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 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב,
 
 

   שימוע -נייח  החזרת ציוד קצה  סיום התקשרות ו הנדון:
 
 

 לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן: והרינ

ן כללי רישיובין בעלי    םמעבר של מנוייב  גידוללהביאה  בישראל  האינטרנט    הרחבת התחרות בתחום .1

מיוחד למתן שירותי  תי בזק פנים ארציים נייחים, בעלי רישיון כללי אחוד ובעלי רישיוןלמתן שירו

  ."(י רישיון/בעל)" (מנויים פרטיים 20,000-עם למעלה מ)אינטרנט 

במעבר מנויים בין בעלי רישיון מתבצעת פעולה של סיום התקשרות שאותה מבקש המשרד להסדיר  .2

עה ברישיונות האחודים של חברות התקשורת. כמו כן, אסדרה שכבר בוצבדומה ל –בשימוע זה 

 בסיום ההתקשרות.לבעל הרישיון מבקש המשרד להוסיף הוראות בדבר החזרת הציוד 

מבעל הרישיון שאל או שכר במועד סיום ההתקשרות נדרש המנוי בדרך כלל להחזיר ציוד שאותו  .3

. לרוב המנוי נדרש התקשרותממועד סיום התוך פרק זמן קצוב ב, וזאת תקופת ההתקשרות למשך

בעל  בתנאים ובשעות שקבעוזאת השירות של בעל הרישיון,  תחנותמ תלאח להחזיר את הציוד

להוות עלולים  ידועים למנוי בתחילת ההתקשרות ותמיד  תנאים כאמור לא    .באופן חד צדדי  הרישיון

מיקום השירות ב תחנתעקב קושי להגיע ל , וזאת בין היתרחסם מעבר עבור חלק מהאוכלוסייה

כמו כן, אי ידיעת התנאים המלאים מראש מביאה במקרים רבים לחיוב   בעל רישיון.שקבע  שעות  וב

בין אם בכלל ובין אם במועד או במקום שקבע בעל  –המנוי במאות שקלים עקב אי החזרת הציוד 

 הרישיון.

ה במשלוח בדואר רגיל קיימים אף מקרים שבהם בעלי רישיון קובעים כי המנוי יחזיר את ציוד הקצ .4

בידי המנוי אסמכתא כלשהי להחזרת הציוד. הדבר עשוי להביא להטלת קנסות תהיה  בלבד ומבלי ש

 במקרים שבהם טוען בעל הרישיון כי הציוד לא הוחזר על אף שהמנוי שלח אותו.
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בנוסף, האסדרה שלהלן באה למנוע מקרים שבהם בעל הרישיון גובה מהמנוי תשלום עבור איסוף  .5

ציוד מחצרי המנוי. יודגש כי במקרים שבהם נדרש המנוי להחזיר את הציוד לתחנת שירות הוא ה

אינו מזוכה בגין עלויות הנסיעה, חניה, ביטול זמן וכיו"ב, והמשרד רוצה למנוע את חוסר האיזון 

 בין מקרים אלה. 

ברישיונות כיום  סדר  אינו מו  בעל רישיוןבו על המנוי להחזיר את ציוד הקצה לשהאופן  ,  כאמור לעיל .6

עם זאת, נושא זה כן מוסדר ברישיונות תקשורת שמעניקה המועצה לשידורי כבלים בעלי רישיון. 

 ןבעלי רישיוקיימים מקרים רבים שבהם  "(. כמו כן,בעלי רישיון לשידוריםין )"יי לווולשידור

ם שירותים יחד עבלשידורים מציעים סלי שירותים משותפים הכוללים את שירות השידורים 

משכך נוצר חוסר , ובתחום האינטרנט ובתחום הטלפוניה לרבות ציוד קצה נלווה לשירותים אלו

דרש להחזיר נמנוי  סף את הציוד שלו מחצרי המנוי אך הובמקרה שבו בעל רישיון לשידורים אאיזון  

 .לתחנת שירות ,שאינו מחויב באיסופו ,את הציוד של בעל רישיון

רישיון מציעים אפשרות שלפיה הם יאספו הכבר כיום חלק מבעלי    ה כאמור,בנוסף, וגם ללא אסדר .7

 את הציוד מבית המנוי ללא תשלום.

