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 פיקוח ואכיפה על מת� שירותי תקשורת 

 תקציר

ל המשרד מופקדי� "ובראשו שר התקשורת ומנכ, ) המשרדלהל� (משרד התקשורת 
על אסדרה
1

שירותי� , בי� היתר, שירותי תקשורת ה�.  של שירותי תקשורת בישראל
, שירותי� מיוחדי�, לאומיתארצית נייחת וניידת ותקשורת בי�למת� תקשורת פני�

1982ב"התשמ, )בזק ושידורי�(חוק התקשורת . יניישירות לוווותי אינטרנט שיר 
כ� ית� שירותי בזק אלא א� יאד� לא יבצע פעולת בזק ולא כי  קובע ,) החוקלהל� (

מכוח סמכותו בחוק התקי� השר את תקנות הבזק . או היתר שיו�ירהשר קיבל מאת 
).  תקנות הפיקוחלהל�  (1986ו"התשמ, )הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיו�(

במועד . קובעי� את כללי האסדרה)  הוראות הדי�להל� (התקנות והרישיונות , החוק
,  תאגידי� ברישיו� לביצוע פעולות בזק בתחו� הטלקומוניקציה170הביקורת החזיקו 

 .  מה� בעלי רישיונות מיוחדי�146 מה� היו בעלי רישיונות כלליי� ו24

ילות בענ( התקשורת שיי) לכמה תאגידי� המבצעי� פעילות נתח עיקרי מהפע
לפיכ) גובר הצור) בפיקוח ציבורי על פעילות� של חברות . עסקית ופיננסית ענפה

, עסקיות פרטיות בענ( התקשורת ובאיזו� בי� שורה של אינטרסי� ממלכתיי�
 אסדרה של: הפיקוח הציבורי מורכב משני חלקי�. כלכליי� וחברתיי�, עסקיי�

 . פעילות פרטית ואכיפת הכללי� באמצעות מנגנוני פיקוח שוני�

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה סוגיות שונות הנוגעות 2011ספטמבר בחודשי� מר+
 ונוגעות לפעולות שנוקט המשרד הלפיקוח על שירותי תקשורת בתחו� הטלקומוניקצי

הבדיקה נעשתה בהנהלת . נותכדי לבצע את הפיקוח והאכיפה בקרב מקבלי הרישיו
. וביחידות המטה של המשרד)  האג(להל� (באג( פיקוח ואכיפה שבמשרד , המשרד

כ משה "במועד עריכת הביקורת כיה� ח. בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי�
אשר ). ל" המנכלהל� (ל המשרד "ומר עד� ברטל כיה� כמנכ, כחלו� כשר התקשורת

פיקוח על בעלי " בדק משרד מבקר המדינה את נושא ה2007 בשנת לבדיקות קודמות 
"רישיונות למת� שירותי תקשורת

2
הטיפול בכשלי� " הוא בדק את נושא 2008ובשנת , 

"ברגולציה ובהסרת המכשולי� הפוגעי� בתחרות
3

 . 

 

 עיקרי הממצאי�

ובה� , מסמכי המדיניות של המשרד עוסקי� בנושאי אסדרה שבתחו� אחריותו .1
הקצאת תדרי� ברשתות ובטכנולוגיות שונות , נולוגיות תקשורת לסוגיה�הטמעת טכ

__________________ 

 .הכוונה או התקנה, ויסות,  רגולציה�) הסדרה(דרה אס  1

 .695' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה  2

 .1145' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  3
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כי מסמכי המדיניות אינ� מפרטי� את עמדתו , נמצא. והוראות הניתנות לבעלי רישיו�
 .בסוגיות הפיקוח והאכיפה

הנהלת המשרד לא קבעה הנחיות ואמות מידה לפעולות הפיקוח שעל האג( לבצע  .2
נאי� וההגבלות שהוטלו על בעלי הרישיונות בדי� כדי לבדוק את קיומ� של הת

סדרי העדיפויות שעליו : לפיכ) לא קיבל האג( הנחיות לגבי ענייני� אלה. וברישיונות
הסמכויות שעליו להפעיל ונושאי� שבה� , הנושאי� שיש לתת בה� הדגשי�, לנקוט

 . הוא נדרש לקיי� שיתו( פעולה ע� גורמי� נוספי� במשרד ומחוצה לו

הנהלת המשרד לא פירטה בתכנית העבודה את התכניות המרכזיות המתוכננות  .3
חו+ מיעד יחיד , ואת היעדי� המרכזיי� שיש לבצע בתחומי הפיקוח והאכיפה 

.  שמטרתו להסדיר בחוק הטלת עיצומי� כספיי� מדורגי�" הקניית כלי אכיפה"
הכי� )  המנהלל� לה(מר מימו� שמילה , ל הבכיר לפיקוח ולאכיפה במשרד"הסמנכ

אול� התכנית האגפית אינה , 2011תכנית עבודה אגפית למחצית השנייה של שנת 
המיועדת להנחות את כל , יכולה להחלי( תכנית משרדית מרכזית של הנהלת המשרד

 . יחידות המשרד מתו) ראייה כוללת של סדרי עדיפויות וחלוקת משאבי�

עולות פיקוח אי� כתב הסמכה מטע� לעובדי המשרד העוסקי� הלכה למעשה בפ .4
נוס( על ). �"רט(ל כנדרש ברישיונות הכלליי� למת� שירותי רדיו טלפו� נייד "המנכ

שיפעיל את סמכות הפיקוח כאשר עולה חשד שמתבצעת " ממונה"לא הוסמ) , כ)
בציוד קצה
4

 . פעולה למטרה מסחרית ללא אישור

מתאי� למגוו� של הפרות והחל המשרד סבר שהעיצו� הכספי הקבוע בחוק אינו  .5
קיימו , 2011בספטמבר ,  ועד מועד סיו� הביקורת2008מאז יולי . לפעול לשינוי החוק

גורמי� במשרד בראשות הלשכה המשפטית ובאג( היוע+ המשפטי לממשלה במשרד 
א( . עבודת מטה ודיוני� במטרה לקד� את הצעת החוק של המשרד, המשפטי�

 הוא לא סיי� לגבש  מעל שלוש שני� קופה ארוכה שהמשרד עסק בנושא במש) ת
וטר� הוסדר הלי) הטלת עיצומי� כספיי� , את הצעתו הסופית לתיקו� החוק

 .מדורגי�

ל דאז ועדה לש� בחינה של תפקידי המשרד וסמכויותיו " מינה המנכ2008ביוני  .6
ודתה הוועדה לא הגישה את המלצותיה והיא חדלה מעב. בתחומי הפיקוח והאכיפה

השלמת עבודת הוועדה הביאה אי. בלי שהדבר אושר או הוסדר בידי הנהלת המשרד
לכ) שבפועל הנהלת המשרד לא דנה בהמלצות שנועדו לאפשר למשרד לגבש ולייעל 

לא החליטה איזה המלצות יש , נושאי� מהותיי� הנמצאי� בליבת הפיקוח והאכיפה
ותעדו( נושאי� אלו ואחרי� מדיוני לקד� ולא יזמה עבודת מטה מסודרת בדבר יישו� 

 . הוועדה

הדרישות לבחינת מבנה האג( והצור) להתאימו למורכבות הנושאי� שבטיפולו  .7
עלו בשני� האחרונות כמה פעמי� ה� בעת מינוי הוועדה וה� בעתות אחרות בידי 

אול� רק במהל) הביקורת החלה הנהלת המשרד , המנהל דאז ובידי המנהל הנוכחי
 .שאי� אלהלקד� נו

__________________ 

שבאמצעותו המנוי מתחבר ', מוד' וכו, נתב, ציוד תקשורת בשימושו של מנוי כגו$ טלפו$ קווי ונייד  4
 . שיו$למערכת התקשורת של בעל רי
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נהלי� אלה נדרשי� .  לאג( אי� נהלי� והנחיות המסדירי� את פעילות המנהל .8
התקנות , להסדרת מכלול הנושאי� שבתחו� סמכותו על פי הוראות החוק

 . והרישיונות

אי� התאמה בי� סוגי הדוחות ומספר� הנדרשי� מבעלי הרישיונות על פי  .9
 . שיונותהתקנות ובי� הדוחות הנדרשי� על פי הרי

 2008בשנת : המשרד לא הקפיד לקבל את מרבית הדוחות שדרש ברישיונות .10
 מ� הדוחות 20% הוגשו לו כ2009בשנת ,  מ� הדוחות הנדרשי�21%הוגשו למשרד כ

האג( אינו מרכז נתוני� וממצאי� מ� הדוחות ואינו . 26% כ 2010הנדרשי� ובשנת 
 . במשרדמתא� את הטיפול בה� ע� אגפי� נוספי� 

קיי� פער גדול בי� המטלות הנדרשות מעובדי האג( על פי תיאורי התפקיד  .11
 . שלה� לבי� הביצוע בפועל

בדיקת פעולות המשרד והלי) קבלת ההחלטות בכל הנוגע להפעלת אמצעי אכיפה  .12
כנגד בעל רישיו� שהפר לכאורה את חובת ההפרדה המבנית העלתה כי בלשכת 

המראי� שנבחנו עמדות הגורמי� השוני� במשרד לצור) קבלת ל אי� מסמכי� "המנכ
ל קיבל החלטה א� להטיל עיצו� "ואי� מסמכי� המעידי� שהמנכ, החלטה בנושא זה

 . כספי על בעל הרישיו� א� לאו

במש) יותר משנתיי� קיבל המשרד מידע שבעל רישיו� הפר לכאורה הוראה  .13
משרד לפניו כמה פעמי� בעניי� והורה לו מהוראות רישיונו ובמש) הזמ� הזה התריע ה

אול� מכלול נסיבות הטיפול בתלונות שהתקבלו בעניי� זה מלמדות כי . לחדול מכ)
הנהלת המשרד לא פעלה בעניי� בנמרצות ולא הצליחה לאכו( את ביצוע ההוראה 

ולמעשה היא לא הצליחה לקיי� פיקוח ציבורי יעיל בעניי� הפסקת , האמורה
 . השירות

בעת שהתרחשה תקלה ברשת התקשורת של בעל , 2010המשרד לא בדק בדצמבר  .14
א� מולאו כל ההוראות והתנאי� , רישיו� א� הוא עמד בהוראות הרישיו� שנית� לו
למרות עמדת המשרד שאי� לחכות . הטכנולוגיי� וא� הוא פעל לפי התכנית ההנדסית

 לא התקבלה החלטה 2011עד נובמבר , זמ� רב מעת ההפרה ועד נקיטת צעדי אכיפה
 .א� יש לנקוט באמצעי אכיפה כנגדו

בדיקת תקלה ברשת התקשורת של בעל רישיו� למת� שירותי טלפוניה נייחת  .15
בייחוד , העלתה תמונה מדאיגה לגבי יכולתו של המשרד לבצע פיקוח טכנולוגי

י� של ולגבי המידע המצוי ברשותו על הנתוני� הטכנולוגי, בעקבות תקלות מהותיות
 . בעל הרישיו�

 

 סיכו� והמלצות

הפיקוח הציבורי מורכב מאסדרה של פעילות פרטית ומאכיפת הכללי� באמצעות 
ה� נועדו לשמור על האיזו� בי� האינטרסי� הפרטיי� ובי� . מנגנוני פיקוח שוני�

המופעל בידי תאגידי� בעלי עצמה , בשוק התקשורת. האינטרסי� הציבוריי�
חשיבות לתפקידו של המשרד לשמור על האיזו� האמור באמצעות יש משנה , כלכלית

 . הפעלה יעילה של מנגנוני הפיקוח והאכיפה
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המשרד לא קבע נהלי� ואמות מידה שיסדירו . האסדרה בענ( התקשורת לקתה בחסר
את פעילות הפיקוח והאכיפה כ) שיישומה ירתיע את בעלי הרישיונות מלהפר את 

המדינה מעיר שעל המשרד להתמקד בתפקידו החשוב משרד מבקר . תנאי רישיונ�
לפקח על עמידת בעלי , להקפיד לשאת באחריות למתרחש בענ(, בענ( מורכב זה

להגדיר במפורט איזה מידע טכנולוגי נדרש לו לצורכי , הרישיונות בכל הוראות הדי�
, ורלעדכ� את סוגי הדוחות שעליו לקבל מבעלי הרישיונות ולפעול בהלי) סד, הפיקוח

יעיל וממוקד שיביא לידי ייעול הפיקוח וקיצור הזמ� החול( בי� הפרה של הוראות 
 . רישיו� ובי� ההחלטה הא� לנקוט באמצעי אכיפה כלפי המפרי� אות�

על הנהלת המשרד להתוות מדיניות פיקוח ואכיפה , לדעת משרד מבקר המדינה
ידו� תיקוני החקיקה לדאוג לק, לקיי� חשיבה כוללת בנושא, ברורה לשני� הבאות

לנצל ולמצות באופ� מיטבי את המשאבי� העומדי� לרשותו לש� שמירה , הנדרשי�
 .על האינטרס הציבורי

 

♦ 
 

 מבוא

שירותי  . של שירותי תקשורת בישראל5מופקד על אסדרה)  המשרדלהל� (משרד התקשורת 
, לאומיתת ותקשורת בי�ארצית נייחת וניידשירותי� למת� תקשורת פני�, בי� היתר, תקשורת ה�

ב"התשמ, )בזק ושידורי�(חוק התקשורת . יניישירות לווושירותי אינטרנט , שירותי� מיוחדי�
אד� לא החוק קובע כי . והתקנות שהותקנו לפיו קובעי� את כללי האסדרה)  החוקלהל�  (1982

בחוק . או היתר שיו�ירשר התקשורת קיבל מאת כ� אלא א�  6ית� שירותי בזקייבצע פעולת בזק ולא 
להוסי$ עליה� או לגרוע מה� וכי על בעל , לשנות�, נקבע עוד כי השר רשאי לקבוע ברישיו� תנאי�

באורח תקי� וסדיר על פי הרישיו� שהוענק לו ועל פי "רישיו� לבצע פעולות בזק ולתת שירותי בזק 
פיקוח על פעולותיו של ה(מכוח סמכותו התקי� השר את תקנות הבזק ". התקנות והכללי� שנקבעו

 ). תקנות הפיקוחלהל�  (1986ו"התשמ, )בעל רישיו�

 תאגידי� ברישיו� למת� שירותי� ולביצוע פעולות בזק בתחו� 170במועד ביצוע הביקורת החזיקו 
ארציי�  למת� שירותי בזק פני�7 מה� היו בעלי רישיונות כלליי�24, הטלקומוניקציה

 מה� היו בעלי 146ו)  רישיונות כלליי�להל� (לאומיי� ובי�) טלקומוניקציה נייחת וניידת(
כגו� שירותי גישה , המוגבלי� למת� סוג פעולות מסוי� או שירות בזק מסוי�, 8רישיונות מיוחדי�

