא טענה שזה לא נופל תחת הגדרה של השקה.  מר הלר
הדי  למעשה  בסוף  אך  האסדרה  הוראות  פרשנות  לגבי  שאלות  שהעלינו  למשל  חשבתי  הקודם  ון 

 לחברה הן היו ברורות. 

אנחנו קוראים את מה שהוט כתבו והעירו אך הם לא מצויים כאן לענות    :יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
 לנו על שאלות, ולכן עלינו להסתכל על הסעיפים עצמם.

 ר בחלק ג' או ד' שמתאים יותר.: יכול להיות שיש סעיף אחמר הלר

 מפורטות הפרות בנוגע להפרדה המבנית, וזה מלוא הסכום הבסיסי.    3: בחלק ד' בפרט מר בנאלי

ולכן    :המשרד"ל  מנכ היא לאפשר שוק סיטונאי,  היתר  התכלית  . ההפרדה  מבנית  הפרדה  יש בין 
 . אמצעי ולא מטרה היא המבנית 

 של ההפרדה המבנית.  –א הוראות אלו הכי מתאימות : נראה שדווק יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

 : זו שאלה משפטית שכדאי שאתם תחליטו איזו הפרה היא הכי מתאימה. מר הלר

יש לבחון היכן למקם הפרה זו ואתם תחליטו    – : אפשר להתקדם לניקוד  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
 מה הכי מתאים. 

 ובהמשך נקבל את ההחלטה. : נמשיך במגמה של הפרה בחלק ג'  מנכ"ל המשרד

 

 מעבר על אמות המידה והניקוד שניתן להפרה: 

 : פגיעה בתחרות .1

נדבך    – נקודות    **  – נתנו פה את מלוא הניקוד    מר כסיף:  ונימקנו כי ההפרדה המבנית היא 
להוראות   בניגוד  זיקה  בעל  נט המהווה ספק  הוט  מרכזי באסדרת המשרד. הוט שיווקה את 

דר אישור המשרד. מזכיר שהם פנו אלינו מספר פעמים לבקש אישור  רישיונה, כאמור, ובהיע
לשווק סל שירותים משותף עם הוט נט והמשרד דחה את בקשותיהם. שיווק זה מאפשר להוט  

 טלקום לנצל את יתרונותיה התחרותיים. הנמקות מפורטות הועברו להוט טלקום.  

 אני חושב שאכן מוצדק לתת המקסימום.  :הלרמר 

סורוקריו"ר   גב'  פגיעה  הוועדה,  של  קיצוניות  יותר  הרבה  אפשרויות  עיני  לנגד  רואה  אני   :
בתחרות. יש כאן הפרה אמנם, הם מאוד מזדרזים להזכיר את הוט נט ומספקים מידע מעבר  
למה שהם יכולים. אבל הם לא תמיד עושים זאת, זה לא גורף. לא הייתי הולכת כאן על המיצוי.  

יעת פגיעה בתחרות אבל זה לא ההפרה הבוטה ביותר. צריך לירות לא  יש להם אינטרס של מנ
 בכל התותחים אלא בתותחים הנכונים. 

יש מתוך לקוחות הוט. מבדיקת המשרד    : עשינו בדיקה כמה לקוחות הוט נטמנכ"ל המשרד
 , וזה פחות או יותר תואם לשיחות.  אחוזים **-עלה שמדובר ב
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 %. ** השוק בתשתית בזק הוא ששם להוט נט יש רק : ההבדל לעומת נתח מזור מר

כהן אסדרה  גברת  המבנית.  ההפרדה  של  האסדרה  בלב  לפגוע  מאפשרת  הזאת  הפרקטיקה   :
שאפשרה התפתחות תחרות בשווקים נוספים, ויחד עם רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה את  

מעבירה    הבקשות החוזרות שהחברה   -התפתחות התחרות בתחום האינטרנט. יש עוד היבט  
את   לקיים  נדרשת  החברה  אישור  מתן  לטובת  המשרד.  ידי  על  נדחות  אשר  הסל,  לשיווק 
העובדה   עצם  לתשתיותיה.  שווה  גישה  ולספק  הסיטונאי  השוק  לפעילות  הנוגעות  ההוראות 

 שהיא כבר משווקת את הסל מאיינת את התמריץ לקיים הוראות אלה. 

