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   משרד התקשורת

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
הפוגעי  ) רגולציה(נבדק הטיפול של משרד התקשורת בכשלי  באסדרה 

, בעיקר בתחו  ניידות מספרי הטלפו , בענ  התקשורת ובהסרת  בתחרות
בהנפקת הרישיונות למפעילי טכנולוגיות חדשניות ובהסדרת השימוש בתדרי  

 שבסופ  לא הוקמה רשות תוארה השתלשלות הענייני ; של חברת פרטנר
 . התקשורת

עוד נעשתה ביקורת מעקב על ממצאי מבקר המדינה בעניי  הפיקוח האלחוטי על 
 נבדקו פעולות המשרד ופעילות ") 2005(ב 55שידורי רדיו שפורסמו בדוח שנתי 

בירורי השלמה נעשו ; האכיפה של משטרת ישראל נגד תחנות הרדיו הפירטיות
 . במשרד התחבורה
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 טיפול בכשלי  ברגולציה ה

 ובהסרת המכשולי  הפוגעי  בתחרות
 תקציר

של ענ  כלכלי מורכב ) רגולציה(מופקד על אְסדרה )  המשרד להל  (משרד התקשורת 
 על פי חוק .ההמגלגל סכומי עתק ומספק שירות חיוני לכל האוכלוסיי, מאוד

שר התקשורת רשאי , ) החוק להל   (1982 ב"התשמ, ) ושידורי בזק(התקשורת 
 הפיקוח על עמידת בעלי .1להעניק רישיונות למת  שירותי בזק)  השר להל  (

בתנאי הרישיונות שבידיה  הופקד על עמידת  ו הרישיונות בהוראות החוק והתקנות
' עמ, )2007(ב של מבקר המדינה 57 בדוח שנתי . שבמשרדואכיפהבידי אג  פיקוח 

 בנושא פיקוח משרד התקשורת על בעלי פרס  מבקר המדינה ממצאי ביקורת, 695
  . רישיונות למת  שירותי תקשורת

 פעולות הביקורת
  האופ  שבו המשרדבדק משרד מבקר המדינה אתשב ו 2007אוגוסט  מרסבחודשי  

  . בענ  התקשורת בכשלי  ברגולציה ובהסרת המכשולי  הפוגעי  בתחרות מטפל
 עיקרי הממצאי 

י  .1 ר פ ס מ ת  ו ד י י שולי  הגדולי  שניצבו בפני מנוי טלפו  אחד מהמכ :נ
יכולתו  בתחרות בשוק התקשורת לפני הפעלת תכנית ניידות המספרי  הוא אי

 בעת שהוא עובר   כאחד י הנייח והסלולר לשמור ברשותו את מספר הטלפו  שלו 
מכשול זה היה ג  ֶחֶס  כניסה לשוק התקשורת , זאת ועוד. לחברת תקשורת מתחרה

התיקו  לחוק שעסק לראשונה בתכנית ניידות מספרי  . קשורת חדשותבפני חברות ת
דהיינו יותר משבע שני  , 1.12.07 א- היא החלה לפעול רק ב, 2000נחקק כבר בשנת 

א- בשל , 1.9.06 קבע כי התוכנית תופעל עד ליו  2005תיקו  חוק משנת . לאחר מכ 
בי  השאר בשל קצב ,  לחוקבניגוד,  חודשי 15עיכובי  שוני  נדחתה הפעלתה במש- 
המשרד מטיל את האחריות לדחיית התוכנית . התקדמות איטי של חברות התקשורת

חברות התקשורת מצד  מטילות את האחריות על המשרד . על חברות התקשורת
. שלטענת  קבע לוחות זמני  בלתי סבירי  ולא עשה את המוטל עליו ליישו  התוכנית

משרד לא נקט פעולות להאצת תהלי- ההיערכות משרד מבקר המדינה מעיר כי ה
והוא החל לממש את הסמכויות שהקנה לו , לביצוע ההוראות בדבר ניידות המספרי 

. החוק רק כתשעה חודשי  מיו  שחל  המועד הקבוע בחוק להפעלת ניידות מספרי 
משרד מבקר המדינה העלה כי ג  לאחר שהחל המשרד לשקול להטיל עיצו  כספי על 

