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 27.3.19 מיום 2-6/2019 'מסהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

  :בעניין

 שימוע בעניין פרק הזמן שעומד לרשות בעלי הרישיונות להסרת ציוד הקצה לבקשת המנוי

 

הוראות הרישיון העוסקות באיסוף ציוד קצה, כך שלחברה בקשה של חברת הוט לתיקון  לפנינו

יום מעת שביקש זאת המנוי",  30"בתוך ממנוי שהתנתק משירותיה לאסוף את ציוד הקצה יותר 

 (. 42.2.6ובע הרישיון כיום )סעיף יום מעת שביקש זאת המנוי", כפי שק 14במקום "בתוך 

 מוע לתיקון הרישיון בעניין.להלן יוצגו הרקע לדברים והחלטת המועצה לצאת לשי

 רקע

"( מחזיקה ברישיון כללי לשידורי הוטחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן: " .1

"( יס( בע"מ )להלן: "1998ין )י"(. חברת די. בי. אס. שירותי לוורישיון הוטכבלים )להלן: "

בעלי "( )להלן ביחד: "רישיון יסין )להלן: "ימחזיקה ברישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוו

 " בהתאמה(. הרישיונות" -" והרישיונות

כי בהפסקה או ניתוק שירות מחויבים בעלי הרישיונות הרישיונות קובעים ומסדירים, בין היתר,  .2

יום מעת שביקש זאת המנוי;  14בתוך  -פי רישיון הוט -להסיר את ציוד הקצה לבקשת המנוי: על

הוראות רלוונטיות לעניין זה ימי עבודה מיום שביקש זאת המנוי.  14ך בתו -פי רישיון יס -על

 נפרט להלן הוראות אלה.מצויות גם בהסכמי המנוי של בעלי הרישיונות. 

 הוראות הרישיונות והסכמי המנוי

 לרישיון הוט, קובע כדלקמן:  42.2.6סעיף  .3

הקצה, בתיאום בהפסקת שירות כאמור לעיל רשאי בעל הרשיון להסיר את ציוד "
עם המנוי ובכפוף להסכם המנוי; אם ביקש זאת המנוי, יסיר בעל הרשיון את הציוד 

 י."יום מעת שביקש זאת המנו 14כאמור בתוך 

 להסכם המנוי של הוט, קובע כדלקמן:  21.1סעיף  .4

נותק השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה, במועד הניתוק, את ציוד הקצה, או "
לחברה להסיר, במועד הניתוק, את ציוד הקצה מבית הלקוח,  לפי בחירתו יאפשר

, החברה 1לעיל 20בכפוף לתיאום מוקדם עמו; ואולם, במקרה של ניתוק לפי סעיף 

                                                           
  .ההסכם הפרת בשל ההתקשרות וסיום השירות בניתוק עוסק הוט של המנוי להסכם 20 סעיף 1
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תקבע אם תסיר את ציוד הקצה כאמור, או שתורה ללקוח להשיב לה את ציוד הקצה 
 ."במשרדיה

יון לאסוף את ציוד הקצה בימים ודוק, רישיונה של הוט מונה את התקופה שעומדת לבעל הריש

ה, ולמעט ימי המנוחה -ימים אולא בימי עבודה )כשהמונח "ימי עבודה" מוגדר ברישיון הוט "

ה"(. יחד עם זאת, בהסכם וימי חג ומועד, ערב חג ומועד, או יום שבתון שהוכרז על ידי הממשל

 צב שונה.המנוי של הוט אין אזכור לתקופה. ברישיון יס ובהסכם המנוי שלה המ

 לרישיון יס, נוקט בלשון "ימי עבודה" וקובע כדלקמן:  13.2.2כך, סעיף  .5

"בניתוק שירות כאמור לעיל, אם השאיל או השכיר בעל הרשיון למנוי את ציוד 
הקצה, רשאי בעל הרשיון להסיר את ציוד הקצה, בתיאום עם המנוי ובכפוף להסכם 

ימי עבודה  14הרשיון את הציוד כאמור בתוך המנוי; אם ביקש זאת המנוי, יסיר בעל 
 מיום שביקש זאת המנוי."