שיווק סל שירותים משותף אבל במצב הזה   אנחנו רוצים לשקול לאפשר להוט  מנכ"ל המשרד:
   .הם פוגעים בתחרות

כספק שרוצה להצליח ויש    -אני מסתכל מנקודת המבט של ספקי אינטרנט אחרים    מר הלר:
מולו תאגידים חזקים כמו הוט ובזק, והוא צריך להתחרות בהם. כשבעל תשתית הוט מפנה  

מו הוט ויש להם את אותם החובות  לספק ששייך לקבוצה, והספקים הקטנים מתחרים בשוק כ
 יש פגיעה מאוד חמורה בתחרות.  -

 .**מתוך   **נכון, השאלה אם זה   יו"ר הוועדה, גב' סורוקר:

 זהו לב ליבה של התחרות.   מר הלר:

 נקודות.  **: לאחר דיון בינינו נמליץ על יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

 פגיעה בשירותי בזק:   .2

 . רלוונטי לא: כסיף מר

   המנויים: שיעור .3

מתוך    **במכתב הכוונה כתבנו כי "לטענת הוט מדובר בנציגים בודדים בלבד" וניקדנו    מר כסיף:
הנוספת   נוכח.  ** הבדיקה  לאחר  שהוצג  יותר  -   מה  חמורה  הפנימה  . התמונה  לא  את    הוט 

 .  חובותיה

 נקודות נוכח הממצאים המובאים בפנינו על   **-ממליצים להגדיל ל :יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

 מלקוחות הוט הם גם לקוחות בהוט נט. אלה ממצאים חשובים שמחזקים את % ** -כך ש

 הממצאים של המשרד על ניסיונות חוזרים של הוט לגרום לכך שלקוחות הוט יהיו גם לקוחות 

 הוט נט 

  משך ההפרה: .4

 נפסקה., וההפרה מאז נמשכה ולא  **מתוך    נקודות  **ניקדנו    2019נכון לחודש אפריל   מר כסיף:

 ** מתוך    **-מדובר בהפרה שנמשכת בבוטות ובמודע, ואנו סבורים כי ניתן להעלות ל  :מר הלר
 ות.נקוד

  :והתועלת שנצמחה למפר היקף הנזק הכספי .5

ניקדנו    :מר כסיף פגיעה בבעלי הרישיונות האחרים.    **נקודות מתוך    **גיוס מנויים מהווה 
 .  בהיקף הנזק הכספי

 מה משמעות היקף הנזק הכספי?  מר הלר:

: היקף הנזק הכספי והתועלת שנצמחת למפר לעיתים די דומים. בהיקף הנזק הכספי  מר מזור
 בוחנים את הפגיעה באחרים. 
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אחוז בתשתית הוט,    **-אחוז בכל השוק, וב  **-: לטעמי העובדה שהוט נט נמצאת במר הלר
הייתה   היא  אם  ההפרה.  עקב  שנגרם  הכספי  הנזק  להיקף  סביר  אומדן  לחישוב  לכוון  יכול 

גם בתשתית הוט. לכאורה זה היה    אחוז  **לת באופן רגיל היא הייתה צריכה להיות עם  מתנה
 צריך להיות שווה. 

 לפעמים באמת יש נזק כספי למתחרים ואין תועלת לחברה או הפוך.  מר מזור:

זה לא רלוונטי. אתם כותבים את זה בנימוקים. מקריא: "בבואו לקבל החלטה יביא    מר הלר:
רישיון...".   הנזק הכספי שנגרם לציבור בכללותו: מנויים, בעלי  למנויים  המנהל בחשבון את 

 כנראה לא נגרם נזק, אבל למפעיל האחר זה גרם נזק. 

 : באופן עקיף זה גם נזק לציבור. מנכ"ל המשרד

ה נקודתית שאולי מטיבה לטווח הקצר עם המנויים בטווח הארוך מזיקה גם  הפר  :מר מזור
 לציבור. 

נדמה שאפשר ללכת על סעיף התועלת בלבד. קשה להעריך את הנזק    יו"ר הוועדה, גב' סורוקר:
 למרות שבעיניי יש כאן נזק במקרה הזה.   

הנזק לשוק    :מר הלר לפגיעה    ואז להסתכל  בנתח השוק,  הפרש  % **-כאפשר לראות את  גם 
 החוצה לספקים וגם כתועלת לחברה. 

 ? נזק אותו זה האם :יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

 יש גם פגיעה בספקים וגם תועלת לחברה.  :מר הלר

אפשר לאמוד את הנזק ולראות כמה נתח השוק של האחרים קטן. הרי אם עכשיו לא    :מר מזור
 משווקים אותך כספק בתשתית הוט למעשה את לא קיימת באותו שוק.  