נתח ).  רישיונות מיוחדי�להל� (שירותי ניתוב שיחה ושירותי מוקד , שירות אלחוטי, לאינטרנט
ורת שיי( לכמה תאגידי� בעלי רישיו� המבצעי� פעילות עסקית עיקרי מהפעילות בענ$ התקש

 .שא$ ה� בעלות רישיו�, לתאגידי� אלה חברות בת או חברות אחות. ופיננסית ענפה

__________________ 

 .הכוונה או התקנה, ויסות,  רגולציה�) הסדרה(אסדרה   5

, העברה או קליטה של סימני�, הכל למטרת שידור, בנייתו או קיומו, התקנתו, הפעלת מיתק� תקשורת  6
מערכת אופטית או מערכות , אלחוט, באמצעות תיל, קולות או מידע, צורות חזותיות, כתב, אותות

 .אלקטרומגנטיות אחרות
 רישיו� שנית� לפי החוק לקיו� או להפעלה של רשת בזק ציבורית ולביצוע פעולות בזק �רישיו� כללי   7

 . לאומיי� באמצעותה�ארציי� או בי��ומת� שירותי בזק פני�
�ארציי� או בי�� רישיו� שנית� לביצוע פעולת בזק מסוימת למת� שירותי בזק פני��רישיו� מיוחד   8

 .לאומיי�
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, אסדרה של פעילות פרטית באמצעות כללי� הנקבעי� בחוק: הפיקוח הציבורי מורכב משני רבדי�
המשרד נדרש אפוא לעסוק . מנגנוני פיקוחואכיפת הכללי� באמצעות ; בתקנות ובהוראות מינהל

כלכליי� , עסקיי�, תו( ניסיו� לאז� בי� שורה של אינטרסי� ממלכתיי�, באסדרת ענ$ התקשורת
וחברתיי� בתחו� הנשלט בעיקרו בידי בעלי רישיונות שיש לה� חוזק כלכלי והשפעה ניכרת על 

 . המשק והמדינה

 עמד השופט זמיר על הצור( 9'מפקח על הביטוח ואחה' נ' בפסק הדי� בעניי� איגוד השמאי� ואח
, קיבל ממד מיוחד במדינה המודרניתפיקוח המדינה על חברות עסקיות בפיקוח הציבורי וציי� ש

. שוררי� תנאי� נוחי� להתפתחות� של חברות גדולות המספקות שירותי� ומצרכי� חיוניי�שבה 
האינטרס של החברה והאינטרס של . מ� הצרכ�והרווחיות נובעת , החברות רוצות רווחיות, לדבריו

א� רק .  הצרכ�כוחותהחברה לכוחות  פער בי� ישבהתמודדות זו ו ,הצרכ� מתמודדי� זה כנגד זה
 לא רק פגיעה תהיההתוצאה ו, לצרכ� סיכוי סביר בהתמודדותלא יהיה ,  בזירהיהיוהחברה והצרכ� 

 שירותי� ברמה נמוכה יותר ובמחירי� אל- לצרו(שיי ,אלא פגיעה בציבור כולו, בצרכ� כפרט
 . דברי� אלה יפי� ג� לענייננו. גבוהי� יותר מ� הראוי והאפשרי

הפיקוח על עמידת בעלי הרישיונות בהוראות החוק והתקנות ובתנאי הרישיונות נעשה בידי אג$ 
 תחו� הפיקוח הטכנולוגי ותחו� באג$ שני תחומי� ).  האג$להל� (פיקוח ואכיפה במשרד 

 מחלקת הפיקוח על מערכות מיוחדות ומחלקה  ושתי מחלקות הפיקוח על השירות לצרכ� 
 2011ובמועד סיו� הביקורת ספטמבר ,  משרות13מוקצות לו , על פי תק� האג$. לחקירה ולמודיעי�

 .הועסקו בו עשרה עובדי�

וח על שירותי  בדק משרד מבקר המדינה סוגיות שונות הנוגעות לפיק2011ספטמבר בחודשי� מר-
 ולפעולות שנוקט המשרד כדי לבצע את הפיקוח והאכיפה בקרב הבזק בתחו� הטלקומוניקצי

בדיקות . באג$ וביחידות המטה של המשרד, הבדיקה נעשתה בהנהלת המשרד. מקבלי הרישיונות
, כ משה כחלו� כשר התקשורת"במועד עריכת הביקורת כיה� ח. השלמה נעשו במשרד המשפטי�

 בדק משרד מבקר 2007 בשנת אשר לבדיקות קודמות . 10ל המשרד"ברטל כיה� כמנכומר עד� 
 הוא בדק את 2008ובשנת , 11"פיקוח על בעלי רישיונות למת� שירותי תקשורת"המדינה את נושא ה

 . 12"הטיפול בכשלי� ברגולציה ובהסרת המכשולי� הפוגעי� בתחרות"נושא 

 

 

 סוגיות בתחו� הפיקוח והאכיפה 

 מכויות הפיקוח בתחו� התקשורתאסדרת ס

בתקנות ובהוראות , הסמכות לפקח על ביצוע פעולות בזק ומת� שירותי בזק מעוגנת בחוק .1
, )ל"המנכלהל� (ל המשרד "למנכ, ) השרלהל� (לשר התקשורת ).  הוראות הדי�להל� (הרישיונות 

וראות הפיקוח והטלת ולמי שהוסמ( על יד� ניתנה הסמכות להפעיל שיקול דעת בדבר קביעת ה
 . עיצו� על מי שהפר את הוראות הדי�

__________________ 

 .625) 3(ד נה"פ, '‰Á‡Â ÌÈ‡Ó˘‰ „Â‚È‡ '� 'Á‡Â ÁÂËÈ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ 7721/96� "בג  9

 . 2009 ומר עד� ברטל החל בתפקידו ביולי 2009כ משה כחלו� החל לכה� כשר התקשורת במר� "ח  10
 .695' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה  11

 .1145' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  12
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 רישיו� נקבע שהשר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר הפיקוח על פעולותיו של בעל בחוק )א(
 הוראות החוק והמנגנו� את שהפר מי על שיוטלוכ� נקבעו בחוק הסנקציות . והבאי� מטעמו
  .ספי או לחלט ערבות של בעל הרישיו�ל להטיל על בעל הרישיו� עיצו� כ"המאפשר למנכ

תקנות הפיקוח שהתקי� השר מסדירות את סמכויות הפיקוח ולפיה� רשאי השר לדרוש מבעל  )ב(
במתכונת ובאופ� , רישיו� למסור לו כל ידיעה ומסמ( על אודות שירותי הבזק שהוא נות� במועד

על הרישיו� בכל הנוגע לפעולות יפקח על בהסמיכו התקנות קובעות כי עובד המשרד שהשר . שיורה
וה� מקנות לו סמכויות שונות לביצוע הפיקוח על בעלי , בזק שהוא מבצע ולשירותי בזק שהוא נות�

 . הרישיונות

וה� מוסיפי� תנאי� מפורטי� בדבר השירותי� , הרישיונות ניתני� בהתא� לחוק ולתקנות )ג(
ל או מי שהוסמ( "על סמכויות המנכעל הקמת מערכת התקשורת והפעלתה ו, שעל בעליה� לתת

 . מטעמו לפקח על בעל רישיו�

החוק קובע כי .  ומאשר את חיבורו לרשת בזק ציבורית13המשרד מבצע בדיקות של ציוד קצה .2
ציוד קצה , למטרה מסחרית, מתחזק או מחבר לרשת בזק ציבורית, מוכר, מפי-, מחזיק, המייבא

שהשר הסמיכו לכ( רשאי " ממונה"עוד קובע החוק כי . יוטל עליו קנס, שלא נית� לגביו אישור
להיכנס לכל מקו� בעל אופי מסחרי שלגביו יש לו חשד סביר כי מתבצעת בו פעולה המהווה עברה 

והוא רשאי לתפוס כל ציוד קצה או מסמ( שיש חשד סביר , על ההוראה האמורה בעניי� ציוד הקצה
 .שבו או באמצעותו נעברה עברה

ÒÂ‰ ‡Ï˘ ‡ˆÓ
 ÍÓ"‰
ÂÓÓ " ˙Úˆ·˙Ó˘ „˘Á ‰ÏÂÚ ¯˘‡Î ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙÈ˘
¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙È¯ÁÒÓ ‰¯ËÓÏ ‰ÏÂÚÙ ‰ˆ˜ „ÂÈˆ· . ÍÈÓÒ‰Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ Á˜ÙÏ ‰È‰È Ô˙È
˘ È„Î ¯ÂÓ‡Î ‰
ÂÓÓ . 

במשרד ל הבכיר לפיקוח ולאכיפה " את הסמנכ14 הסמיכה שרת התקשורת דאז2005במאי  .3
ואת ממלא מקומו למלא את תפקידיו ופעולותיו של המנהל המפורטי� בתקנות )  המנהללהל� (

הקובעות כי המנהל יפקח על בעל הרישיו� בכל הנוגע לפעולות בזק שהוא מבצע ולשירותי , הפיקוח
 .בזק שהוא נות�

ל או מי שהוא "י המנכקובעי� כ) �" רטלהל� (הרישיונות הכלליי� למת� שירותי רדיו טלפו� נייד 
ביתר הרישיונות הכלליי� נקבע כי על פי האמור בתקנות . הסמי( לכ( רשאי לבצע את הפיקוח

ברישיונות המיוחדי� נקבע . המנהל שהוסמ( בידי השר רשאי לפקח על קיו� הוראות הדי�, הפיקוח
 ". מי שהשר הסמיכו לש� פיקוח על בעל הרישיו�"הוא " המפקח"כי 

ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÈ‡ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚÏ ÈÎ ‰˙
Î
Ó‰ ÌÚËÓ ‰ÎÓÒ‰ ·˙Î"Ï ,Ë¯ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈÈÏÏÎ‰ ˙Â
ÂÈ˘È¯· ˘¯„
Î"Ô. 

נכתב כי נוכח )  תשובת המשרדלהל�  (2011בתשובת המשרד למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, לדבריו. כל אחד מעובדי האג$תיאורי התפקיד של עובדי המשרד אי� הכרח להסמי( בנפרד 

 . תפקיד� של עובדי האג$ הוא לבצע פיקוח ואכיפה בי� שקיבלו כתב הסמכה רשמי ובי� שלא קיבלו

__________________ 

שבאמצעותו המנוי מתחבר ', מוד� וכו, נתב, ת בשימושו של מנוי כגו� טלפו� קווי וניידציוד תקשור  13
 . למערכת התקשורת של בעל רישיו�

 .כ דליה איציק"ח  14
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 ÛÈÏÁ˙ ‰ÂÂ‰Ó ‰
È‡ Û‚‡‰ È„·ÂÚ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È˘È‡ ‰ÎÓÒ‰Ï ,˙Â
ÂÈ˘È¯· ˙˘¯„
‰ . ÏÂÏÎÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

˘Â
‰ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ È„Î ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÎÓÒ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡ . 

 

 

 קביעת הליכי הפיקוח והאכיפה 

הפיקוח הציבורי מורכב מאסדרה של פעילות פרטית ומאכיפת הכללי� באמצעות מנגנוני , כאמור
עבודת ההלימה בי� . שני הרכיבי� משלימי� זה את זה ויוצרי� ביחד פיקוח במובנו הרחב. פיקוח

האסדרה ובי� פעולות הפיקוח והאכיפה נועדה לתת תוק$ להלי( האסדרה ומאפשרת לבחו� א� 
לשקול , וא� נמצא שה� אכ� הפרו אות�, בעלי רישיונות הפרו את התנאי� הכלולי� ברישיונותיה�

 . א� נדרש להפעיל אמצעי אכיפה

, בי� השאר, באו בחשבו�החוק קובע כי במת� הרישיו� ובקביעת התנאי� הכלולי� בו יו .1
 עולה כי עיקר מדיניותו בשני� 15מפרסומי המשרד. שיקולי� בדבר מדיניות הממשלה בתחו� הבזק

כשטובת האזרח עומדת , ליברליזציה הממוקדת בפיתוח תחרות בשוק התקשורת"האחרונות היא 
חירי� ירידת מ, הגדלת התעסוקה, הגדלת השקעות, בתפיסה כי תחרות מביאה לצמיחה, בראש

המשרד מפרס� באתר האינטרנט שלו ". והגדלת ההיצע בתחו� הטלקומוניקציה והשידורי� לציבור
שבכללו מסמכי מדיניות שבה� מפורטי� שיקול דעתו והחלטותיו לעניי� , מידע על פעולותיו

 .16האסדרה והשימועי� שהוא עושה

Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ‰¯„Ò‡ È‡˘Â
· ÌÈ˜ÒÂÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ
È„Ó‰ ÈÎÓÒÓ, ˙ÚÓË‰ Ì‰·Â 
Ô‰È‚ÂÒÏ ˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ
ÎË , ˙Â‡¯Â‰Â ˙Â
Â˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ
ÎË·Â ˙Â˙˘¯· ÌÈ¯„˙ ˙‡ˆ˜‰

ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ·Ï ˙Â
˙È
‰ .‡ˆÓ
 , ˙ÂÈ‚ÂÒ· „¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ Ì
È‡ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÎ
‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰. 

 בתשובת המשרד נכתב כי מסמכי מדיניות בתחו� האסדרה אינ� מחויבי� לכלול ענייני� הנוגעי�
 .  חקיקה שהוא מקד�זמותובי וכ� בפעולותיולמדיניות אכיפה ופיקוח וכי מדיניות המשרד משתקפת 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˜ÙÒÓ‰ ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰
 ÚÂˆÈ·· „¯˘Ó‰ ˙‡ ÌÈÁ
Ó‰ ˙Â
Â¯˜Ú‰ ˙‡ ¯È„‚˙˘ ˙ÂÈ
È„Ó ˘Â·È‚ ˙·ÈÈÁÓ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˙Â¯È˘

‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ . ÁÂ˜ÈÙ‰ È‡˘Â
· Â˙ÂÈ
È„Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ
„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È·‰ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰Â ,·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰Â ˙Â
ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· . 