 )ג( להסכם המנוי של יס, עוסק בניתוק השירותים, וקובע כדלקמן: 12סעיף  .6

שירותים תוכל  ניתוקהרי שבכל מקרה של שאינו בבעלותך ככל הנוגע למפענח "
לאפשר לנו להסירו, לאחר תיאום אתך או להשיבו בעצמך למשרדנו, והכל לבחור אם 

 "השירותים. קבלת בקשתך לניתוקממועד  מי עבודהי 14תוך 

מתאפשר ליס  ,יום 14בתוך  הקצה ציודלהסיר את נדרשת הוט פי רישיונה -עלשהנה כי כן, בעוד 

כמו כן, בהסכם המנוי של  ודה.ימי עב 14תקופה ארוכה יותר של פי רישיונה בתוך -לעשות כן על

 יס מוזכרת תקופה זו, מה שלא קיים בהסכם המנוי של הוט.

 בקשת הוט

"(, בבקשה המועצהלמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: "כאמור חברת הוט פנתה  .7

יום מעת  30לרישיון באופן שיאפשר להוט לאסוף את ציוד הקצה "בתוך  42.2.6לתיקון סעיף 

יום מעת שביקש זאת המנוי", כפי שקבוע בסעיף. הוט  14שביקש זאת המנוי", במקום "בתוך 

 למקרים של בקשות לאיסוף ציוד קצה כתוצאה ממעבר דירה. הבהירה כי בקשתה אינה נוגעת 

ינה בבקשתה ובהשלמה שהוגשה לה את הנסיבות והאילוצים המצדיקים לטענתה את הוט צי .8

הארכת פרק הזמן לאיסוף הציוד. בכלל זה: אילוצים הנובעים ממשאבי כוח אדם מוגבלים; 

אילוצים הנובעים מהצורך לתאם מועד איסוף בהתאם ללוח הזמנים של המנויים שמרביתם 

הנובעים מאיסוף ציוד מאזורים מרוחקים. הוט ציינה  זמינים לכך רק בשעות הערב ואילוצים

מנת לבצע את איסוף הציוד בהקדם האפשרי ובמרבית המקרים -כי נציגיה פועלים במרץ על

יום. ואולם, הקושי מתעורר באותם חודשים  14מצליחים להשלים את איסוף הציוד בתוך 
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אלה קיים לטענת הוט קושי  שבהם מספר הבקשות להסרת ציוד הנו גדול יחסית, שכן בחודשים

 . שכאלה בחודשים המועדים הארכת ביקשה ולכןלעמוד בסך הימים הקבוע בהוראות הרישיון 

עוד הבהירה הוט, כי השבת הציוד הינה בגדר אינטרס כלכלי מובהק שלה שכן היא נזקקת  .9

מחויב עבור לממירים לצורך התקנתם בבתי לקוחות אחרים, בעוד שהמנוי ממילא כבר אינו 

והוא רשאי לעשות שימוש בציוד הקצה עד למועד איסוף הציוד ולהמשיך לצפות  ,השירות

דהיינו, לטענתה, האינטרס באיסוף מהיר ככל האפשר הוא של  . בשירותי הכבלים ללא תשלום

 לתיקון הרישיון. הוט, ולכן גם מן הטעם הזה מוצדק לקבל את בקשתה

 דיון

את נציג הוט, אשר הבהיר כי בשנים האחרונות הוט מתמודדת עם המועצה שמעה היום בדיון  .10

תחרות משמעותית הגורמת לעלייה ניכרת בבקשות המנויים להפסקת השירות ולאיסוף ציוד 

יום  14 -הקצה, באופן המקשה עליה לעמוד בפרק הזמן הקצוב בהוראת הרישיון, המוגבל ל

וראת הרישיון הנוכחית במקרה של איסוף מיום שביקש זאת המנוי.  נציג הוט גם הסביר כי ה