משרד מבקר  .2008 הוא לא נקט אמצעי אכיפה זה עד פברואר תהרישיונובעלי 

__________________ 
קולות או , צורות חזותיות, כתב, אותות, העברה או קליטה של סימני , שידור"הוגדר בחוק כ" בזק"  1

 ".ופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרותמערכת א, אלחוט, מידע באמצעות תיל
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, המדינה אינו יכול לקבוע איזה חלק מ  האחריות לעיכוב נופל א- ורק על המשרד
אול  אי  ספק שהתנהלותו כרגולטור הממלא תפקיד מרכזי באסדרת הענ  לא הייתה 

 . מיטבית
2. V O B: VOIP ברשת האינטרנט קול היא טכנולוגיה המאפשרת להעביר .VOB 

 על גבי VOIPהוא המונח המקצועי שבו עושה המשרד שימוש באסדרת מת  שירותי 
המשרד החל לטפל . רשתות של חברות תקשורת אחרות המפעילות את הטכנולוגיה

 מתו- כוונה לסיי  את הטיפול 2004 כבר בשנת VOBבהנפקת הרישיונות למפעילי 
דבר , המדינה העלה שהמשרד התנהל בִאטיות רבהמשרד מבקר . 2005בכ- עד מאי 

ואת הרישיונות לחברות התקשורת החדשות נתנו השר , שפגע ברווחת הצרכני 
 .ל המכהני  רק שנה וחצי אחר כ-"והמנכ

3. M V N Oו   W i M A X: MVNO ת וירטואליתניידרשת טלפוניה מפעיל  הוא 
  "שתיות של מפעיל רט באמצעות ת) "רט  להל  ( טלפו  נייד רדיומספק שירותי ה

 מוגדרת כטכנולוגיה WiMAX. תחרותב  המשתת מפעיל נוס ובעצ  כמוהו כ, קיי 
 15אלחוטית מתקדמת המאפשרת תקשורת רחבת פס ביעילות גבוהה למרחק של עד 

 מאפשרת לתת WiMAX ה. מ בשטח בנוי"מ בשטח פתוח ושל עד חמישה ק"ק
, במועד כתיבת דוח זה. רחבשירותי תקשורת מתקדמי  המתבססי  על הפס ה

, א- בעתיד ה  יינתנו ג  באופ  נייד,  שירותי  אלה ניתני  באופ  נייח2008פברואר 
  MVNO בנושאי ה. ועל כ  יוכלו להתחרות בשירותי חברות התקשורת הסלולריות

במצב זה לא הושג השיפור . 2008 לא קבע המשרד מדיניות עד פברואר WiMAX וה
 . בתחרות

ת .4 ר ג רא נ ט ר פ ל  ש י   ר ד ת ה  ומתגובותיה  של מר דניאל 2מדוח סיו  : 
 לטיוטת דוח מבקר המדינה עולה כי חברת פרטנר פועלת 4 ושל מר משה גלילי3רוז 

מכיוו  שהיא משתמשת בשטח ישראל בתחו  התדרי  שהוקצה , לכאורה שלא כחוק
  של בהיק  תדרי, שומרו  ועזה בלבד, לשימוש הרשות הפלסטינית בשטחי יהודה

נוכח העובדה שמשרד מבקר המדינה הפנה את תשומת לב המשרד .  מגהר4.81
יש לראות , 2006סדרי  בנושא הקצאת התדרי  כבר בסו   לחשדות בעניי  אי

 לא פנה המשרד לחברת פרטנר בדרישה לתשלו  דמי 2007בחומרה שעד דצמבר 
  לא נקט הליכי וג, ח" מיליו  ש35 בס- של כ, לטענתה באישור, האגרות שניצלה

 .אכיפה בגי  שימוש לא מאושר בתדרי 
ו .5 י י  ו נ י י "מ י ו ו ל ו י   ל ב כ י  ר ו ד י ש ל ה  צ ע ו מ ל ע  פרישתו של  :ר 
מר אריאל ,  היה צרי- שר התקשורת2007ר המועצה לשידורי כבלי  ולוויי  בינואר "יו

 לא 2007עד נובמבר . ר למועצה"למנות ועדה לאיתור מועמדי  שתמלי1 על יו, אטיאס
 לאחר טיוטת הביקורת של משרד מבקר המדינה מינה השר . מונתה ועדה כאמור

כמה ימי  לאחר המינוי הודיע נציב שירות .  ועדה לאיתור מועמדי 1.11.07 ב
והוועדה לא החלה , שהרכב הוועדה אינו מקובל עליו, שהוא חבר בוועדה, המדינה
ר "את מקומו של יובה בעת תמו שלושת חודשי הארכת כהונתה של ממל. לפעול