ל ולמי שהוסמ( על יד� הסמכות להפעיל שיקול דעת "למנכ, בהסדרי הפיקוח ניתנה לשר .2
 ד� 17יצוי� כי בית המשפט. הדי�בדבר קביעת הוראות הפיקוח והטלת סנקציות על המפר את הוראות 

במצב דברי� זה בו "וקבע כי " סמכות רחבה שבשיקול דעת"בסוגיה שבה נת� החוק לשר הפני� 
מבלי להתוות בצורה ברורה גבולות או , הקצה המחוקק תחו� פעולה רחב לרשות המינהלית

__________________ 

 .לפי אתר האינטרנט של המשרד  15
טר� קבלת החלטות בעלות משמעות נכבדה נוהג המשרד לקיי� שימוע ציבורי ובו הוא מאפשר לכלל   16

 . להציג את עמדותיה� לפניו, כלל זה לגופי תקשורת שיש לה� עניי� בנושאוב, הציבור
 .3535, )1(2007מח�תק, ˘¯ ‰È‚¯Ò ·ÈÈÒ˜Ï‡ 'ÌÈ�Ù � 2887/05)  יפו–אביב �תל(מ "עת  17
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קבע לעצמה יש מקו� כי הרשות המינהלית ת, מגבלות לפעולתה והותיר בידיה שקול דעת רחב
 ".הנחיות מנהליות המגדירות את אופ� פעולתה בהתא� לדרישות המציאות המשתנה

ההנחיות ואמות המידה של הנהלת המשרד אמורות להתוות את דר( הפיקוח של בעלי התפקידי� 
עליה� להבחי� בי� פעולות פיקוח יזומות ובי� פיקוח . המכהני� במשרד על קיו� הוראות הדי�

לתת הדגשי� ; לקבוע מבחני� להטלת סנקציות על המפרי�;  שהתקבל במשרדשנסמ( על מידע
ביצוע ההוראות , 18לגבי העמידה בחובות ההפרדה המבנית, בי� היתר, בכל הנוגע לפיקוח הנדרש

קיומ� של הכללי� הנוגעי� לתקני� שנקבעו באר- ובעול� וביצוע ההוראות , הטכניות וההנדסיות
 . צרכניי�הנוגעות לנושאי� כלכליי� ו

 בהפעלת ניותויוושלבות ויעקל ,יציבותל, ת לאחידותות הרשות ותורמו את פעולותהנחיות מייעל
לצפות ולכלכל את צעדיו במידה סבירה , נהליתיהנזקק לרשות המ,  לאזרחות מאפשרה�. הסמכות

 .ביקורת על פעולת הרשותההפעלת את  ותשל ודאות ומקל

Á
‰ ‰Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ ÈÎ ‡ˆÓ
 Úˆ·Ï Û‚‡‰ ÏÚ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÈ
˙Â
ÂÈ˘È¯·Â ÔÈ„· ˙Â
ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÏ·‚‰‰Â ÌÈ‡
˙‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î .

‰Ï‡ ÌÈ
ÈÈ
Ú È·‚Ï ˙ÂÈÁ
‰ Û‚‡‰ Ï·È˜ ‡Ï ÍÎÈÙÏ :ËÂ˜
Ï ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò , ÌÈ‡˘Â
‰
ÌÈ˘‚„‰ Ì‰· ˙˙Ï ˘È˘ ,·˘ ÌÈ‡˘Â
Â ÏÈÚÙ‰Ï ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÌÈÈ˜Ï ˘¯„
 ‡Â‰ Ì‰

ÂÏ ‰ˆÂÁÓÂ „¯˘Ó· ÌÈÙÒÂ
 ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ . 

בתשובת המשרד נטע� כי הנחיות ואמות מידה לפעולות הפיקוח של האג$ ניתנות על פי רוב בעל 
כי בשנת , ציי� המשרד, ע� זאת. פה בדיוני� ובפגישות וה� אינ� מתועדות תמיד במסמכי� רשמיי�

 . של המשרד" תורת הפיקוח והאכיפה"מכי� ונהלי� שישמשו  יחל האג$ בהכנת מס2012

 ÌÈÎÓÒÓ·Â ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˙ÂËÏÁ‰Â ˙ÂÈÁ
‰ „Ú˙Ï ‰·ÂÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰
ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÙÈ˜˘ ÔÂ¯˜Ú·Â ÈÏÏÎ‰ ÈÏ‰
ÈÓ‰ ËÙ˘Ó· ‰È˘¯Â˘ . ‰Ù ÏÚ· ˙Â
˙È
‰ ˙ÂÈÁ
‰

ÈÁ
‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô
È‡ ÌÈÈÓ˘¯ ‰„Â·Ú ÈÎÓÒÓ· ˙Â·Â‚Ó Ô
È‡Â ÏÚ˘ ˙Â¯Â¯·Â ˙Â·Â˙Î ˙Â
ÛÂˆ¯Â È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï Ì‡Â·· Ì‰È„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ Û‚‡‰ È„·ÂÚ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ô‰ÈÙ . Ô¯„ÚÈ‰·

 ÈÏÚ·ÓÂ ¯Â·Èˆ‰Ó ÚÂ
ÓÏÂ Û‚‡‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È ˙Â·Â˙Î ˙ÂÈÁ
‰ Ï˘
‰ÙÈÎ‡·Â ÁÂ˜ÈÙ· „¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÁ
Ó‰ ÌÈÂÂ˜‰ È·‚Ï Ú„ÈÓ ˙Â
ÂÈ˘È¯‰. 

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰
È , ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜Ï ˙ÂÈÁ
‰Â ÌÈÏ‰
 Ï˘ ÏÂÏÎÓ ˘Â·È‚
‰¯Â„ÒÂ ˙È˙ËÈ˘ ‰ÏÂÚÙ ÌÂÈ˜Ï ˙È˙˘˙ Ì‚ ˙ÂÂ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰ÙÈÎ‡‰Â , ÌÈ„ÚÈ ‚È˘‰Ï ˙„ÚÂÈÓ‰

‡˘Â
· ˙È„¯˘Ó ˙ÂÈ
È„Ó ÌÂ˘ÈÈÏ ‡È·‰ÏÂ ÌÈ¯„‚ÂÓ. 

האג$ לתכנו� מדיניות במשרד ראש הממשלה הנחה את משרדי הממשלה להכי� תכנית עבודה  .3
תגדיר את המצב שאליו שוא$ המשרד להגיע ותתווה , ש כלי עזר בתהלי( חשיבה אסטרטגישתשמ

את התכניות , בי� היתר, תקבע, המבוססת על התקציב שאושר, תכנית העבודה. 19את הדר( למימושו
את המטרות העומדות בבסיס עבודת , משרדיי�את סדרי העדיפויות הפני�, המרכזיות המתוכננות

__________________ 

הפרדה בי� תאגידי� שקיבלו רישיו� ובי� חברות בת או חברות בעלות זיקה המחזיקות ברישיו� אחר   18
המערכות , ההנהלות, נדרש לקיי� הפרדה מלאה בי� נכסי החברות, היתרבי� . למת� שירותי בזק

חל איסור להעביר מידע מסחרי בי� החברות וכ� . המערכות הכספיות והמערכות השיווקיות, העסקיות
 .אחר רישיו� מבעל זיקה בעלת חברה להעדי-

  18' עמ, )2010בר ספטמ (È˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ�Î˙‰ ÍÈ¯„Ó,  האג- לתכנו� מדיניות–משרד ראש הממשלה   19

 . �42ו
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די� המרכזיי� שהגשמת� תשרת מטרות אלו ואת המשימות העיקריות שיבצע את היע, המשרד
 . המשרד לש� השגת היעדי�

את הפרויקטי� , ל" תכנית עבודה ובה קבע המנכ2011הכי� המשרד בשנת , על פי מתווה זה
 אג$ ונקבע המשרד עובדי מבי� צוות מונה פרויקט כל לביצוע. 2011המרכזיי� שיבוצעו בשנת 

 .לו אחראי יהשיה במשרד

 ˙‡Â ˙Â

ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈ
Î˙‰ ˙‡ ‰„Â·Ú‰ ˙È
Î˙· ‰Ë¯ÈÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ ÈÎ ‡ˆÓ

‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓÂÁ˙· Úˆ·Ï ˘È˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„ÚÈ‰ , „ÈÁÈ „ÚÈÓ ıÂÁ-"  ÈÏÎ ˙ÈÈ
˜‰

‰ÙÈÎ‡ "-ÌÈ‚¯Â„Ó ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ˙ÏË‰ ˜ÂÁ· ¯È„Ò‰Ï Â˙¯ËÓ˘  . 

ודה משמשות כלי מרכזי לתכנו� שנת העבודה וכי למשרד יש המשרד ציי� בתשובתו כי תכניות העב
בשל בעיות איוש , ציי� המשרד, ע� זאת. לרבות תכניות לאג$ הפיקוח, תכניות עבודה מפורטות

 2011א( לאחר מינוי המנהל הוא הכי� ביולי , 2011באג$ לא הוכנה תכנית עבודה אגפית לשנת 
 .תכנית עבודה למחצית השנייה של השנה

¯˘Ó ˙ÈÊÎ¯Ó ˙È„¯˘Ó ˙È
Î˙ ÛÈÏÁ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô
È‡ ˙ÂÈÙ‚‡ ˙ÂÈ
Î˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ Ï˘ , È¯„Ò Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó „¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ
‰Ï ˙„ÚÂÈÓ‰

ÌÈ·‡˘Ó ˙˜ÂÏÁÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú . 

, רכאמו. הרישיו� תנאי את שהפר רישיו� בעל על כספי עיצו�ל להטיל " מסמי( את המנכהחוק .4
כיעד מרכזי שלהשגתו " אכיפה כליהקניית  "את קבע המשרד 2011 העבודה שלו לשנת בתכנית

ל "המנכ. 31.12.11 ולהשלימו עד מדורגי� כספיי� עיצומי� קביעת בדבר החוק את לתק� נדרש
 את בדק המדינה מבקר משרד. החוק לתיקו� המטה עבודת את תקד� המשפטית שהלשכה הנחה

 :הפרטי� ולהל� מדורגי� כספיי� עיצומי� לקביעת החוק קו�לתי שנעשו ההליכי�

החוק הסמי( את . 199920האסדרה של הטלת עיצו� כספי בחוק נעשתה לראשונה בשנת  )א(
העיצו� נקבע על . ל להטיל עיצו� כספי על בעל רישיו� בגי� הפרות של ההוראות האמורות"המנכ

 יגדל בכל יו� שבו ימשי( בעל הרישיו� להפר את ולפי החוק הוא, פי שיעורו של קנס בחוק העונשי�
 ונקבע 21 תוק� החוק2007בינואר . ההוראות ובמצב דברי� שבו בעל הרישיו� חוזר על הפרה שביצע

 יגדל במידה ניכרת וחלקו העיקרי יחושב על 22ששיעורו של עיצו� כספי בגי� הפרת חלק מההוראות
 . 23פי הכנסתו השנתית של בעל הרישיו�

פנתה הלשכה המשפטית של , כשנה וחצי לאחר שהוגדל סכו� העיצו� הכספי, 2008לי ביו )ב(
וציינה כי לאחר שהוגדל שיעור העיצו� הכספי ) פלילי(המשרד למשנה ליוע- המשפטי לממשלה 

__________________ 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (במסגרת חוק ההסדרי� למשק מדינת ישראל   20
 .�30.12.99החוק התקבל בכנסת ב. �2000ס"התש, )2000לשנת התקציב 

יניות תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמד(התיקו� בוצע במסגרת חוק ההסדרי� במשק המדינה   21
 .�3.1.07הוא התקבל בכנסת ב. �2007ז"התשס, )2007הכלכלית לשנת התקציב 

הוראות החוק בעניי� קישור גומלי� ושימוש , הוראות של צו שלפיו שירות בזק נקבע כשירות חיוני  22
הוראות תקנות בעניי� אופ� ביצוע פעולות , הוראות החוק בעניי� תכנית מספור, במתק� בזק של אחר

הוראה , הוראות בעניי� תנאי� ברישיו� שלא סומנו כשירות חיוני, ת� שירותי בזק והגבלת�בזק ומ
 . ל מתוק- סמכות�"שניתנה בידי השר או המנכ

ל רשאי להטיל עד אותה העת "בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי סכו� העיצו� הכספי שהיה המנכ  23
 במחזורי הפעילות של מרבית התאגידי� בגי� הפרת הוראות החוק או רישיו� היה נמו. בהתחשב

 . ומכא� שלעתי� ההפרה הייתה משתלמת לבעל הרישיו�, הפועלי� בענ-
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התברר למשרד שכלי האכיפה שנית� בידיו מתאי� להפרות מסוימות א( אינו מתאי� למגוו� רחב 
ה� הוא סבור כי לא יהיה זה מידתי להטיל עיצו� כספי בשיעור הקבוע שלגבי, של הפרות אחרות

באי� בידי המשרד שיקול דעת או כלי� מספיקי� כדי להפחית את סכו� העיצו� הכספי "וכי , בחוק
מצא עצמו המשרד בלי כלי אכיפה יעיל לטיפול בהפרות המתבררות למשרד לעיתי� , הקבוע בחוק

תק� את החוק ולקבוע בו שיוטלו עיצומי� כספיי� מדורגי� על פי לפיכ( הציע המשרד ל". תכופות
ל להפחית את העיצו� הכספי "סבר המשרד כי יש לאפשר למנכ, נוס$ על כ(. חומרת ההפרות

 .המוצע על פי אמות מידה שייקבעו בתקנות כדי שלא יוטל עיצו� כספי שאינו מידתי

 ÈÏÂÈÓ2008˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ  , ¯·ÓËÙÒ·2011 , ˙Â˘‡¯· „¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚ ÂÓÈÈ˜
 ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Û‚‡·Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯ËÓ· ÌÈ
ÂÈ„Â . Í˘Ó· ‡˘Â
· ˜ÒÚ „¯˘Ó‰˘ Û‡
 ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙- ÌÈ
˘ ˘ÂÏ˘ ÏÚÓ -˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÈÙÂÒ‰ Â˙Úˆ‰ ˙‡ ˘·‚Ï ÌÈÈÒ ‡Ï ‡Â‰  ,

 ˙ÏË‰ ÍÈÏ‰ ¯„ÒÂ‰ Ì¯ËÂÌÈ‚¯Â„Ó ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ. 

 הוא ציי� כי הכנתו של תזכיר החוק בנושא העיצומי� המדורגי� 2011בתשובת המשרד מנובמבר 
 כי 2011משרד המשפטי� כתב בתשובתו מנובמבר . 2011הושלמה ופורסמה במהל( אוגוסט 

עת חוק  הופ- תזכיר הצ2011האחריות לקידו� הצעת החוק היא של משרד התקשורת וכי באוגוסט 
שעניינו תיקו� המנגנו� להטלת עיצומי� כספיי� לש� קבלת הערות מהציבור וההצעה נמצאת 

 .בשלבי עיבוד סופיי�

עוד כתב המשרד בתשובתו כי התהלי( אור( זמ� רב משו� שהוא מתנהל בשעה שבחקיקה 
תו� הישראלית נעשה תהלי( של רוויזיה בתחו� האכיפה המינהלית ובשל מגבלת המשאבי� שבה נ

המשרד הוסי$ וציי� כי משרד המשפטי� דרש ממנו לקד� תיקו� חקיקה ג� בכל הנוגע . המשרד
ולכ� הוכנו , להרחבת סמכויות הפיקוח כדי שיהלמו את תיקו� החקיקה בעניי� העיצומי� הכספיי�

בכוונת , לדבריו. והדיוני� ע� משרד המשפטי� בנושא נמצאי� בעיצומ�, טיוטות לתיקו� חקיקה
. ד לשלב את נושא העיצומי� המדורגי� ואת נושא עיגו� סמכויות הפיקוח בהצעת חוק אחתהמשר

נעשית עבודה משותפת ע� , משרד המשפטי� ציי� בתשובתו כי נוס$ על הסדרת הנושא האמור
ועניי� זה ייכלל בהצעת החוק , המשרד לש� גיבושו של תיקו� החקיקה הנוגע לסמכויות הפיקוח

 . המתגבשת

החליטה ועדת השרי� לענייני חקיקה לאשר את טיוטת , לאחר מועד סיו� הביקורת, 2012בינואר 
כמו כ� נדרש שהצעת החוק . החוק בכפו$ להוספת שתי הוראות בהסכמת המשרד ומשרד המשפטי�

 . תתוא� ע� המשרד לביטחו� פני�

‚Ó· ÏÂÙÈËÏ ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ ÈÏÎ ‡ÏÏ ÏÚÙ ‡Â‰ ÌÈ
˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó·˘ „¯˘Ó‰ ˙
ÚË ÔÂÂ
˙Â¯Ù‰ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙È˘ÓÓÂ ˙È„ÂÒÈ ‰˘ÏÂÁ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙Ù˜˘Ó .