 יום עלולה לחשוף את החברה לסיכונים משפטיים.  14שלא תוך 

נראה למועצה לכאורה כי איסוף מהיר של הציוד  ,לאחר שעיינה בבקשה ושמעה את נציג הוט .11

אינטרס כלכלי של הוט, אך היא מתקשה לעמוד בזמנים שנקבעו לכך ברישיון גם בגדר הנו ככלל 

נתנה המועצה רקע התחרות המשמעותית עמה הוט מתמודדת בשנים האחרונות. בנוסף, על 

לעניינו של המנוי הממתין להסרת הציוד, אשר במקרה של אובדן או נזק שנגרם לציוד דעתה 

, והדברים מקבלים משנה תוקף במקרה של מנוי הקצה עלול להיות מחויב בסכומים ניכרים

  שעובר דירה.

בעניין  השוואת ההסדרים הקבועים ברישיונותיש מקום לבחון כי סבורה  כמו כן, המועצה .12

נקבעה תקופה רישיון יס בלבד, הרי שב "יום 14"מדובר על רישיון הוט )כאמור כיום בעוד שב

 ."(ימי עבודה 14"ארוכה יותר של 

"הפחתת בעניין  14.9.2014מיום  2118מס' את החלטת ממשלה ברקע הדברים יש גם לזכור  .13

הנטל הרגולטורי", במסגרתה  הוטל על משרדי הממשלה והרגולטורים לפעול להפחתת הנטל 

הרגולטורי הקיים ולשקול, בקביעת רגולציה חדשה, גם בחירה בחלופה המפחיתה את הנטל 

החלטת והדין הרלוונטיים; כן ראו  הרגולטורי )בכפוף לתכלית הרגולציה ובמסגרת השיקולים

 OECD -יישום המלצות ארגון ה -בעניין "רגולציה חכמה  23.12.2018מיום  4398ממשלה מס' 

  (.ותיקון החלטת ממשלה"
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שוקלת המועצה  ,ומתוך רצון לקבוע הוראה מאוזנת ומידתית ,בנסיבות אלה כולןאשר על כן ו .14

יום  30של הוט ויס ולקבוע תקופה אחידה של והסכמי המנוי לתקן את הוראות הרישיונות 

שתופיע הן ברישיון והן בהסכם המנוי של בעלי הרישיונות, ובד בבד לקבוע כי לגבי  יודלהסרת צ

יום  14הסרת ציוד ממנוי שמתנתק ומודיע על מעבר דירה התקופה לאיסוף הציוד תעמוד על 

 (. 1987-לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )זכיונות(, תשמ"ח 52 -ו 31)ראו והשוו גם תקנות 

, תוך שימת לב כדי להפחית ולהקל בנטל הרגולטורי המוטל על בעלי הרישיונות בתיקון זה יהיה .15

יהיה בתיקון כדי  ,. כמו כן, בפרט במקרה של הודעה על מעבר דירהעניינו של המנוי הצרכןל

. תחת פיקוח המועצה שוקאותו הוברורה על בעלי הרישיונות הפועלים ב ליצור נורמה אחידה

קביעת פרק הזמן הנדרש לאיסוף הציוד שימוש סבורה שיש להעדיף בהמועצה בהקשר זה, 

 לאפשר מעקב ולהשיג פשטות.מנת -עלולא "ימי עבודה"  "ימיםבמונח "

לתקן את הרישיונות ואת הסכמי המנוי הנספחים להם, כמפורט להלן, לפיכך, המועצה שוקלת  .16

 :מהדורותכאשר התיקונים המוצעים מופיעים בהארת שינויים בגרסת 

 כדלקמן: יתוקן  לרישיון הוט 42.2.6ף סעי

בהפסקת שירות כאמור לעיל רשאי בעל הרשיון להסיר את ציוד הקצה, בתיאום "
ציוד העם המנוי ובכפוף להסכם המנוי; אם ביקש זאת המנוי, יסיר בעל הרשיון את 