מצב דברי  זה הקשה על מינהלת השידורי  . והיא חדלה מלכה  בתפקידה, המועצה
שמתפקידו לזמ  את חברי , ר"בהיעדר יו:  לתפקד  שהיא הגו  המרכזי של המועצה  

__________________ 
ל "שמונה על ידי מנכ, המבקר הפנימי לשעבר של עיריית ירושלי , מר עוזי סיו ) בדימוס(השופט   2

 .2006המשרד לביצוע ביקורת באג  הספקטרו  במשרד באוקטובר 
 .ל המשרד לשעבר"מנכ  3
 .ל המשרד"המשנה למנכ  4
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; המועצה אינה יכולה להתכנס, המועצה לדיו  ולקבוע את הנושאי  שעל סדר היו 
 מינה 2007בדצמבר . ר"ו  הנושאי  שה  בסמכותו של היואי  מי שידו  בפתר, כמו כ 

ר המועצה לתקופה של שלושה חודשי  או עד "השר את מר יגאל לוי לממלא מקו  יו
 2008כתב המינוי תוק  בינואר . לפי המוקד  שבה , ר קבוע למועצה"שימונה יו

 .ר קבוע"באותו חודש מינה השר ועדה לאיתור יו. לתקופה של חודשיי  בלבד
ת .6 ר ו ש ק ת ל ת  י ל א ר ש י ה ת  ו ש ר נחיצות הקמתה של רשות לתקשורת  :ה

אושרה ארבע פעמי  בהחלטות ממשלה וא  , נקבעה בידי כמה ועדות מקצועיות
 שני  מיו  שהתחיל התהלי- 11א  על פי שחלפו . הבשילה לכדי טיוטת הצעת חוק

ר לדעת מבק. לא הוחל בצעדי  מעשיי  להקמת הרשות, ועד למועד הביקורת
  . על המשרד לפעול לקידו  הדיו  ביישו  החלטות הממשלה בנושא זה, המדינה

 סיכו  והמלצות
לשמור על קיומה  מתפקידו של המשרד להסדיר את פעילות ענ  התקשורת ובתו- כ-

שנקבעו בתנאי  חברות התקשורת יעמדו  להקפיד כי,  הוגנתתחרותשל 
מי שחפ1 לצרו- תקשורת ולהג  עליו ל  לכנאותרות י ש שיינת חיהבטל ,ברישיונותיה 

התמודדות המשרד ע  הסרת חסמי כניסה הפוגעי  בתחרות . מכוח  של אות  חברות
  . לא הייתה תמיד נמרצת ויעילה מספיק, ומכא  ברווחת הציבור, בענ 

♦  
 מבוא 

המגלגל סכומי , של ענ  כלכלי מורכב מאוד) רגולציה(משרד התקשורת מופקד על אְסדרה  .1
: משילוב ייחודי של נסיבות, בי  היתר, מורכבותו נובעת. העתק ומספק שירות חיוני לכל האוכלוסיי

פעולת  של גופי  בעלי אינטרסי  משותפי  שאינ  ; קיומו של שיתו  פעולה כפוי בי  מתחרי 
שליטתו של מונופול על ; עולי  תמיד בקנה אחד ע  כללי תחרות הוגנת וע  רווחת הצרכני 

השפעה מיידית ורבה על רווחת הציבור ועל חברות התקשורת הקטנות ; רת הקוויתהתקשו
באסדרה משולבי  שיקולי  כלכליי  ושיקולי  ערכיי  כמו אסדרת התוכ  או הגישה ; והבינוניות

 . אליו
שר התקשורת רשאי להעניק , ) החוק"להל   (1982"ב"התשמ, ) ושידורי בזק(התקשורת חוק לפי 

הרישיונות נחלקי  ).  שירותי תקשורת"להל  ( כמשמעות  בחוק 5 שירותי בזקרישיונות למת 
רישיו  ; לאומיי "בי   אוארציי "בזק פני שירותי תקשורת  למת  רישיו  כללי:  סוגי לושהלש

או של לאומיי  המוגבלי  לסוג מסוי  של פעולות "ארציי  או בי "בזק פני   שירותי מתל מיוחד
א  שלא , ארציי  נייחי "רישיו  כללי ייחודי למת  שירותי בזק פני ; וי שירותי  או לאזור מס
 מכוח סמכותו על פי החוק התקי  .או א  שלא לפחות באזור שירות מוגדר, לכלל הציבור בכל האר&