 ˙ÏË‰Ó Ú
ÓÈÈ ‡Ï ‡Â‰˘ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Ì„Â˜È ‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ
˙Â
ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ . 
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 הוועדה לבחינת תפקידי המשרד וסמכויותיו בתחו
 הפיקוח והאכיפה 

הוראות בנוגע לעבודת� של ועדות בשירות , בי� היתר, קובע) ר"התקשי(ינה תקנו� שירות המד
בהוראות . את סדרי פעולת� ואת מערכת הדיווח שלה�, ר מסדיר את דרכי מינוי�"התקשי. 24המדינה

לנהל את , בי� השאר, ר הוועדה אחראי לפני הממנה למכלול פעולות הוועדה ומתפקידו"נקבע כי יו
עוד נקבע כי בסיו� עבודת . ח את דוחותיה ולהפיצ� על פי הנחיות הממנהלנס, ישיבות הוועדה

דוח המסכ� את עבודתה ובו יפורטו , בעזרת מזכיר הוועדה או מרכזה, ר"הוועדה יכי� היו
 .המסקנות או ההחלטות שהתקבלו, ההמלצות, הסיכומי�

לבחינה "ועדה , 25)זל דא" המנכלהל� (ל המשרד דאז "מנכ,  מינה מר מרדכי מרדכי2008ביוני 
).  הוועדהלהל� " (והגשת המלצות בדבר תפקידי וסמכויות פיקוח ואכיפה של משרד התקשורת

ושבעה , ר הוועדה"ששימשה יו, היועצת המשפטית של המשרד: הוועדה מנתה שמונה עובדי�
תקשורת ל דאז כי תנאי ליעילות האסדרה בתחו� ה"בכתב המינוי ציי� המנכ. עובדי� בכירי� נוספי�

שקופי� ויעילי� וחשוב שהמשרד יבח� א� הסמכויות והכלי� הנתוני� , הוא פיקוח ואכיפה סדורי�
הוועדה . בידיו וההיערכות הארגונית שלו אפקטיביי� ומתאימי� לתנאי שוק התקשורת המשתני�

 .2008התבקשה להגיש את המלצותיה לא יאוחר מאוקטובר 

מודל הפיקוח והאכיפה המומל- ובחינתו :  הנושאי� האלהאת, בי� היתר, הוועדה התבקשה לבחו�
סמכויות המשרד והאמצעי� ; סוגי הפיקוח שלה� נדרש המשרד; אל מול גורמי אכיפה אחרי�

התאמת המבנה הארגוני של המשרד לביצוע ; העומדי� לרשותו לביצוע פעולות הפיקוח והאכיפה
הפיקוח היזו� ; חו- לביצוע פעולות אלוהפיקוח והאכיפה הנדרשי� והאפשרות להסתייע במיקור 

מידת המימוש של הסמכויות ; והתאמת מטרות הפיקוח והאכיפה לייעוד המשרד ולתפקידיו
ביצוע עתי של פיקוחי� ממוקדי� ובחינה ראשונית של יעילות הפיקוח והאכיפה על נותני ; הקיימות

 . שירותי תקשורת שלא כדי�

Ú ÍÏ‰Ó· ‰
ÈÎ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
 ˙ÂˆÏÓ‰Ï ˙ÂÚˆ‰ ÂÏÏÎ
 ‰·˘ ‰ËÂÈË ‰˙„Â·
‰ÙÈÎ‡ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ
Â˘ ÌÈ‡˘Â
· , È‡Ó „Ú2009 ,Î
Ó‰ ·ÊÚ Â· „ÚÂÓ‰" Ê‡„ Ï

Â„È˜Ù˙ ˙‡ ,‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‡Ï ‡È‰ . Â‡ ¯˘Â‡ ¯·„‰˘ ÈÏ· ‰˙„Â·ÚÓ ‰Ï„Á ‰„ÚÂÂ‰
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ È„È· ¯„ÒÂ‰. 

 הדוח הסופי והמלא של הוועדה והקצאת נושא כתיבת" כי 2011המשרד ציי� בתשובתו מנובמבר 
בשל אילוצי� הנובעי� מסדרי , ל דאז אול� הוחלט"משאבי הזמ� הנדרשי� לש� כ( הוצג למנכ

". כי נושא כתיבת הדוח הסופי של הוועדה אינו בסדר העדיפות המשרדי, עדיפויות של המשרד
צטער שנושא חשוב זה לא  כי הוא מופתע ומ2012ל דאז כתב למשרד מבקר המדינה בינואר "המנכ

מנת שהמלצות ל הוא פעל ככל שהיה בידו לעשות על"זכה לגמר טיפול וציי� כי בעת כהונתו כמנכ
הוא הוסי$ כי בשו� שלב לא קיבל החלטה ולפיה בשל אילוצי� הנובעי� . הוועדה יוגשו אליו

יחד ע� .  המשרדמסדרי עדיפויות של המשרד נושא כתיבת הדוח הסופי אינו בסדר העדיפויות של
מאחר " סדר הדברי� יתנהל על פי המועדי� שבכתב המינוי"זאת הוא הסביר כי לא עמד על כ( ש

 .שנוכח להבי� שנדרש זמ� רב להשלמת עבודת הוועדה

__________________ 

, ·"‰˙˘�È„Ó‰ ¯˜·Ó- ˙�˘Ï ˙ÂÁÂ„ ı·Â˜ 2011 ,Ú‰ ראו , בעניי� הקמת ועדות בשירות המדינה  24
 ¯·Óˆ„201111�29'  עמ. 

 . 2009ל דאז כיה� עד מאי "המנכ  25
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Î
Ó‰ ˙Â·Â˘˙· Â‡ „¯˘Ó‰ ˙Â·Â˘˙· ¯ÂÓ‡· ÌÈÎÓÂ˙‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ
 ‡Ï „¯˘Ó·"Ê‡„ Ï .
˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ‰Ó ¯Â¯È·· ˙Ú„Ï Ô˙È
 ‡Ï ÍÎÈÙÏÂÏ·˜ ,‰Ï‡Î ÂÈ‰ Ì‡ , ÌÂÈÒÏ ¯˘˜‰·

‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú . 

כגו� העבודה על , בתשובת המשרד הוא כתב כי הוא קיד� נושאי� שוני� שעלו בדיוני הוועדה
וכי לש� הטמעת , עיצומי� מדורגי� ועל סמכויות פיקוח ואכיפה במסגרת ההצעה לתיקו� החוק

 . למינוי מנהל אג$ חדשנושאי� נוספי� שעלו בדיוני הוועדה היה צור( להמתי�

È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙Ï‰
‰ ÏÚÂÙ·˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰
 ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â
 ÏÚÈÈÏÂ ˘·‚Ï „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï Â„ÚÂ
˘ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰
„ ‡Ï „¯˘Ó‰

‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙·ÈÏ· ÌÈ‡ˆÓ
‰ ,Ì„˜Ï ˘È ˙ÂˆÏÓ‰ ‰ÊÈ‡ ‰ËÈÏÁ‰ ‡Ï , ˙„Â·Ú ‰ÓÊÈ ‡ÏÂ
ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ‰„ÚÂÂ‰ È
ÂÈ„Ó ÌÈ¯Á‡Â ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â
 ÛÂ„Ú˙Â  . 

 

 

 אג� בכיר לפיקוח ולאכיפה על מער� התקשורת

 מבנה האג� ותפקידיו

הסמי( השר את המנהל לפקח על פעולות בעלי הרישיונות בענ$ התקשורת , על פי תקנות הפיקוח
 למנהל האג$ פועל במשרד בכפיפות. התקנות והרישיונות, ולבדוק את מילוי הוראות החוק

וממסמכיו עולה כי האג$ מופקד על הפיקוח והאכיפה בכל הנוגע למילוי הוראות הדי� בתחומי 
הוא מפקח על ההיערכות לשעת חירו� ואחראי לבדיקה וניתוח הדוחות . הטכנולוגיה והצרכנות

לאכיפה ותיקו� , לניתוח ובחינת הממצאי� העולי� מעבודת הפיקוח, המתקבלי� מבעלי הרישיונות
 . קויי� ולפניות הציבורלי

שינויי� אלו החלו בשנות השמוני� . בשני� האחרונות חלו בענ$ התקשורת באר- שינויי� ניכרי�
והתאפשרה כניסת� של כמה , שבה� הוחלט על פתיחת שוק התקשורת לתחרות, של המאה העשרי�

להוזיל את , בי� היתר, הרישיונות החדשי� שנת� המשרד לתאגידי� אלה נועדו. תאגידי� לענ$
תהלי( כניסת� של תאגידי� לשוק התקשורת הוא- . שירותי התקשורת ולשפר את השירות לצרכ�

 החזיק תאגיד אחד ברישיו� כללי למת� שירותי� של טלפוני� 20031986בשני� : בעשור האחרו�
ני  החזיקו ש1997בשנת ;  החזיקו עוד חמישה תאגידי� ברישיו� דומה2010ואילו בשנת , נייחי�

יצוי� כי מנתוני .  החזיקו ארבעה תאגידי� ברישיונות דומי�2002ומשנת , �"תאגידי� ברישיו� רט
9.4 עולה כי היק$ הפדיו� בענ$ התקשורת גדל מס( של כ26הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

עלייה של כ, 2010ח בשנת " מיליארד ש41.1 לכ1995ח בשנת "מיליארד ש 337%. 

� בשני� "פר המנויי� של התאגידי� למת� שירותי� של טלפוני� נייחי� ורטבתרשי� להל� מוצג מס
20002010 . 

 

__________________ 

 ).24.26לוח  (2011שראל השנתו� הסטטיסטי לי  26
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מ� התרשי� עולה כי שיעור הגידול במספר המנויי� לקבלת שירותי טלפוני� נייחי� בי� השני� 
2000באותה תקופה עלה מספר , ) מיליו� מנויי�3.4 מיליו� מנויי� לכ3מכ (13% היה כ2010

 ).  מיליו� מנויי�9.9 מיליו� מנויי� לכ4.2מכ (136%� בכ"לקבלת שירותי רטהמנויי� 

 ˙ÂÏÂÚÙ· ÏÂ„È‚Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Í¯Âˆ· ‰�„ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�
Ì‰È�È· ÌÈ¯Á˙Ó‰ ˙Â�ÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÌÈÏÚÂÙ ‰·˘ ˙È˜ÒÚ‰ ‰·È·Ò·Â ˙¯Â˘˜˙‰ , ‡Ï ÏÚÂÙ·

ÔÎ ‰˘Ú� .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï : 

ליוע- ארגוני וכלכלי שנת� בזמנו )  המנהל דאזלהל� (נה המנהל הקוד�  פ2008באפריל  .1
 בוצע מהל( של ביטול משרות באג$ א$ שמשימות האג$ 2000שירותי� למשרד וציי� כי משנת 

 . משרות3.5הוא הדגיש כי להמש( פעילותו התקינה של האג$ נדרשת תוספת של . גדלו

, לגבש המלצות בדבר התפקידי�, בי� היתר, ה מונתה ועדה שהתבקש2008ביוני , כאמור .2
ולבחו� א� נדרש להשתמש , והמבנה הארגוני הנדרשי� בתחו� הפיקוח והאכיפה, הסמכויות

 . א( כאמור היא לא הגישה את המלצותיה, במיקור חו- לביצוע פעולות פיקוח ואכיפה

:  משרות13ו מוקצות ל,  עולה כי על פי תק� האג2010$ממסמ( שהוכ� באג$ בדצמבר  .3
. ממונה על מערכות מיוחדות ושמונה עובדי� נוספי�, שני ראשי תחומי�, סג� המנהל, המנהל

 . במועד הביקורת עבדו באג$ עשרה אנשי� וסטודנט שהועסק על פי שעות

והמנהל שנבחר להחלי$ אותו בקביעות החל את ,  פרש המנהל דאז של האג2010$במאי  .4
 הוא 2011ל ביולי "( שהכי� המנהל החדש לקראת פגישה ע� המנכממסמ. 2011עבודתו בינואר 

שיפור וייעול תהליכי , ציי� שנדרש ייעו- מקצועי לש� בחינת תהליכי עבודה מרכזיי� של האג$
 . העבודה שלו והכנסת שינויי� במבנה הארגוני של האג$

� וכתב כי בעת מחקרי� וסקרי, ר ועדת המכרזי� ליועצי�" פנה המנהל אל יו2011ביולי  .5
שבאה לידי ביטוי בתחומי� רבי� , האחרונה נמצא ענ$ התקשורת בעיצומה של מהפכה טכנולוגית

הוא ציי� כי . בתיקוני� צרכניי� ובחידושי� טכנולוגיי�, של שירותי תקשורת המסופקי� ללקוחות
ו א$ ה� אג$ הפיקוח והאכיפה פועל במתכונת ובמבנה הקיימי� שני� רבות ותהליכי העבודה של
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לש� התאמת האג$ לתמורות במער( התקשורת נדרשת פעילות של , לדבריו. לא השתנו זמ� רב
המשרד והאג$ לבחינת תהליכי העבודה והמבנה הארגוני ולכ� יש לפעול למת� שירותי ייעו- 

 אישרה הוועדה פנייה לחמישה יועצי� לש� קבלת 2011יצוי� כי באוגוסט . מקצועיי� בנושאי� אלו
 .נבחר יוע- ארגוני חיצוני, לאחר סיו� הביקורת, 2011בדצמבר . ת לביצוע העבודההצעו

 ÌÈ�˘· ÂÏÚ ÂÏÂÙÈË·˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙Â·Î¯ÂÓÏ ÂÓÈ‡˙‰Ï Í¯Âˆ‰Â Û‚‡‰ ‰�·Ó ˙�ÈÁ·Ï ˙Â˘È¯„‰
 È„È·Â Ê‡„ Ï‰�Ó‰ È„È· ˙Â¯Á‡ ˙Â˙Ú· Ô‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂ�ÈÓ ˙Ú· Ô‰ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙Â�Â¯Á‡‰

ÈÁÎÂ�‰ Ï‰�Ó‰ ,·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ÌÏÂ‡‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â� Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ‰ÏÁ‰ ˙¯Â˜È. 