תועלת מעבר שנותרה    אחוז  **-אני חושב שאם אנחנו לוקחים את היחסיות ואת ה  מר הלר:
מהניקוד    אחוז  **  בר לעניין התועלת .  מהניקוד שלכם ואותו ד   אחוזים  ** אז צריך לקחת    –להם  

 אלא אם כן יש חישוב כלכלי אחר, יש לשקול זאת.  של התועלת וכך לנקד. אחוז ** -של הנזק ו

 נדרש לבדוק.   גברת כהן:

 כאן ההמלצה היא לעשות לפי שיעור היחסי של הפרש נתחי השוק.  מר הלר:

 וק התשתיות. מכל ש  אחוז **הוט מהווה סדר גודל בערך של  מנכ"ל המשרד:

גב' סורוקר: יותר להתמקד בתועלת מאשר    יו"ר הוועדה,  זה מתאים  אני חושבת שבמקרה 
בנזק ולהעריך את היקף התרומה היחסית. בין ההיקף הכללי לבין היקף המנויים במקטע הזה  

ניקוד   להוט טלקום.  הנזק    **שבו הם קשורים  בסעיף    -בסעיף  ואילו  משום שקשה להעריך 
  ** ות את זה לפי הדלתא. ראינו שהם הגדילו את ההיקף שלהם. ממליצה על  לעש  -התועלת  

 . **נקודות מתוך 

זה לא    %.** לעומת    %**  –  *****נט בכלל השוק זה בערך פי  -: ביחס להיקף של הוטמר מזור
 מבחינת הנתח שלהם.  % *** -אלא גדל ביותר מ % ** -שנתח השוק שלהם גדל ב

נקודות בתועלת    **נקודות בהיקף הנזק הכספי ועל    **על    ממליצה  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר:
 שנצמחה למפר. 

   הפרות קודמות: .6

 השנים האחרונות על הוט טלקום  3-בכספיים  לא היו עיצומים    .**  המלצנו על ניקוד    כסיף:  מר

  , לא חייבים להתייחס רק לעיצומים כספיים לפי אמות המידה אני לא מסכים איתך  :מר הלר
 עיצום כספי.   לא קיבלהגם הפרה קודמת ש   להביא בחשבוןניתן ו
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 נכון, אנו לעיתים גם פונים לחברה ולא ישר הולכים להליך של עיצום כספי.  מר כסיף:

: נוכל לשקול זאת להמשך לשימוש בהליכים אחרים כי אין בפנינו כרגע את המידע  מזור  מר
 להציג לוועדה. 

 ה ההבדל? : אתם מדברים בסעיף למעלה על הפרה מתמשכת. ממר הלר

: שם מסתכלים על משך ההפרה של ההפרה הספציפית הזאת. כאן מסתכלים  מנכ"ל המשרד
על הפרות אחרות, ואגב גם לא מסתכלים על הפרות בנושא שידורים שהן באחריות המועצה  

 לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. 

 : פעולות שנקט המפר .7

ומקפידה יותר אך לא מצאנו לנכון להפחית  : הוט טענה כי היא מכשירה את נציגיה  מר כסיף
 ניקוד בסעיף זה וגם כעת לא הופחת ניקוד בסעיף זה כי המציאות מראה ההפך מדברי החברה.

   .מקובל: ומר הלר יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

  שיקולים נוספים: .8

הנקודות. מציע שתסתכלו על האופן שבו מפורט הנושא במסמך    **מלוא    המלצנו על    מר כסיף:
ת המידה כי זה סעיף שמשפיע משמעותית על הניקוד. ראינו הצדקה כאן כי על אף שהוט  אמו

 הגישה מספר בקשות והמשרד לא אישר היא למרות זאת שיווקה את הוא נט.

אנו חושבים שמדובר בהפרה חמורה אך לא בכזאת שמערערת את    יו"ר הוועדה, גב' סורוקר:
קשה לחברה לקבל הפרדה    תלית. אינטואיטיביאמות הסיפים. זה חמור אך לא ברמה המקסימ

ונכון מצד שני שצריך לקיים את הוראות הרגולטור על אף שהיא לא פשוטה ליישום.    –כזאת  
הרגולטור פי  את  להמרות  אסור  זאת  ועם  מכם,  ומבקשים  חוזרים  סתם  לא  אנחנו  הם   .