מנוי , למעט אם מדובר בייום מעת שביקש זאת המנו 3014בתוך כאמור הקצה 
שאז  ,(טלפונית בהודעה לרבות) שביקש את הפסקת השירות והודיע על מעבר דירה

 ."מעת שביקש זאת המנוי יום 14בתוך הקצה את ציוד  בעל הרישיון סירי

 . להסכם המנוי של הוט יתוקן כדלקמן: 21.1סעיף 

נותק השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה, במועד הניתוק, את ציוד הקצה, או "
לפי בחירתו יאפשר לחברה להסיר, במועד הניתוק, את ציוד הקצה מבית הלקוח, 

לקוח, למעט אם ביקש זאת היום מעת ש 30זאת תוך ו, בכפוף לתיאום מוקדם עמו
)לרבות בהודעה  מדובר בלקוח שביקש את ניתוק השירות והודיע על מעבר דירה

; יום מעת שביקש זאת הלקוח 14את ציוד הקצה בתוך  החברהסיר ת, שאז טלפונית(
לעיל, החברה תקבע אם תסיר את ציוד הקצה  20ואולם, במקרה של ניתוק לפי סעיף 

 ."כאמור, או שתורה ללקוח להשיב לה את ציוד הקצה במשרדיה

 לרישיון יס יתוקן כדלקמן:  13.2.2סעיף 

על הרשיון למנוי את ציוד "בניתוק שירות כאמור לעיל, אם השאיל או השכיר ב
הקצה, רשאי בעל הרשיון להסיר את ציוד הקצה, בתיאום עם המנוי ובכפוף להסכם 

 3014בתוך  הקצהכאמורציוד ההמנוי; אם ביקש זאת המנוי, יסיר בעל הרשיון את 
למעט אם מדובר במנוי שביקש את ניתוק , מיום שביקש זאת המנוייום  ימי עבודה 

, שאז יסיר בעל הרישיון )לרבות בהודעה טלפונית( השירות והודיע על מעבר דירה
 ."יום מעת שביקש זאת המנוי 14את ציוד הקצה בתוך 
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 )ג( להסכם המנוי של יס יתוקן כדלקמן: 12סעיף 

שירותים תוכל  ניתוקהרי שבכל מקרה של שאינו בבעלותך ככל הנוגע למפענח "
לאפשר לנו להסירו, לאחר תיאום אתך או להשיבו בעצמך למשרדנו, והכל לבחור אם 

, השירותיםאת  קותילנקבלת בקשתך ממועד יום מעת שתבקש  30 מי עבודהי 14תוך 
)לרבות בהודעה  על מעבר דירהביקשת את ניתוק השירות והודעת למעט אם 

 ".ממועד בקשתךיום  14בתוך נסירו , שאז טלפונית(

יום  30כאמור, ייכנסו לתוקף תוך ולהסכמי המנוי המועצה שוקלת כי התיקונים לרישיונות  .17

 ממועד קבלת החלטה סופית בעניין.  

 שימוע

לרבות אופן ידוע המנויים בדבר יחד עם זאת, בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינים האמורים,  .18

המועצה מבקשת לקיים הליך שימוע שעניינו מתן אפשרות התיקונים שיקבעו להסכם המנוי, 

 לכל מי שיש לו עניין בדבר להציג את עמדתו. 

במשרדי מינהלת הסדרת  12:00בשעה  7.5.2019ם עמדות כאמור תתקבלנה בכתב בלבד, עד ליו .19

 . abargilm@moc.gov.il  –תל אביב, ובמקביל למייל  9השידורים לציבור, רחוב אחד העם 

 עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הוגשו כלל. 

 המגיש את עמדתו חייב למלא ולצרף את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטה זו. 

* * * 
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