המטפל ג� , המשרד כתב בתשובתו כי יש פער ניכר בי� כוח האד� הנדרש למילוי תפקידי האג$
, לטענתו. ובי� כוח האד� העומד לרשותו בפועל, בנושא היערכות מער( התקשורת לשעת חירו�

כי תחו� הפיקוח והריבוי המתמיד העלייה המתמדת בצור, פער זה נוצר בגלל התמורות שחלו בענ$
הוא הוסי$ כי האג$ פועל זמ� רב במתכונתו הנוכחית וכעת נדרש בו . של סוגי הרישיונות ובעליה�

 . שינוי וחיזוק מקצועי מ� ההיבט הכלכלי והטכנולוגי

 ˙Ó‡˙‰Ï ˙Âˆ¯Ó�· ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û‚‡‰ ‰�·Ó ,˙ÂÏÈÚÙÂ , ˙Â¯ÂÓ˙‰Â ÌÈÈÂ�È˘‰ ÁÎÂ�Ï ˘¯„�‰ ÁÂ˜ÈÙÏ ÂÈ˙ÂÏÂÎÈÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ

˙¯Â˘˜˙‰ Û�Ú· ÂÏÁ˘ , ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯‚˙‡·Â ˙ÂÓÈ˘Ó· „ÂÓÚÏ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î
ÂÈ�ÙÏ . 

 

 

 הפיקוח על פי הוראות הדי�

לדרוש מבעל רישיו� , בי� היתר, תקנות הפיקוח קובעות כי לש� ביצוע הפיקוח רשאי המנהל .1
פניו כל מסמ( שיבקש ולהיכנס בכל עת אל מתחמי הפעילות והמשרדי� של בעלי להציג ל

בתיקו� , התקנות עוסקות ג� בדוחות שבעלי הרישיונות נדרשי� להמציא למנהל. הרישיונות
 .בדיווחי� על אירועי� מיוחדי� ובשמירת הסודיות, הליקויי� והפגמי� שנמצאו

טית ולגורמי� נוספי� בהנהלת המשרד וציי� כי ליועצת המשפ, ל" פנה המנהל למנכ2011במאי 
בעל [כנראה המפעיל ', בזק'לפעילות חברת ) 1986(תקנות הפיקוח הותאמו במועד פרסומ� "

רוח התקופה "הוא הדגיש שיש לעדכ� את התקנות ב". היחידי בענ$ התקשורת באות� ימי�] רישיו�
היועצת . אול� היא הופסקה, ת הפיקוח החלה פעילות לתיקו� תקנו2004בשנת , לדבריו". הנוכחית

 .המשפטית השיבה כי יש חשיבות רבה לטיפול בנושא

בה� הסמכת , יצוי� כי הטיוטות שהוכנו לפני כניסתו של המנהל לתפקיד עסקו בנושאי� מהותיי�
הטיפול בליקויי� שעלו בפעולות הפיקוח , עובדי� נוספי� במשרד לקבל מידע מבעלי הרישיונות

 .תכניות העבודה והדוחות השוני� שיש להגיש למשרד, תיקונ�וההוראות ל

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â�˜˙ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˘È ÈÎ ‰¯·Ò „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ˙�˘·Â2004 ‰ÏÁ‰ 
Ô�Â˜È˙Ï ˙ÂÏÈÚÙ „¯˘Ó· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2011 , ÏÂÙÈË‰ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï

˙Â�˜˙· ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ�ÂÎ„Ú‰Â ÌÈÈÂ�È˘‰ Â˘Ú� ‡ÏÂ ‡˘Â�· . 
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בי� בדר( של תיקונ� ובי� בדרכי� , אכ� יש מקו� לעידכו� התקנות"ו מסר המשרד כי בתשובת
משרד המשפטי� השיב כי במסגרת הפעילות לתיקו� הצעת ". אחרות והמשרד אכ� פועל בעניי� זה

נעשית עבודה משותפת ע� המשרד בעניי� תיקו� ) ראו לעיל(החוק בעניי� העיצומי� הכספיי� 
 .ות הפיקוחחקיקה הנוגע לסמכוי

 ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÂÎ„Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ıÈ‡‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì„˜‰· ÂÓÈÈÒÏÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÁÂ˜ÈÙ‰ , ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï È„Î ˙‡Ê

 ˙�˘ Ê‡Ó ˙¯Â˘˜˙‰ ÌÂÁ˙· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘Ï1986 - ‰�Â˘‡¯Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â�˜˙ Â�˜˙Â‰ ‰·˘ 
-ÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÓ„˜˙Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘ÏÂ „È˙Ú· Ì . 

תקנות הפיקוח מנחות את המנהל בכל הקשור לפיקוח על בעלי הרישיונות הכלליי�  .2
הרישיונות מסדירי� ג� את הפיקוח בנושאי� . ובכלל זה בעניי� הדוחות שעליה� להגיש, והמיוחדי�
 שבכלל� הגבלות הנוגעות להעברת רישיו�, צרכניי� וכלכליי�, הנדסיי�, טכנולוגיי�, מינהלתיי�

אספקת שירותי� , בדיקות תחזוקה, שימוש בתדרי�, הקמת מערכות על פי תכניות הנדסיות, ונכסיו
ברישיונות מצוי� שהמנהל או . למנויי� ורמת השירותי� שבעלי הרישיונות צריכי� להעמיד לרשות�

מי שהוא הסמי( לכ( רשאי לפקח על פעולותיו של בעל הרישיו� לש� בחינת מילוי הוראות החוק 
 .התקנותו

בי� היתר הוא . לעשות פעולות פיקוח מסוימות" המנהל רשאי" מתקנות הפיקוח נקבע כי 12ב
לדרוש , לדרוש מבעלי רישיונות להציג לו כל מסמ(, רשאי לעשות כל פעולה הדרושה לפי התקנות

ע� לדרוש דוחות שוני� וחוזי� , לדרוש מידע הקשור לאירועי� מיוחדי�, שינויי� בדוחות שהוגשו
וביניה� נכלל סעי$ שלפיו , לעשות�" המנהל רשאי"ג� ברישיונות מצוינות פעולות ש. צרכני�

 . המנהל רשאי להורות לבעל הרישיו� בדבר אופ� פרסו� התעריפי�

Ï‰�Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ˙ÂÈÁ�‰Â ÌÈÏ‰� Û‚‡Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ� . ÌÈ˘¯„� ‰Ï‡ ÌÈÏ‰�
Ù ÏÚ Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ÏÂÏÎÓ ˙¯„Ò‰Ï˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ È ,˙Â�ÂÈ˘È¯‰Â ˙Â�˜˙‰ . 

, בתשובתו ציי� המשרד כי מסמכי היסוד שעליה� מתבססת עבודת הפיקוח והאכיפה ה� החוק
 החל האג$ לעסוק בהגדרת נהלי� 2011עוד כתב המשרד בתשובתו כי בשנת . התקנות והרישיונות

 . 2012ויש כוונה להמשי( לעסוק בנושא חשוב זה בשנת , חדשי�

 „¯˘Ó ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰� ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ıÈ‡‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
Û‚‡‰ ˙„Â·Ú , ÏÈÚÙ‰Ï Ï‰�ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙Â�˜˙‰ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏ‰� „ÂÁÈÈ·Â
˙Ú„ ÏÂ˜È˘ , ÈÏÚ·· È�ÂÈÂÂ˘Â ÏÈÚÈ ÏÂÙÈË ÁÈË·‰ÏÂ Â˙„Â·Ú· Â„È· ÚÈÈÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ ÔÎ˘
˙Â�ÂÈ˘È¯‰ . 

 

 

 למשרד להגיש הרישיונות בעלי שעלות  באמצעות הדוחהפיקוח

 פיתוח תכנית בה�, למנהל להמציא כללי רישיו� בעל שעל הדוחות מפורטי� הפיקוח בתקנות .1
. דוח פעילות רבעוני ודוח ביצוע חודשי, תכנית עבודה שנתית, שנתיתרב רכש תכנית, שנתיתרב

 התקנות. �עות את מועדי הגשתוקובאלו התקנות מפרטות את הנושאי� האמורי� להיכלל בדוחות 
, תפעול בנושאי דוחות שישה בה�,  הנדרשי� מבעלי הרישיונותדוחות של רחב מגוו�עוד  מציינות
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דוח יחידת , דוח ציוד(ארבעה דוחות בנושאי איכות שירותי הבזק ושלושה דוחות בנושאי� שוני� 
, חלק� שנתיי�, דוחות האמורי� השל ההגשה מועדי אתמפרטות ו ,)מניה ודוח תלונות ופניות ציבור

  .חלק� רבעוניי� וחלק� חודשיי�, חלק� חצי שנתיי�

מתכונת� ומועדי , ג� ברישיונות השוני� מפורטי� הדוחות שעל בעלי הרישיונות להגיש למנהל
למת� , למת� שירותי טלפו� נייד, ארציי� נייחי�בעלי הרישיונות למת� שירותי בזק פני�. ההגשה

 ניישירות לווילמת�  ,שירותי אינטרנטלמת� , למת� שירותי� מיוחדי�, לאומיי�י�שירותי בזק ב
ולמת� שירותי� נוספי� נדרשי� להגיש דוחות קבועי� לפחות אחת לשנה ודוחות נוספי� על פי 

כלכליי�, בדוחות הנדרשי� מתבקשי� בעלי הרישיונות להציג נתוני� מינהליי�. דרישת המנהל
 .טכנולוגיי� וצרכניי�הנדסיי�, חשבונאיי�

 ˙Â�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·Ó ÌÈ˘¯„�‰ Ì¯ÙÒÓÂ ˙ÂÁÂ„‰ È‚ÂÒ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡˘ ‡ˆÓ�
˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÔÈ·Ï .ÍÎ ,‰Ó‚Â„Ï , ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÈÏÏÎ ˙Â�ÂÈ˘È¯ ÈÏÚ·

ÌÈ�Ù ˜Ê· È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ- ˘È‚‰Ï ÌÈ˘¯„� ÌÈÁÈÈ� ÌÈÈˆ¯‡16Â ˙Â�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ -14 
ÂÁÂ„˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÙ ÏÚ „·Ï· ˙ .ÔÈ· ˜Ê· È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙Â�ÂÈ˘È¯ ÈÏÚ·- ÌÈ˘¯„� ÌÈÈÓÂ‡Ï

 ˘È‚‰Ï16Â ˙Â�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ -12˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÙ ÏÚ „·Ï· ˙ÂÁÂ„ . 

אי� התאמה בי� מספר הדוחות שנדרשי� בעלי הרישיונות להגיש "בתשובתו כתב המשרד כי 
, בתקנות וברישיונות החברות, תנו לפעול לשינויבכוונ. וסוג� ובי� צרכי הפיקוח בעיד� זה, למשרד

במסגרת זו א$ בכוונתנו להגדיר מחדש את המבנה ואופ� הגשת הדוחות בדר( שתשרת את צרכי 
למשרד מבקר המדינה כי בפורומי� משרדיי� ואגפיי� , 2011המנהל דאז כתב בנובמבר ". הפיקוח

( פעילות זו לא הסתיימה עד מועד א, נעשתה פעילות לצמצו� סוגי הדוחות הנדרשי� ומספר�
 . 2010מאי , פרישתו

 2011מנובמבר ) ' חברה אלהל� (ארציי� נייחי� בתשובתה של חברה למת� שירותי תקשורת פני�
והגיעה העת לבצע שינויי� , ובעיקר לא רלוונטי ומיותר, נכתב כי מדובר במגוו� דוחות רחב מדי

 . רת היה אחרשנכתבו כאשר שוק התקשו, בתקנות הפיקוח

 ÌÈ˘¯„�‰ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â�˜˙· ÌÈ˘¯„�‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÔÈ· ˙ÂÓÈ‡˙ ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰Ê ·ˆÓ·
 ˙‡ ‡ÏÓÈ ‡Ï Â�ÂÈ˘È¯ ÈÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÈ˘ ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ·˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ˙Â�ÂÈ˘È¯·

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â�˜˙ ÈÙ ÏÚ Â˙·ÂÁ . ˘„ÁÓ ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙�ÂÂÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‚‰ ÔÙÂ‡Â ‰�·Ó‰ ˙‡ ‰ÙÈ˜Ó ‰„Â·Ú· ‰ÎÂ¯Î ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ¯ˆ ˙‡ ˙¯˘˙˘ Í¯„· ˙ÂÁÂ„‰ ˙

 Í¯ÂˆÏ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÂˆÈÁ� ˙�ÈÁ· ¯Á‡Ï ˙Â�ÂÈ˘È¯‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â�˜˙ Ï˘ ÈÂ�È˘ ‰ÏÏÎ·˘
ÁÂ˜ÈÙ‰. 

 בעלי רישיונות בשני� 14משרד מבקר המדינה בדק את הדוחות השנתיי� שהגישו למשרד  .2
2008ש המשרד ומספר הדוחות שהוגשו לו בתרשי� להל� מוצגי� מספר הדוחות שדר. 2010

 .בפועל
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˙Â�ÂÈ˘È¯· ˘¯„˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙È·¯Ó ˙‡ Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰Ó : ˙�˘·
2008Î „¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰ -21%ÌÈ˘¯„�‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÔÓ  , ˙�˘·2009Î ÂÏ Â˘‚Â‰ -20% ÔÓ 

 ˙�˘·Â ÌÈ˘¯„�‰ ˙ÂÁÂ„‰2010 -Î -26% . 

È‡ˆÓÓÂ ÌÈ�Â˙� ÊÎ¯Ó Â�È‡ Û‚‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÚ Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì‡˙Ó Â�È‡Â ˙ÂÁÂ„‰ ÔÓ Ì
„¯˘Ó· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÙ‚‡ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ÏÏÎ Â˜„·� ‡Ï ˘¯„�Î ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· Â˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„

Û‚‡· . 

אכ� התקבלו וא$ , בתשובתו כתב המשרד כי דוחות חשובי� שנדרשי� באופ� שוט$ לצרכי הפיקוח
מעבר לכ( . ביצוע פעילות בקרה ומעקבתו( , התבצעה פעילות של פיקוח על מנת לוודא את קבלת�

נתוני� ומידע בכל נושא רלוונטי הנדרש לפיקוח החל מדיווחי� על , המשרד דרש וקיבל דיווחי�
 ". פריסה אוניברסאלית ועוד, מענה לפניות לקוחות, תקלות, הסכמי�, תשתיות

„‰ ˙‡ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï Ï‰�Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÁÂ
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ó Â˘¯„�˘ . ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÔÎ

˙ÂÁÂ„‰ ,Ì˙˘‚‰Ï ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ˙‡27 ,Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ , ˙Â�ÂÈ˘È¯ ÈÏÚ·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡
˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰ ‡Ï˘28 , ˙˜Ò‰ ÍÈÏ‰ ˙‡Â ˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„·Ï ÌÈÙ‚‡‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡

˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰Â ˙Â�˜ÒÓ‰˙ÂÈ„È˙Ú ÁÂ˜ÈÙ  . ˙‡ˆÓ‰· Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ „¯˘Ó‰ ¯Â·Ò Ì‡
˙ÂÁÂ„‰ ,ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁÂ„· Í¯Âˆ ˘È˘ Â‡ , Ô˙Ó‡˙‰ÏÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂ�È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ

ÌÈÈÂÂ˘ÎÚ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ . 