ברישיונות בעלי רישיון שיביאו דומות יש להחיל הוראות המשרד סבור כי האמור לעיל נוכח  .8

נוי הקטנת חסמי מעבר על ידי הרחבת האפשרויות הקיימות למלהגדלת השקיפות כלפי המנויים ול

  .במועד סיום ההתקשרות בכל הנוגע להחזרת ציוד קצה

קיימים  וללא הבחנה בין מנוייםכמוגדר לעיל בעלי הרישיון ל על כלל והאסדרה המוצעת תח .9

 האפשרויות הבאות: 3אסדרה זו תאפשר למנוי לבחור מבין  וחדשים.

ובין  עצמוין ב, במחצרי המנויאספו יהציוד ואת ר יסיהציוד או את אסוף בעל הרישיון י .א

וזאת  ,"( ללא תשלום בתיאום עם המנוי מראשאיסוף הציוד" –)להלן  1באמצעות מי מטעמו

. תיאום כאמור הגשת בקשת המנוי לאיסוף הציוד( ימי עבודה ממועד 14תוך ארבעה עשר )ב

שמנוי ביקש סיום התקשרות לסל שירותים משותף הכולל  ככל ;בעל הרישיוןיהיה ביוזמת 

של כלל ורים ביחד עם שירותי אינטרנט ו/או טלפוניה יבוצע תיאום לאיסוף הציוד  שירות שיד

איסוף הציוד כולו לתיאום  הבמועד אחד )  של כלל השירותיםבפועל  ואיסוף הציוד    השירותים

שייקבע בעת  אחדבמועד גם הוא יבוצע בפועל ד כולו , ואיסוף הציואחדיבוצע במועד 

     התיאום(. 

 ככל שיש כאלה; בעל הרישיוןהציוד בתחנת שירות של  אתר ומסהמנוי י .ב

 
 ., חברת שליחויותבעל היתר בלדרות ,לדוגמה 1
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המנוי ישלח את הציוד אל בעל הרישיון ללא תשלום בדואר רשום עם אישור מסירה )בעל  .ג

הרישיון יישא בתשלום לכך(. בעל הרישיון יידרש לקיים מערך של התחשבנות לעניין זה מול 

 הגורם השולח.

יעשה ללא תשלום של המנוי. לעמדת תיוד הקצה יובהר כי בכל האפשרויות המוצעות החזרת צ .10

נמוכה מאוד ביחס  אהמשרד העלות הנדרשת לצורך השלמת סיום ההתקשרות, ככל שקיימת, הי

. כמו כן, בעל הרישיון יוכל לגלם עלות זו בתעריפי אספקת השירותיםלאספקת השירותים עצמם. 

תקטן אי , תחילת ההתקשרות בדרך זו תגדל השקיפות כלפי המנוי כבר ממועד המשרד לעמדת

 ויופחתו חסמי המעבר. הוודאות של מנויים במועד סיום ההתקשרות

 מצ"ב טיוטת תיקון רישיון. .11

הנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם אל החתום מטה לכתובת הדואר האלקטרוני  .12

MeirB@moc.gov.il  199.2. עד ליוםוזאת.  

 
 
 

   ,בכבוד רב                                
 

  
 בסט-מאיר בן                                    
 תחום בכיר פיקוח צרכנימנהל                                    

 
 

mailto:MeirB@moc.gov.il
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 תפוצה
 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 מר אילן ברוק, מנכ"ל, קבוצת הוט מובייל

 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום
 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

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

 י תקשורת בינלאומיים בע"משירות 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 
 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מערן שלומר 

 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ
 בע"מ 015השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית מר אפרים שפורן, מנכ"ל, 

 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ
 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 
 העתק

 משרד התקשורת ,, מנכ"ל)נתי( כהןנתנאל מר 
 משרד התקשורת ה,משנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסמר מימון שמילה, 

 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתת, היועצת המשפטידנה נויפלדגב' 
 תקשורתכלכלה, משרד הל מינהל ומנהבכיר מנכ"ל ס, דרור-עופר רז ד"ר

 ק, סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד התקשורתאמר יאיר חק
 , משרד התקשורתרישויבכיר אגף ל ה, מנגדעון שטריתמר 
 דובר, משרד התקשורת, ערן בר עוזמר 
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   בע"מ/ש"מ  ----------אחוד ל שיון כללייר
 בזק למתן שירותי 

