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 לכבוד,

 רשימת תפוצה
 

 שלום רב, 
 

בנושאים  אחר בעל רישיון  על בעל רישיוןטיפול בתלונת מעודכן לנוהל הנדון: שימוע לקביעת 
 שאסדרתם היא בסמכות המשרד 

 

1. "( התקשורת  רישיון  "(  המשרדמשרד  בעלי  של  תלונות  לעיתים  רישיון    עלמקבל  אחר בעל 

שאסדרתם המשרד  בנושאים  בסמכות  באשר  .  היא  נהלים  שני  בעבר  פרסם  לטיפול  המשרד 

להבהיר את האופן שבו יטפל שתכליתן    בתלונת מפעיל בעניין הפרת הרישיון של מפעיל אחר

 ו:בתלונות מעין אל "(צוות יח"דצוות יישוב חילוקי דעות שבמשרד )"

 נוהל "טיפול בתלונות מפעילים בעניין קישור גומלין ושימוש ברשת בזק ציבורית" מיום  .א

 .  2003בדצמבר  30

 .2005באוגוסט    9" מיום  של מפעיל אחר  ןהרישיוהפרת    ןבענייטיפול בתלונת מפעיל  "נוהל   .ב

בתלונות   .2 "טיפול  נוהל  יבוטל  בו  באופן  אחד,  לנוהל  הנהלים  את  לאחד  כעת  שוקל  המשרד 

כן , וכן יעוד2003בדצמבר    30מפעילים בעניין קישור גומלין ושימוש ברשת בזק ציבורית" מיום  

" מפעיל  נוהל  בתלונת  אחר   ןהרישיוהפרת    ןבענייטיפול  מפעיל  מיום  של   2005באוגוסט    9" 

 "( וזאת בנוסח המצ"ב. הנוהל)"

 יובהר כי עם כניסת הנוהל לתוקף המשרד יפעל על פיו גם לעניין תלונות שכבר הועברו למשרד. .3

 עיקרי השינויים בנוסח המעודכן: .4

יעסוק .א כי   הצוות  עולה  שמהן  ב  ה הבהר  ואפרשנות  נדרשת    בתלונות  המשרד   נושאשל 

התלונה. ככלל, במקרים שבהם יתברר כי מדובר בהפרה של הוראות הדין התלונה תטופל  

 . במינהל הפיקוח והאכיפה 

יח"ד  הטיפוללצורך   .ב צוות  את  בתלונות  היתר  בין  פגיעה   ישקול  הבאים:  השיקולים 

חלופיים,   הליכים  של  קיומם  בזק,  בשירות  פגיעה  ובתחרות,  , הנושא  דחיפותחשיבות 

השפעת התמשכות המחלוקת על התפתחות השוק ועל איתנות בעלי הרישיון, וכל נימוק 

 . הנוגע לענייןאחר 

עיפים  בין היתר להמליץ לגורם המוסמך במשרד ליתן החלטה בהתאם לס   יח"ד יוכלצוות   .ג

התשמ"ב  11או    5,  4 ושידורים(,  )בזק  התקשורת  ימנע 1982-לחוק  לא  המשרד  ולפיה   ,
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אי חיבור מנויים   אספקת שירות,  כגון הפסקתצעדים  מבעלי הרישיון הנפגעים לנקוט ב

  חומרת המקרה.נסיבות ולבהתאם לוהכל  חדשים ועוד,

יח"ד בעבר, ובעקבות פניות לעניין זה יצוין כי בעקבות לקחים מנושאים שבהם טיפל צוות  

שקיבל המשרד, בחן המשרד בקשות של בעלי רישיון לנקוט בצעדים כלפי בעלי רישיונות 

 אחרים שאינם מקיימים את חובותיהם כלפיהם.  

רציפות מתן השירותים וקיום יחסים   בהתנהלות תקינה של השוק,  חשיבותהמשרד רואה  

בט מסחרי יקישור גומלין, שימוש, או בכל הבטי  י הן בה  –סדירים ומתמשכים בין מפעילים  

כן אחר.   אינ ככלל,  ,  על  מחלוקות  של  שקיומן  היא  המשרד  לקטיעת   המוביל  העמדת 

 היחסים בין המפעילים. 

,  יש לשקול  ,וצד בחר שלא לקיימה  ידי צוות יח"ד-ניתנה הכרעה עלמקום בו  ,  יחד עם זאת

היתר, משום  האם    בין  בכך  הוראות  יש  של  לרעה  סלקטיב  האסדרהניצול  וכן באופן  י, 

 .מהכיבוד ההדדי של הסדרת הממשקים מול מפעילים אחריםמשום התנערות 

כוונתו לנקוט בצעדים   יפנה למשרד בענייןבעל הרישיון הנפגע  וככל ש  האמורותבנסיבות  

 כלפי בעל הרישיון האחר, ישקול המשרד את צעדיו בנושא.

חריגים,פרסםימשרד  ה .ד מקרים  למעט  התלונה    ,  או   הצוות  החלטתואת  את  כולן  בה, 

 מקצתן, באתר המשרד באינטרנט או בכל דרך שימצא לנכון. 

, לא  shilians@moc.gov.ilניתן להעביר התייחסויות לעניין האמור בדואר אלקטרוני לכתובת   .5

 . 1.3.2021יאוחר מיום 

 

  

 בברכה,                                                                                                       

 ירן אבישר בן חורין  ל                                                                                                     

 תהכלליהמנהלת                                                                                                      
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 : רשימת תפוצה

 מר דוד מזרחי, מנכ"ל, "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

 שותפות מוגבלתגב' מירב דריגוב, מנכ"לית, הוט טלקום 

 מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל קבוצת פרטנר 

 מר אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת סלקום 

 ( בע"מ2013מר אמיר לוי, מנכ"ל, איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני )

 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ

 קספון בע"מ א  018בע"מ ומרתון  018מר אסף עופר, מנכ"ל, אקספון 

 מר אילן ברוק, מנכ"ל הוט מובייל 

 מר יוחאי אלוש, מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ   019מר עזריה סלע, מנכ"ל טלזר 

 מר שמעיה רייכמן, יו"ר פרי טלקום

 מר שמוליק הבר, מנכ"ל בינת עסקים בע"מ

 בע"מ מר רן אפרתי, מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת  

 בע"מ 015מר יורם דרורי, מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית 

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל לב אנטל

 מר אורן ויסמן, מנכ"ל מסקיו

 מר ניסן אריה, מנכ"ל יוניגאה

 מר ארז חסדאי, סמנכ"ל רגולציה, בזק

 מר שמואל סיידון, מנהל אגף רגולציה, בזק

 ציה, הוט טלקוםגב' מיכל פליישר, סמנכ"ל רגול

 גב' קרן יהב, מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום

 מר שניר ניב, סמנכ"ל הרגולציה פרטנר

 עו"ד יהב דרורי, מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ 

 עו"ד טל זוהר, מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ 

 מר ניר יוגב, מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ 

 עמית, מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ מר הראל 

 היועץ המשפטי, הוט מובייל בע"מ , מר יניר פלג

 עו"ד עידו רוזנברג, היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ 

 בע"מ  018עו"ד שחר כהן, היועץ המשפטי, אקספון 

  אבישי, אחראית רגולציה וניהול פרויקטים, מסקיו בע"מ  גב' נלי

  גב' אנה ערו, אחראית רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט תקשורת בע"מ

 גב' טניה קרסיק, מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום
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