__________________ 

חלק� מוגשי� על פי דרישת המנהל ורק , חלק מהדוחות צריכי� להיות מוגשי� לכל הפחות אחת לשנה  27
 .לחלק מה� נקבע מועד להגשה

 דוח  לו לא הגישא� הואעיצו� כספי  בעל רישיו� מנהל רשאי להטיל עלכי ה  קובעחוקב) 2ב(ב37סעי-   28
לפי , מסמ. או ידיעה, לא הגיש במועד שנקבע לכ. דוחא�  או, ועדתקופתי או אישור תקופתי במ

  .דרישה פרטנית
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ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ�Â˙� ÏÂÏÎÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó ˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á ˘È ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰Ï ,
ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË-˙˘¯‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú ÏÚ ÌÈÈ�Î¯ˆÂ ÌÈÈÒ„�‰ ,˙Â¯È˘‰ ·ÈË ÏÚÂ ˙ÂÏ˜˙ ÏÚ . Ú„ÈÓ

‡˘Â�· Â˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ˙ÂÂ˙‰Ï „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡ÏÂ Â˙ÂÏÈÚÙ· Û‚‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰Ê ·Â˘Á ,
‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â . ÈÂ‰ÈÊÏ ¯ÊÚ ÈÏÎ „¯˘ÓÏ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ‰Ê Ú„ÈÓ

Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰¯„Ò‡ ˘Â¯„Ï ˙ÂÈÂ˘Ú˘ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÓ‚Ó˙È‡ ˙Â¯È˘ Â�˙ÈÈ  È˙ÂÎ
ÌÈ�Î¯ˆÏ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÁÂ„· ÏÂÙÈË· Û‚‡‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ÏÂÙÈË‰

Ì‰· ÏÂÙÈË‰ Í¯„ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Â˙Â‡ ˙·ÈÈÁÓ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·Ó ÌÈÏ·˜˙Ó‰ , ˙„Â·Ú˘ È„Î
Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï Û‚‡‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰. 

 

 

 תיאורי התפקידי של עובדי האג�

, סוג העיסוק, בי� היתר, ורטי�לכל משרה בשירות הציבורי נדרש לקבוע תיאור תפקיד ובו מפ
מכי�  את תיאורי התפקידי�. המטלות לביצוע והדרישות והכישורי� הנדרשי� למילוי התפקיד

משרד מבקר המדינה בדק . ונציבות שירות המדינה היא שמאשרת אות�, המשרד על פי צרכיו ויעדיו
 :של משרות עובדי האג� ולהל� הפרטי� את תיאורי התפקידי�

ה� משתתפי� בתהליכי קביעת מדיניות , תיאורי התפקידי� של משרות המנהל וסגנועל פי  .1
פיקוח על ; גיבוש תכניות העבודה לאג�: ה� מופקדי� על הפעולות האלה נוס� על כ� .המשרד

בחינת מערכות טכנולוגיות של בעלי ; אספקת השירותי� למנויי� וטיב השירות לציבור, התעריפי�
יצוי� כי מדצמבר . יתוח של הדוחות התקופתיי� המתקבלי� מבעלי הרישיונותבדיקה ונ; הרישיונות

 .  ועד מועד סיו� הביקורת המשרה של סג� המנהל לא אוישה2010

הוא מופקד על איסו� מידע על , לפי תיאור התפקיד של משרת מרכז בכיר לחקירה ולמודיעי� בזק
ממצאי� הקשורי� לעבודת הפיקוח , � היתרבי, כמו כ� הוא מרכז. גורמי� הפועלי� בענ� התקשורת

הרשות להגבלי� , נתוני� על תחומי הפעילות המקצועית ע� משטרת ישראל, ולפעילויות משולבות
 2010נמצא כי מאוגוסט  .עסקיי� וגופי� אחרי� המוסמכי� לביצוע חקירת הונאות בתחו� הבזק

 .ועד מועד סיו� הביקורת משרה זו לא הייתה מאוישת

·Ó „¯˘Ó ¯ÈÎ·‰ ÊÎ¯Ó‰Â Ï‰�Ó‰ Ô‚Ò Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï ˘¯„� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜
 ¯˘ÂÎ ˙‡ ˜ÊÁÏÂ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï Û‚‡‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÔÈÚÈ„ÂÓÏÂ ‰¯È˜ÁÏ

ÂÏ˘ ‰Ú˙¯‰‰. 

הוא מופקד על נושאי� רבי� , על פי תיאור התפקיד של משרת ראש תחו� פיקוח טכנולוגי .2
תכנו� פעולות הפיקוח על , לות הפיקוח על ההיבטי� הטכנולוגיי�בה� ריכוז פעו, ומגווני�

, ביצוע ביקורות משולבות בתחו�, בחינה ואישור של ממצאי הפיקוח, המערכות הטכנולוגיות
מעקב אחר תכניות פיתוח טכנולוגי , לאומיי�#השוואת נתוניה� של בעלי הרישיונות למדדי� בי�

 . � אלו וטיב השירות הטכנולוגי הנית� בה�במרכזי השירות ובחינת ההמתנה במרכזי

 ÌÂÁ˙ ˘‡¯ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙· ÏÏÎ�˘ È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈ· ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÏÚÂÙ· ÂÚÂˆÈ· ÔÈ·Ï È‚ÂÏÂ�ÎË ÁÂ˜ÈÙ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ô�Î˙ ‡Ï Û‚‡‰

È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ,˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ„ÚÈÂ ÌÈÎÈÏ‰˙ Ú·˜ ‡Ï , ÌÈÁÂ˙È� ÚˆÈ· ‡Ï
ÔÈ· ÌÈ„„ÓÏ ˙Â‡ÂÂ˘‰Â-ÌÈÈÓÂ‡Ï , ‡ÏÂ ˙Â¯˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï

È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÔÙ· ˙Â¯˘‰ ·ÈËÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â� ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Í¯Ú. 
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˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙Â˘„Á˙Ó ‰·˘ ‰‰Â·‚‰ ˙Â¯È„˙‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
Ó‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ˙˘¯„�Úˆ·Ï È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙ ÏÚ˘ ˙ÂÏË ,

 ¯Â„ÒÂ ÛÂÎ˙ ÔÙÂ‡· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Â˙ÂÁ�‰ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÏËÓÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï
Ì�ÂÈ˘È¯· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·˘ ÁÈË·È ¯˘‡ . 

משימותיו מורכבות והוא אמור , על פי תיאור התפקיד של הממונה על מערכות מיוחדות .3
שנית� לה� רישיו� ,  פיקוח על בעלי רישיונות מיוחדי�#האחד : שני תחומי� עיקריי�לעסוק ב

לש� ביצוע .  פיקוח על ההיערכות לשעת חירו�#והאחר , המוגבל לסוג מסוי� של פעולות בזק
 . מטלותיו נעזר הממונה על מערכות מיוחדות בעובדת נוספת

 על מערכות מיוחדות צרי� לפקח על  הממונה#אשר לפיקוח על בעלי הרישיונות המיוחדי� 
אשר לפיקוח על ההיערכות . עמידת� בתנאי הרישיו� ולבצע פעולות ביקורת שגרתיות ומשולבות

לפקח על ההיערכות ;  עליו לבחו� את איכות השירותי� הניתני� למערכת הביטחו�#לשעת חירו� 
ו� ולבדוק את קיומ� של לבחו� את קיומ� של נהלי� והנחיות לתפקוד בשעת חיר; לשעת חירו�

  .אמצעי� פיזיי� לשימוש בשעת חירו�

‡ˆÓ� , ÈÙ ÏÚ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÔÓ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏËÓ‰ ÔÈ· ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ÌÈÈ˜ ÈÎ
ÂÏ˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ,ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ ÔÈ·Ï . ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙Â¯ÓÏ

ÌÏÂÎ ·¯˜· ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ :˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï Ú·˜ ‡ÏÂ ÌÂÊÈ ·˜ÚÓÏ ˙ÂÈ�Î
Ì‰ÈÏÚ ÌÈÁÂ˜ÈÙ ˙ÎÈ¯ÚÏ ··Ò . ˙Â·¯ Ô‰ Â„È˜Ù˙ ¯Â‡È˙· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙ÂÏËÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

˙Â�ÂÂ‚ÓÂ ,˙ÂÚˆÂ·Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÏÚÂÙ·Â . 

על מורכבות הטיפול בנושאי� הקשורי� בהיערכות לשעת חירו� נית� ללמוד מ� הצור� שעלה 
 הכי� המנהל טיוטת תכנית להקמת 2011י ביול. במשרד להקי� יחידה שתטפל בנושאי חירו�

בטיוטה הופיעה הצעה למבנה היחידה ולפיה . מטרותיה ותפקידיה, היחידה ובה פורטו עקרונותיה
בעוד שבתקופת הביקורת טיפל הממונה על מערכות מיוחדות לבדו ,  משרות חדשות20יידרשו בה 

 כי 2011בקר המדינה מנובמבר יצוי� שג� המנהל דאז הדגיש בתשובתו למשרד מ. בנושאי� אלו
מער� התקשורת הוא חיוני ביותר ה� בתקופת רגיעה וה� בשעת חירו� לאומית והדבר מחייב שינוי 
מהותי בתשומות האג� וכי אי אפשר להתבסס על כוח האד� הקיי� באג� כדי לעמוד במחויבויות 

 .בנושא רגיש ומורכב זה

Â‰ ˙¯Â˘˜˙‰ Í¯ÚÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙Â�È˜˙Ï ˙ÈËÈ¯˜ ˙Â·È˘Á ˘ÈÂ È�ÂÈÁ ‡
‰¯˜·Â ‰ËÈÏ˘ Ï˘ ÌÈ‡˘Â�· ˙Â·¯Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ,„ÂÚÂ ‰¯·Ò‰ . „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

 Í¯ÚÓ ˙�Î‰ ÏÚ Ô‰ È·ËÈÓÂ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Á˜ÙÏ Û‚‡‰Â „¯˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰È‰È˘ ÁÈË·‰Ï
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ô‰Â ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˙¯Â˘˜˙‰. 

: פעלו במועד הביקורת חמישה עובדי�)  התחו�#להל� (ח על השירות לצרכ� בתחו� הפיקו .4
ראש תחו� , ראש ענ� פניות הציבור, ) מנהל התחו�#להל� (מנהל תחו� הפיקוח על השירות לצרכ� 

 . הועסק סטודנט במשרה חלקית, נוס� על כ�. הפיקוח על פניות הציבור ושני מרכזי� בכירי�

על . בטיפול בתלונות ובאסדרה, ושאי צרכנות ובכלל זה עוסק בפיקוחהתחו� מרכז את הטיפול בנ
מבצע פיקוח פתע ; הוא מרכז את הפיקוח על השירות לצרכ�, פי תיאור התפקיד של מנהל התחו�

מרכז את הטיפול בפניות ; מטפל בתלונות ציבור המתקבלות במשרד; ויזו� על אתרי שירות
 .תי באמצעות פעילות אסדרה בחקיקה ותיקוני רישיו�ויוז� טיפול מערכ; מורכבות וייחודיות
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אנשי " ובו ציי� כי 2010ל את דוח פניות הציבור לשנת " הגיש המנהל למנכ2011ביולי  )א(
התחו� מצאו עצמ� הלכה למעשה עסוקי� מאד בטיפול בפניות ציבור מעבר למתוכנ� ולמוגדר 

 בטיפול בפניות הציבור לנוכח כמות עוד ציי� בדוח זה כי התחו� עסק בעיקר". לה� בתפקיד�
 החליט המנהל 2011יצוי� כי עוד באפריל . שגדלה והתעצמה משני� קודמות, הפניות הרבה

 בשל התיישנות� ומפני 2011את הטיפול בפניות שהועברו למשרד לפני ינואר " להקפיא מינהלית"
 . שהטיפול בה� יעכב את הטיפול בפניות חדשות

 . 2006#2011פר התלונות שהתקבלו במשרד בשני� בתרשי� להל� מוצג מס

 

 

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰ ÔÓ2006-2011Î Ï˘ ÏÂ„È‚ ÏÁ -600% ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â�ÂÏ˙‰ ¯ÙÒÓ· 
„¯˘Ó· . ÁÂÎ Ì‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰Ê ÏÂ„È‚ Ï˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÏ˘ ÌÈÎ¯ˆ‰Â ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Û˜È‰Ï ÌÈ‡˙Ó ÌÂÁ˙Ï ‰ˆ˜Â‰˘ Ì„‡‰ . 

 ציי� המנהל כי התחו� השתת� בפעילויות אסדרה חשובות 2010יות הציבור לשנת בדוח פנ )ב(
ממסמכי המשרד עולה כי בעקבות . וא� היה אחראי לה�, כמו תיקוני� צרכניי� ועיצומי� מדורגי�

 החל המשרד 2010במר* , שורה של כשלי� צרכניי� שעלו מפעולות הפיקוח ומניתוח התלונות
� וכלל הציבור בסוגיות צרכניות שונות ובסיומו "ות למת� שירותי רטבהלי� שימוע אל מול חבר

 .  כשלי� צרכניי�16החליט המשרד לתק� 

ÌÈ˜ÂÒÈÚ ÔÂÂ‚Ó ÔÎ¯ˆÏ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙Ï˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ˙Â�ÂÏ˙· ÏÂÙÈË Ì‰·
¯Â·Èˆ‰ ,˙Â�Î¯ˆ È‡˘Â� Ï˘ ‰¯„Ò‡ ÌÂÊÈÈÂ È�Î¯ˆ ÁÂ˜ÈÙ , ‰�ÚÓ Ô˙Ó ‡Â‰ ÌÂÈÎ Â˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ

¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�Ù ÏÚ . ˙‡ ¯È„‚‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÏÙËÏ ÌÂÁ˙‰ ¯ÂÓ‡ Ì‰·˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ÔÂÂ‚Ó· ˙˘¯„�‰ ˜ÂÒÈÚ‰ ˙„ÈÓ

˙Â�ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÈ· ˘¯„�‰ , ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ�Î¯ˆÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
˙Â�Î¯ˆ‰ È‡˘Â� ˙¯„Ò‡· ÏÂÙÈË‰Â . ÂÓÎ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ ˙Â˜È„·˘ ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ

 ‡Ï‡ ¯Â·Èˆ‰Ó ˙ÂÈ‡¯˜‡ ˙ÂÈ�Ù ÏÚ ˜¯ ÂÒÒ·˙È ‡Ï ˙Â�Î¯ˆ È‡˘Â�· Ì�ÂÈ˘È¯ È‡�˙· ˙Â�ÂÈ˘È¯‰
ÌÂÁ˙‰ Úˆ·ÈÂ Ô�Î˙È˘ ˙ÂÓÂÊÈ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ì‚. 
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✯ 

 

ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰˘ÂÏ˘· ˙¯„ÒÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ Û‚‡‰ ˙„Â·Ú :ÌÈÏ‰� ˙ÚÈ·˜ ,
Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙ ˙�Î‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÚÂˆÈ·Â ‰„ . ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ

 ‰¯„Ò‰Ï ‡È·‰Ï È„Î ‰· ‰È‰ ‡ÏÂ ˙È˜ÏÁÂ ‰¯ÒÁ ‰˙ÈÈ‰ Û‚‡‰ ˙ÏÂÚÙ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â�‰ Ï˘ ‰˙Â‡�Â ‰‡ÏÓ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ

· Á˜ÙÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î Û‚‡‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÈÏÚ· ÏÚ ˙ÂÏÈÚÈ
˙Â�ÂÈ˘È¯‰ .¯˙È‰ ÔÈ· ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„Â·Ú· ËÂ˜�Ï ˘È˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚ , ÔÙÂ‡ ˙‡

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ËÂ˜�Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡Â ÁÂ˜ÈÙ· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÏÂÙÈË‰ . 