ההפרות   כמות  על  כמסתכלים  ש נתח  ועל  מהשיחות    אחוזים  ** -שהן  כאשר     . הםלהשוק 
י גדול ונורא שקרה. צריך לפקח ולתת עיצום  זה לא הדבר הכ  ,רחבההתמונה  מסתכלים על ה 

. הם אומרים הוט נט אבל  ןהפיקוח והתוצאות מדברות בעד עצמ  את  כספי. ראינו שהעמקתם
מסכימה שהלקוח צריך להיות מאוד דעתני  אני  משאירים איזשהו שיקול דעת ומציגים ספקים.  

 .  הסכוםת  אבל צריך להיזהר לא להגיע לתקרכדי לא לקחת את הוט נט כספק, 

המשרד: ולמידור    מנכ"ל  שוק  נתח  לשמר  מכוונת  היא  כי  בעייתית  היא  הוט  של  ההתנהלות 
המתחרות. בשנה האחרונה הוט שדרגה את התשתית שלה ויצרה יתרון יחסי של שיווק תשתיות  

מגה. עודדנו ושמחנו ויחד עם זאת הם מאוד קנאים לשמר את היכולת הזאת רק    500-וב  200-ב
הזה הם ירכשו לקוחות    ישווקו את נתח השוקודעים שבמידה ופרטנר וסלקום  בהוט כי הם י 

גם בשוק השידורים ששם יש תחרות עזה. נכון שבנושא האינטרנט כמו שאמרת יש מקום להקל,  
 אך צריך גם לראות את זה במבט כולל ולפיו האינטרנט הוא אמצעי ולא מטרה. 

יקף ההכנסה? אנחנו רחוקים משם לגמרי. לגבי  מה  אחוז **: כמה זה יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
 אנחנו לא מדברים על שנים ארוכות אך גם לא זמן קצר, כשנתיים.  -משך ההפרה 

 : נכון. לעיתים יש משכי הפרה קצרים אך מאוד משמעותיים. מר מזור

 : פה זה התנהלות נמשכת, טורדנית, לא נכונה. יו"ר הוועדה, גב' סורוקר

המשרד מבודמנכ"ל  אם  הפרה  :  כדי  עולה  ההפרה  אם  ספק  בלבד,  טלקום  הוט  את  דים 
כולה   הוט  קבוצת  על  מסתכלים  אם  רק    -משתלמת.  לא  הוא  הוט  של  המונופוליסטי  הכוח 

מ בשידורים.  גם  אלא  מהאינטרנט.  בתשתית,  ולא  מטלפוניה  לא  הם  הוט  של  הצמיחה  נועי 
 דורים. למרות שזה חשוב להם. זה אמצעי מאוד אגרסיבי בעיקר לעולם השי

 נקודות.   **המלצתנו היא  :מר הלר
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: מטרת העיצומים הכספיים היא למצוא את ההפרות ולתת עיצומים  יו"ר הוועדה, גב' סורוקר
שאינם גבוהים מדי. להגיב מהר ויעיל, להראות שאתם בפיקוח. זה גם לא צריך להיות בטל  

 בשישים וכדאי שיהיה נפח כשצריך. 

 

  :ורוקריו"ר הוועדה, גב' ס  -סיכום 

 הוועדה שמעה ראיות נוספות הקשורות להתנהלותה של "הוט טלקום" בכל הקשור לשיווקה של 
 חברת הבת "הוט נט". התרשמנו כי קיימת הפרה נמשכת של הוראות הרישיון בכל הקשור לדרכי 

 השיווק ושיש המלצות והצעות ברורות ומפורשות לצרכנים להתקשר עם "הוט נט" מבלי שנשמרה 
 ההפרדה המבנית הנדרשת. נדגמו לא מעט הפרות כפי שהוצג בפנינו. לכן לאחר העמקת הפיקוח 

 עברנו על   -ל עיצום כספי בגין הפרת ההוראות הרלוונטיות. מבחינת הסכומים בשלה העת להטי
 אמות המידה שהונחו בפנינו וניקדנו בהתאם לראשי הפרקים הרלוונטיים ובהתחשב במכלול 

 נסיבות העניין. 

  שנעשתה כאן ע"י הדרגים המקצועיים ומודה לכל אני מציינת את העבודה המקצועית והיסודית
 המשתתפים. 

 

 ננעלה  הישיבה
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