 
 

 ] [תיקון מס' טיוטת 
 
 

, שהואצלה לי 1982 –)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4יף בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סע

"( אני מתקן בזאת את ----" –)להלן  ----------פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של -ויתר סמכויותי על
 , כדלקמן:----------ביום  ----הרישיון הכללי האחוד שהוענק ל

 
 

הוספת 
 א79סעיף 

 

 :ואיב 79סעיף אחרי  .1
 

 עקב סיום התקשרות החזרת ציוד קצה נייח        א.79 " 
 

 :בחלק זההגדרה       א79.1  

מי שקיבל רישיון לשידורי כבלים או רישיון    -    "בעל רישיון לשידורים"" 
 "לשידורי לווין;

 

למנוי בשכירות או בהשאלה וזה נדרש עקב סיום התקשרות נייח ניתן ציוד קצה       א79.2  
באחת הדרכים הבאות,  בעל הרישיוןלהנייח ציוד הקצה ר אזי יוחז להחזירו

 על פי בחירתו של המנוי:וזאת 
 

או  ו, בעצמאספוית הציוד וא ריסיהציוד או את אסוף בעל הרישיון י (א)  
"( ללא תשלום בתיאום עם איסוף הציוד" –)להלן  ובאמצעות מי מטעמ

הגשת מועד ( ימי עבודה מ14תוך ארבעה עשר )וזאת ב ,המנוי מראש

בעל ביוזמת  תיאום כאמור יהיה. להלן א79.3הבקשה כמפורט בסעיף 
ככל שמנוי ביקש סיום התקשרות לסל שירותים משותף הכולל  ;הרישיון

שירות של בעל רישיון לשידורים ביחד עם שירותי אינטרנט ו/או טלפוניה 
ואיסוף הציוד  ,לאיסוף הציוד של כלל השירותיםאחד יבוצע תיאום 

 במועד אחד;גם הוא  יבוצע ועל של כלל השירותיםבפ
 ככל שיש כאלה; בעל הרישיוןהציוד בתחנת שירות של  את רומסהמנוי י (ב)
עם אישור מסירה בדואר רשום  בעל הרישיוןהציוד אל את שלח המנוי י (ג)

 .ללא תשלום
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הודעה לקטרוני או מסרון או הודעת דואר אהודעת שלח למנוי בעל הרישיון י     א79.3  

פרט את י , שבהןאו תום תקופת ההתקשרות , מיד עם סיום ההתקשרותקולית
המועד שעד אליו על המנוי להחזיר את ציוד הקצה, את דרכי החזרתו האפשריות 

לאחר ההשמעה הראשונה של המסר בהודעה  ואת משמעות אי החזרתו במועד.
מקש מסוים לבחור לשמוע הקולית תינתן למנוי אפשרות באמצעות לחיצה על 
אפשר למנוי בעל הרישיון י  .אותו שוב, והמסר יושמע למנוי שוב, ככל שבחר בכך

באיסוף ציוד בהודעת מסרון חוזרת או בהודעת דואר להשיב לה בדבר רצונו 
באמצעות הקשה על מקש מסוים וככל שנשלחה הודעה קולית    ,אלקטרוני חוזרת

 שיושמע בהודעה הקולית. 
 

שלח אליו, על פי העניין, אישור בכתב הנושא ימסור לידי המנוי או בעל הרישיון י      א79.4  
, בדבר החזרת ציוד הקצה, שבו יצוין הדגם בעל הרישיון או הסמליל שלואת שם  

בו הוחזר ששל כל ציוד קצה שהוחזר, מספרו הסידורי, מועד ההחזרה, האופן 
צעה כמפורט בסעיף וכתובת תחנת השירות בה הוחזר, ככל שההחזרה בו

 )ב(.א79.2
 

הפוך אותו לזמין י, ועותק של האישור האמור ושמור ברשותבעל הרישיון י     א79.5  
( ימי עבודה 5תוך חמישה )בלמסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת  

 "מסירתו או שליחתו, על פי העניין.מיום 
 

 .ים לאחר יום החתימה עליו(דשחו X)עד ליום  תיקון זה יכנס לתוקף .2 תחילה
 

 
 
 
 
 
 
 

 ט______________ התשע"
   ______________(2019) 

 ______________________ 
 נתנאל )נתי( כהן
 המנהל הכללי
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