 

 

 פעולות המשרד לאכיפת הוראות הדי�

יי� שנועדו להבטיח את מנגנוני אכיפה להפעלה כנגד בעלי הרישיונות ה� כלי� הסדרתיי� מינהל
ל המשרד עומדי� כמה מנגנוני אכיפה "לרשות השר ומנכ. עמידת בעלי הרישיונות בהוראות הדי�

 : על בעלי הרישיונות ובכלל זה

È Ù Ò Î  Ì Â ˆ È Ú  ˙ Ï Ë ל מוסמ� להטיל עיצו� כספי על בעל רישיו� "המנכ,  על פי החוק:‰
 תוק� החוק ונקבע שסכו� 2007שנת ב, כאמור. שהפר את הוראות החוק או את הוראות הרישיו�

ל להטיל יגדל במידה ניכרת וחלקו העיקרי יחושב על פי הכנסתו "העיצו� הכספי שיכול המנכ
 .השנתית של בעל הרישיו�

˙ Â · ¯ Ú  Ë Â Ï È Á: על בעל רישיו� , על פי הרישיונות הכלליי� וכמה מהרישיונות המיוחדי�
. טחת מילוי תנאי הרישיו� בידי בעליוהערבות משמשת להב. ל ערבות בנקאית"להמציא למנכ

ל רשאי לחלט את הערבות ג� א� הוא הטיל על בעל הרישיו� עיצו� כספי והסכו� לא שול� "המנכ
 .במועדו

Ô Â È ˘ È ¯  Ï Â Ë È · ,Â ˙ È È Ï ˙ ‰  Â ‡  Â ˙ Ï · ‚ , רשאי השר לבטל רישיו�,  על פי החוק:‰
 .מטעמי� של טובת הציבורא� הפר בעל הרישיו� תנאי מהותי או , בי� היתר, להגבילו או להתלותו

משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות המשרד במקרי� שבה� עלה חשש שבעל רישיו� הפר את 
 :הוראות רישיונו ולהל� הפרטי�

 

 

 פיקוח ואכיפה לגבי קיו חובת הפרדה מבנית 

,  נקבע שעליה לקיי� הפרדה מבנית בינה ובי� חברות הבת שלה'ברישיו� הכללי של חברה א .1
להפריד הפרדה מלאה ; למערכת הכספי� ולמערכת השיווק, � היתר בכל הקשור למערכת העסקיתבי
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לא להעסיק את עובדי חברות הבת שלה ולא לאפשר העסקה ; בי� נכסיה לנכסי חברות הבת שלה
 .  לחברות הבת29לא להעביר מידע מסחרי; של עובדיה בידי חברות הבת

 במכתב והודיע לה כי הוא שוקל להטיל עליה עיצו� 'ל דאז לחברה א" פנה המנכ2009במר*  .2
ממכתבו של . ח בגי� הפרה של הוראות הפרדה מבנית שברישיונה" מיליו� ש#15כספי בשיעור של כ

 הפרה את חובת ההפרדה 'ל עולה כי למשרד הגיעו תלונות שמה� עלה חשש כי חברה א"המנכ
עבירה לחברות הבת שלה מידע מסחרי לגבי המבנית בינה ובי� שתיי� מחברות הבת שלה וכי היא ה

 הפעיל המשרד חוקר פרטי לבחינת מילוי 2008יוני #עוד צוי� במכתב כי בחודשי� מאי. לקוחותיה
 .  הפרה את הוראות רישיונה'ועל סמ� דוח החקירה מצא המשרד שחברה א', חובתה של חברה א

 כי היא קיימה את הוראות רישיונה ,בי� היתר, ל דאז וטענה"למנכ' באותו החודש השיבה חברה א
וכי האירוע מהווה לכל היותר הפרה של הוראות פנימיות של , בנוגע להפרדה המבנית במלוא�

לטענתה אי� בכ� כדי להצדיק הטלת עיצו� . שפעל ללא ידיעת הממוני� עליו, החברה על ידי עובד
 .כספי עליה

ל רישוי "לסמנכ, ליועצת המשפטית כתב המנהל דאז 2009ממסמכי האג� עולה כי באוגוסט 
ל כלכלה ותקציב ולעובדי� אחרי� שהשתתפו בדיו� שהתקיי� במשרדו בעניי� "לסמנכ, והנדסה

, ל" כי עליה� לגבש את עמדת� בעניי� לצור� הצגתה לפני המנכ'הטלת עיצו� כספי על חברה א
לתא� בהקד� ע� עוזר ל את המנהל דאז "באותו החודש הנחה המנכ. שנכנס לתפקידו באותו המועד

 . ל דיו� בהשתתפות הגורמי� הנוגעי� בדבר במשרד"המנכ

Î�Ó‰ ˙Î˘Ï· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ�" ‰�Ù Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ˙Â„ÓÚ‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï
Î�Ó‰ È�ÙÏ Â‚ˆÂ‰ Ï‰�Ó‰" ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Â„ÓÚ Â�Á·�˘ ÌÈ‡¯Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰· ÔÈ‡Â Ï

‰Ê ‡˘Â�· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ „¯˘Ó·. 

 למנהל דאז כדי לעדכנו בכל הנוגע למהלכי� ולצעדי� שנקטה ' פנתה חברה א2009דצמבר ב .3
בה� מת� הוראה לבצע בדיקה , כדי לאכו� את קיומ� של הוראות הרגולציה ונהליה הפנימיי�

 . פנימית מעמיקה בנושא שמירת כללי ההפרדה המבנית בחטיבתה העסקית

· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Î�Ó‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ „¯˘Ó" Ï·È˜ Ï
‡ ‰¯·Á ÏÚ ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰ 'Â‡Ï Ì‡ . 

 עזב את המשרד בטר� עלה בידו 2009ל דאז כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי במאי "המנכ
 כי לאחר שהתייע* ע� גורמי� 2011המשרד מסר בתשובתו מנובמבר . להשלי� את הטיפול בנושא

החלטתו . 'ל המכה� שלא להטיל עיצו� כספי על חברה א" המשרד החליט המנכמקצועיי� בהנהלת
ומאחר , המקרה לא חזר על עצמו', לא הוכח דפוס התנהגות מצד חברה א: נומקה בנימוקי� אלו

הסיכו� הגלו� בנקיטת ההלי� , שחל� זמ� רב מעת ההפרה לכאורה ועד שהדבר הובא להכרעתו
אכיפה שנועדה להרתעה חשובה הרלוונטיות של הפעולה ה� המשרד הוסי� כי בפעולת . התעצ�

 . מבחינת התוכ� וה� מבחינת הזמ�

__________________ 

 :בה�, מדובר בנתוני� על אודות החברה או מתחרה שאינ� נחלת הרבי�', לפי הרישיו� של חברה א  29
מערכת מתקני הבזק ; פרטי לקוחות; סוגיה� ויעדיה�, ברשת החברה כמות מסרי הבזק העוברי�

. פעילות עסקית שמידע לגביה סווג על ידי מתחרה כמידע חסוי; בה היא פועלתוהטכנולוגיה ש
  . המתחרה בחברת בת� בעל רישיו�" מתחרה"
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˘¯„�Î ÔÈÎÂÓÈÒ ÔÈ‡ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Î�Ó‰ ÏÚ" Ï
 ˙‡ ÏÈË‰Ï ‡Ï˘ ËÈÏÁ‰Ï Â˙Â‡ Â‡È·‰˘ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ÏÎ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰ ˙„ÚÂ˙Ó ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï

ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ .„¯˘Ó‰ ˙„ÓÚÏ ¯˘‡· ÏÚ ÈÎ ¯ÚÂÈ ˙ÈË�ÂÂÏ¯ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯·Î ‰ÙÈÎ‡‰ ‰ÈÙÏÂ 
 ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ Â�˙�ÈÈ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰˘ È„Î ÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ· ÂÈ„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ „¯˘Ó‰

˙Â¯Ù‰‰ „ÚÂÓÏ . 

 

 

 פיקוח בעניי� הפסקת השירות לפי בקשת המנוי

� שיו� על ליקויי� או פגמייהמנהל רשאי להודיע בכתב לבעל ר קובעות כי הפיקוחתקנות  .1
בעל רישיו� . שהשיו� או מדידות ובדיקות שעישמצא בפעולותיו על סמ� דוחות שמסר לו בעל הר

וא� עשה לתיקו� , התו� שלושי� ימי� מיו� קבלתב  על האמור בה בכתביגיבשקיבל הודעה 
האמורי� המנהל סבור כי בליקויי� או בפגמי� א� .  שנקטות יפרט את הפעול,הליקויי� והפגמי�

בי� במעשה ובי� , שיו� או הפרה של הוראה שבדי�יפרה של תנאי מהותי מתנאי הריש משו� ה
 תקנות הפיקוח וההוראות שברישיונות קובעות כי בעל .פני השרל� יביא את העניעליו לה, במחדל

 . רישיו� ישת� פעולה ע� המנהל ויושיט לו את כל הסיוע הנדרש בביצוע הפיקוח

י� שלפיה� לצור� הגשת בקשה להפסקת שירות מבעלי למשרד הגיעו תלונות של מנוי .2
� ה� נדרשו להתייצב במרכזי השירות ולמלא בה� טפסי� ייעודיי� "הרישיונות למת� שירותי רט

לאחר שהמשרד בח� את תגובותיה� של בעלי הרישיונות בעניי� הוא קבע כי בקשה . לעניי� זה
)  הוראת הפסקת השירות#להל� (רוני להפסקת השירות תיעשה ג� באמצעות פקס או דואר אלקט

 נכנס לתוק� 2008באוקטובר . �"ותיק� בהתא� את הוראות הרישיונות הכלליי� למת� שירותי רט
להל� (� בשיטה התאית "התיקו� האמור ג� ברישיונה של חברה בעלת רישיו� כללי למת� שירותי רט

 ). ' חברה ב#

 שלפיה הוא נדרש להתייצב במרכז 'חברה ב התקבלה במשרד תלונה ממנוי של 2009ביוני  .3
מנהל התחו� . השירות כדי לבקש הפסקת שירות עבור שני קווי טלפו� נייד הנמצאי� ברשותו

 שאי� לחייב מנוי המעוניי� להפסיק את השירות 'החליט לקיי� הלי� פיקוח והבהיר לנציגי חברה ב
נציגי השירות לגבי ההוראות החלות לתדר� את ' הוא הורה לחברה ב. שלה להתייצב בתחנת שירות

�כי ,  למנהל התחו�' השיבה חברה ב2009ביולי . בעניי� זה ולעדכ� את המשרד בכתב על התדרו
וכי הוראת הפסקת השירות באה לידי ביטוי " פעלה ופועלת על פי דרישות החוק והרישיו�"היא 

 .גוהוסיפה כי המקרה שבגינו הוגשה התלונה היה חרי, בנוהלי החברה

בעקבות זאת פנה מנהל התחו� .  באותו החודש התקבלה במשרד תלונה נוספת באותו העניי� .4
 היא השיבה כי נראה שהאירוע המתואר בתלונה התרחש 2009ובאוגוסט ,  לבירור הנושא'לחברה ב

 ". מפאת אי הפנמה של הרענו� לנוהל"

תקבלו במשרד עשרות תלונות  ה2010 לאוקטובר 2009ממסמכי האג� עולה כי בי� אוקטובר  .5
 שלפיה� נדרש מה� להתייצב במרכזי השירות לצור� הגשת בקשה להפסקת 'של מנויי חברה ב

ובסיומו חזר על שהורה ,  קיי� מנהל התחו� הלי� בירור נוס� בנושא2010לפיכ� בנובמבר . שירות
ראות החלות בעניי�  לתדר� את נציגי השירות לגבי ההו' חודשי� קוד� לכ� וציי� שעל חברה ב14
 .זה

 מלמד כי ג� לאחר סיו� הלי� הבירור התקבלו במשרד 2011דוח שהכי� מנהל התחו� ביוני  .6
 שלפיה� היא המשיכה להפר את ההוראה שברישיונה בעניי� 'עשרות תלונות ממנויי� של חברה ב

 . הפסקת השירות
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Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ Ï·È˜ ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â„·ÂÚ‰ ¯Â‡È˙Ó Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ ‰¯Ù‰ ÏÚ 
· ‰¯·Á Ï˘ ‰�ÂÈ˘È¯ ˙‡¯Â‰ ,' ‰Ï ‰¯Â‰Â ÔÈÈ�Ú· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰È�ÙÏ ÚÈ¯˙‰ ˙‡Ê‰ ‰ÙÂ˜˙·Â

ÍÎÓ ÏÂ„ÁÏ . ˙Ï‰�‰ ÈÎ ˙Â„ÓÏÓ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â�ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙Â·ÈÒ� ÏÂÏÎÓ ÌÏÂ‡
 ÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ˙Âˆ¯Ó�· ÔÈÈ�Ú· ‰ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰

· ‰¯·Á ,'Â˙Â¯È˘‰ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÈ�Ú· ÏÈÚÈ È¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‡È‰ ‰˘ÚÓÏ . 

 כי מדי חודש בחודשו מתקיימות ' מסרה חברה ב2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, ובמהלכ� נוצרי� לעתי� חיכוכי�, אינטראקציות רבות מאוד בינה ובי� לקוחותיה בנושאי שירות

היא הוסיפה כי מצב דברי� זה גר� לפעמי� להיווצרות . ות למשרדשא� מביאי� לידי הגשת תלונ
 . של כשל נקודתי ולחוסר תיאו� בי� ציפיות נציג החברה לציפיות הלקוח

בתשובת המשרד נטע� כי לאחר שזיהה שהתופעה שנבדקה נמשכת למרות מכתבי� שנשלחו 
חילוט "כלי אכיפה של הוא החליט להשתמש ב, שיח שהתקיי� בי� הצדדי�#לחברה בעניינה ודו

, א� שהחברה דיווחה למשרד שההפרה נפסקה לחלוטי�, לדבריו". ערבויות בשל הפרה בהתמדה
 הוא מצא לנכו� להוציא לה מכתב התראה ובו הודיע לה כי הוא ישקול חילוט מכספי 2011בנובמבר 

 .הערבויות המופקדי� אצלו בגי� כל אירוע נוס� מהסוג שנבדק

„¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ ˙Â¯ÓÏ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ ˙ËÈ˜� „ÚÂ ‰¯Ù‰‰ ˙ÚÓ ·¯ ÔÓÊ ˙ÂÎÁÏ ÔÈ‡˘  , ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
„Â‡Ó ÍÂ¯‡ ‰È‰ ‰¯Ù‰‰ ÒÂÒÈ·Ï ˙ÂÈ‡¯ ˘Â·È‚ Ì˘Ï ÂÏ ˘¯„�˘ .¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· , ·˙Î

· ‰¯·ÁÏ ‰‡¯˙‰ ·˙ÎÓ „¯˘Ó‰'‰Ï˘ ˙Â·¯Ú ËÏÈÁ ‡ÏÂ  .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·˜Ú
Â˙ ‡Ï˘ „¯˘Ó‰ Ô˙�˘ ˙Â‡¯˙‰ ·˜ÚÂ Ô˙Â�˘È‰Â ˙Â�ÂÏ˙‰ ÈÂ·È¯Â�˜ , ˙‡ ‡È·‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯

 ˜ÂÁ· ÂÏ Â�˜Â‰˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÈÏÚ Ì‡ ÏÂ˜˘È˘ È„Î ¯˘‰ ˙�ÈÁ·Ï ‡˘Â�‰
ÌÈ�Î¯ˆ‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ Ô‚‰ÏÂ.  

 

 

 �"רט שירותי למת� רישיו� בעל של ברשת תקלה

 חברה #להל� (� "רט לה רישיו� כללי למת� שירותי שנית� הרישיו� הכללי של חברה הוראות .1
לרבות איכות� , ) המערכת–להל� (� " של מערכת רטולהפעלתה להקמתה הנוגע בכל כי בעותקו) 'ג

יקיי� בעל הרישיו� את התנאי� , מבנה המערכת ואופ� הקמתה, הטכנית של רכיביה השוני�
 כל תתמלא א' עוד נקבע שחברה ג).  התכנית ההנדסית–להל�  (30ההנדסית שבתכנית ההוראותו

 ארגוני תקינה באר* ובעול� בידי שנקבעוקני� הנוגעי� לעניי� המערכת המפרטי� של המשרד והת
 להקמתה הנוגע ה� בתחו� הבזק והאלחוט וה� בכל תחו� אחר אחרי� לאומיי�#�וארגוני� בי

 להפעילכי על בעל הרישיו� , בי� היתר, נקבע המערכת תחזוקת בעניי�. המערכת של ולהפעלתה
� תקלה של כל תיקו� ומאפשר המערכת של ושוטפת תקינה ההפעל מבטיח אשר יעיל תחזוקה מער

  .שעות ארבע בתו�, נויי�ובכלל זה ניתוק המוני של מ, חמורה

מהמסמכי� עולה כי הגורמי� המקצועיי� . ' אירעה תקלה במערכת של חברה ג#1.12.10ב .2
 .  לתיקו� התקלה כבר שעות מספר לאחר גילויה'במשרד עקבו אחר פעולותיה של חברה ג

 התקשר המשרד ע� יוע* חיצוני שלדעתו נמנה ע� הדרג המקצועי הגבוה 2011בתחילת ינואר  .3
יזהה את מקורה ככל האפשר ויגיש למשרד דוח מסכ� ובו , ביותר בתחו� כדי שיבדוק את התקלה

__________________ 

  . שאישר המשרד בעת מת� הרישיו�'תכנית הנדסית המפרטת את מרכיבי רשת התקשורת של חברה ג  30
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ובכלל זה ממצאי� הנדסיי� ומסקנות , הנסיבות והסיבות להתרחשות התקלה, פירוט של הרקע
ס� על כ� התבקש היוע* החיצוני לגבש המלצות אופרטיביות לש� מניעת התרחשות� נו. כלליות

המשרד . �"של תקלות דומות במערכת וביתר המערכות שמפעילי� בעלי רישיו� כללי לשירותי רט
ובה� הוא קיבל דיווחי� והסברי� מנציגי החברה על ' א� קיי� דיוני� בהשתתפות נציגי חברה ג

ועל הפעולות שנקטה כדי לאתר את מקור , מהלכו התרחשה התקלהשדרוג המערכת שלה שב
 . התקלה ולחקור את הסיבות להתרחשותה

לא נית� "כי , בי� היתר, בדוח כתב היוע*.  הגיש היוע* למשרד את הדוח המסכ�2011ביולי  .4
י  גילו את התקלה ה� פעלו לפ'כאשר מהנדסי חברה ג, לפי הדוח". להגיע למסקנה מה גר� לתקלה

לא נית� להצביע על שו� ממצא שהיה "הוא כתב עוד כי . א� התקלה לא נפתרה, נוהלי החברה
 ". מאפשר בוודאות את קיצור זמ� מש� התקלה

‚ ‰¯·Á ‰„ÓÚ ‰Ï˜˙‰ ˙Â˘Á¯˙‰ „ÚÂÓ· Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ�' 
ÈÓÂ ˙ÈÒ„�‰‰ ˙È�Î˙‰ ÈÙÏ ‰ÏÚÙ Ì‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ˙‡ ‰‡Ï

ÔÈÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�˜˙· ˙Â‡¯Â‰‰ . 

 נכתב כי היא ממלאת את הוראות רישיונה 2011 למשרד מבקר המדינה מדצמבר 'בתשובת חברה ג
. בתשובת המשרד נכתב כי הבודק החיצוני אכ� לא נדרש לבחו� עמידה בהוראות הרישיו�. במלוא�

הכולל את דוח הבודק , ד דוח סופי הגיש צוות בדיקה של המשר2011המשרד הוסי� כי באוקטובר 
 .ובו נבחנת פעילות החברה ועמידתה בתנאי הרישיו�, החיצוני

 ' מעלה שחברה ג2011תקציר המנהלי� של הדוח שהכי� צוות הבדיקה של המשרד באוקטובר 
, התקלה לא תוקנה בתו� ארבע שעות בניגוד למתחייב מרישיונה: הפרה לכאורה שתי הוראות

 .למנהל על התקלה באיחור בניגוד לתקנות הפיקוחוהחברה דיווחה 

 Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙È˙Â‰Ó ‰Ï˜˙ ‰Ï‚˙Ó˘Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÁ·ÏÂ ,‰Ï˜˙‰ ¯Â˜Ó ˙˜È„·Ï ÛÒÂ�· , ‰È‰ Ì‡Â ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ ÔÂÈ˘È¯‰ ÏÚ· Ì‡ Ì‚

‰Ï˜˙‰ ˙ÚÈ�Ó È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ· ,˙˜Ù‰ Â‡ ‰· ÏÂÙÈËÌÈÁ˜Ï  . ÔÈÂˆÈ
 È„Úˆ ˙ËÈ˜� „ÚÂ ‰¯Ù‰‰ ˙ÚÓ ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙Ó‰Ï ÔÈ‡˘ „¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰Ê ¯˘˜‰·

‰ÙÈÎ‡ , ¯‡Â�È „Ú2012 ,‰�˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· , ÈÚˆÓ‡ ËÂ˜�Ï ˘È Ì‡ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï
‚ ‰¯·Á „‚�Î ‰ÙÈÎ‡'. 

 

 

 'תקלה ברשת התקשורת של חברה א

 'ארציי� נייחי� שהעניק השר לחברה א#ני�הוראות הרישיו� הכללי למת� שירותי טלפוניה פ .1
תתחזק ותתפעל את רשת התקשורת שלה לפי הדרישות הטכניות ודרישות , קובעות כי היא תקיי�

עוד קובעות ההוראות כי בעניי� . השירות באופ� המאפשר אספקה תקינה וסדירה של שירותי החברה
תקני� ומפרטי� טכניי� , כללי� על פי 'הפעלתה ופיתוחה תפעל חברה א, קיומה, הקמת הרשת

וכ� תפעל ככל האפשר לפי תקני� והמלצות מקובלי� בתחו� הבזק והאלחוט , שקבע המשרד
כ� נקבע כי . פקטו של התעשייה#שקבעו ארגוני תקינה באר* ובעול� או פורומי� לתקינה דה

ותכנית  להגיש למשרד תכנית הנדסית המתארת את מבנה הרשת 'ל רשאי לדרוש מחברה א"המנכ
 . לפיתוחה ולעדכונה של הרשת האמורה, להקמה
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 שגרמה לשיבושי� בשירותי ' אירעה תקלה ברשת התקשורת של חברה א2011בסו� ינואר  .2
 'באותו היו� העבירה חברה א. הטלפוניה הקווית שהיא נתנה למקצת לקוחותיה באותו המועד

 וביקש להעביר למשרד ' לחברה אלמחרת פנה המנהל. למשרד ממצאי תחקיר ראשוני על האירוע
על היק� התקלה ומספר , מערכות שיצאו משירות#דיווח ראשוני ובו פרטי� על המערכות והתת

 ובכלל זה א� היא 'על מערכת הגיבוי של חברה א, על הסיבות והמקור לתקלה, הלקוחות הנפגעי�
  .על הלקחי� שהופקו ועל הצעדי� שננקטו למניעת הישנות התקלה, הופעלה

,  למנהל את הדיווח הסופי על התקלה ובכללו תיאור התקלה' הגישה חברה א2011בפברואר  .3
 .הסברי� בדבר מקורה והצעדי� שהיא נוקטת כדי למנוע את הישנותה

ל וציי� כי לאחר שאירעה התקלה "ל הנדסה ורישוי במשרד למנכ" פנה סמנכ2011בפברואר  .4
המידע "הוא כתב כי .  בעניינה'אמת את הסברי חברה אלא היה בידי המשרד מידע שיאפשר לו ל

לטענתו במצב זה נותר המשרד " עד כה הינו דל ביותר חסר ער� רגולטורי] 'חברה א[שהעבירה 
 ". לכל דבר ועניי�, סומי� באפלה"והאג� כ

 כדי לקבל מידע בעניי� התקלה ובכלל זה תכנית הנדסית 'באותו החודש פנה המנהל לחברה א .5
 'חברה א. טת של רשת התקשורת החדשה ותיאור התקלה הנוגע לתכנית ההנדסית האמורהמפור

 .2011העבירה את המידע המבוקש במר* 

Î�ÓÒ Ï˘ Â·˙ÎÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰‚È‡„Ó ‰�ÂÓ˙ ‰ÏÚÓ ÈÂ˘È¯Â ‰Ò„�‰ Ï
È‚ÂÏÂ�ÎË ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ È·‚Ï ,˙ÂÏ˜˙ Â˘Á¯˙‰ Â·˘ ÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ· 

˙ÂÈ˙Â‰Ó ,ÔÂÈ˘È¯‰ ÏÚ· Ï˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ Â˙Â˘¯· ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ È·‚ÏÂ . 

 נכתב כי היא מעול� לא ניסתה 2011 למשרד מבקר המדינה מנובמבר 'בתשובתה של חברה א
וכבר , להסתיר מידע ולמדר את המשרד בעניי� התכנית ההנדסית לפריסת רשת התקשורת שלה

היא הוסיפה כי מידע . רה למשרד חומרי� רבי� הנוגעי� לכ� היא העבי#2010 ו2009בשני� 
היה חלק מהמידע ששלחה לו כבר בפברואר , ואשר סיפק אותו אז, 2011שהעבירה למשרד במר* 

בתשובת המשרד נכתב כי בעת . זמ� רב לפני שאירעה התקלה,  ובמועדי� מוקדמי� יותר2010
ות מפורטות של המידע ההנדסי הנדרש מבעלי אגפי לבחינת הגדר#האחרונה הוק� במשרד צוות בי�

 . הרישיונות

 Ú„ÈÓ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ˙Â·Â˘˙‰ ÔÓ
 ÈÒ„�‰ ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÎ¯„‰Â ˙Â¯ËÓ‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰�ÈÁ··Â ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·Ó Ï·˜˙Ó‰

È‚ÂÏÂ�ÎËÂ .„ÈÓ‰ ÂÈ„È· ˘È˘ ‡„ÂÂÏ Û‚‡‰ ÏÚ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ÂÏ ˘Â¯„‰ Ú
Ì‰Ï˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙‡Â ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈÒ„�‰‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ , ÂÈÏÚ ÍÎ ¯Á‡Â

ÌÈÈÒ„�‰‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙˜È„·Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï. 
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 סיכו�

 È�Â�‚�Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÏÎ‰ ˙ÙÈÎ‡ÓÂ ˙ÈË¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰¯„Ò‡Ó ·Î¯ÂÓ È¯Â·Èˆ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰
˘ ÁÂ˜ÈÙÌÈ�Â . ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÔÈ·Â ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â„ÚÂ� Ì‰
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ .˙¯Â˘˜˙‰ ˜Â˘· ,˙ÈÏÎÏÎ ‰ÓˆÚ ÈÏÚ· ÌÈ„È‚‡˙ È„È· ÏÚÙÂÓ‰ , ‰�˘Ó ˘È

 Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‰ÏÚÙ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÊÈ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙Ï ˙Â·È˘Á
‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È�Â�‚�Ó . 

˙˜Ï ˙¯Â˘˜˙‰ Û�Ú· ‰¯„Ò‡‰¯ÒÁ· ‰ . ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈÏ‰� Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰
 È‡�˙ ˙‡ ¯Ù‰ÏÓ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ˙‡ ÚÈ˙¯È ‰ÓÂ˘ÈÈ˘ ÍÎ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ

Ì�ÂÈ˘È¯ . ·Î¯ÂÓ Û�Ú· ·Â˘Á‰ Â„È˜Ù˙· „˜Ó˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ,Û�Ú· ˘Á¯˙ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Ï „ÈÙ˜‰Ï ,�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ˙„ÈÓÚ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÎ· ˙Â

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÂÏ ˘¯„� È‚ÂÏÂ�ÎË Ú„ÈÓ ‰ÊÈ‡ Ë¯ÂÙÓ· ¯È„‚‰Ï , ˙‡ ÔÎ„ÚÏ
¯Â„Ò ÍÈÏ‰· ÏÂÚÙÏÂ ˙Â�ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ·Ó Ï·˜Ï ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÁÂ„‰ È‚ÂÒ , ‡È·È˘ „˜ÂÓÓÂ ÏÈÚÈ

 Ì‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÔÈ·Â ÔÂÈ˘È¯ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ÔÈ· ÛÏÂÁ‰ ÔÓÊ‰ ¯ÂˆÈ˜Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÂÚÈÈ È„ÈÏ
ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡· ËÂ˜�ÏÔ˙Â‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ ÈÙÏÎ ‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯Â¯· ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
˙Â‡·‰ ÌÈ�˘Ï ,‡˘Â�· ˙ÏÏÂÎ ‰·È˘Á ÌÈÈ˜Ï ,ÌÈ˘¯„�‰ ‰˜È˜Á‰ È�Â˜È˙ ÌÂ„È˜Ï ‚Â‡„Ï ,

Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂˆÓÏÂ Ïˆ�Ï , Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï
È¯Â·Èˆ‰. 

 



 

 