 "להל   (1986"ו"התשמ, )הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיו (את תקנות הבזק בי  היתר השר 
 ). התקנות

__________________ 
קולות או , צורות חזותיות, כתב, אותות, העברה או קליטה של סימני , שידור"הוגדר בחוק כ" בזק"  5

 ".מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות, אלחוט, מידע באמצעות תיל
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 הוט "שתי חברות :  למת  שירותי תקשורתכלליי   בעלי רישיונות15 פעלו בישראל 2007אוגוסט ב

; ארציי  נייחי "פני  תקשורת רישיו  למת  שירותי ושקיבל, בזקו)  הוט"להל  (מ "טלקו  בע
 ארבע; ארציי "שלוש חברות שקיבלו רישיו  כללי ייחודי למת  שירותי תקשורת נייחי  פני 

שש חברות שקיבלו רישיו  ; תסלולריטלפו  נייד בשיטה "ו  למת  שירותי רדיוחברות שקיבלו רישי
 ). חברות תקשורת או מפעילי "להל   (לאומית"למת  שירותי תקשורת בי 

ובתנאי הרישיונות שבידיה   הפיקוח על עמידת בעלי הרישיונות בהוראות החוק והתקנות .2
 עשרה 2007 מנה באוקטובר אג  ה.במשרדש)  האג "להל   (ואכיפההופקד בידי אג  פיקוח 

 . או מינהליי י  טכניתפקידי  בוה  שימשו, מלאה במשרה עובדי 
שיו  יהרתנאי קיו  הוראות החוק ול בנוגעשיונות בזק לסוגיה  י רבעלי עוסק בפיקוח על האג 

ל ורות לכיהבטחת ש,  לצרכני נאותההבטחת רמת שירות :  בכלל זה,ת העמידה בה אכיפלו
חברות בחינת עמידת ,  פגיעה בתחרותלש מניעת ניצול מעמד מונופוליסטי , )יאוניברסלרות יש(

בפניות  טיפול,  פוגעניי  לקטיני תכני מניעת הפצת ,  פריסת שירותיה לש בתנאי  התקשורת
 בעיקר באמצעות מתבצע הפיקוח . התקשורתבענ הונאות ת  של  ובמניעמ סיוע בצמצווהציבור 
תוצאות פעולות הפיקוח נרשמות . התקנותמכוח  מגישי  למשרד בעלי הרישיונותת שדוחובדיקת ה
לאחר שהמשרד מקבל . ה  על הממצאי  המפורטי  בגיבובעלי הרישיונות מתבקשי  לה, בדוחות

 .את התגובות עליו להחליט אילו צעדי  לנקוט
 ממצאי ביקורת בנושא פרס  מבקר המדינה, 695' עמ, )2007(ב של מבקר המדינה 57ח שנתי "בדו

שב  2007אוגוסט "מרסבחודשי  . פיקוח משרד התקשורת על בעלי רישיונות למת  שירותי תקשורת
בכשלי  ברגולציה ובהסרת המכשולי   האופ  שבו המשרד מטפלבדק משרד מבקר המדינה את ו

   .אגפי המשרד השוני הבדיקה נעשתה ב. בענ  התקשורת הפוגעי  בתחרות
 י ניידות מספר

אחד מהמכשולי  הגדולי  שניצבו בפני מנוי טלפו  בתחרות בשוק התקשורת לפני הפעלת  .1
 הנייח "יכולתו לשמור ברשותו את מספר הטלפו  שלו " הוא אי1.12.07"תכנית ניידות המספרי  ב

מכשול זה היה ֶחֶס  כניסה , זאת ועוד.  בעת שהוא עבר לחברת טלפו  מתחרה" כאחד יוהסלולר
אפשרות הניתנת "מוגדרת בחוק כ" ניידות מספרי . "תקשורת בפני חברות תקשורת חדשותלשוק ה

למנוי של בעל רשיו  לשמור ברשותו את מספר הטלפו  שהוקצה לו כאשר הפ- להיות מנוי של בעל 
ניידות המספרי  מאפשרת להגביר ". לעני  אותו סוג של שירות בזק, רשיו  אחר באותו איזור חיוג

 .לרווחת הלקוח,  בי  חברות הסלולר השונות ובי  בזק למתחרותיה חברות התקשורתאת התחרות
 :יש שלושה סוגי  של ניידות מספרי 

 מאפשרת למנוי לעבור בתו- המדינה מאזור חיוג אחד לאחר ") בי  אזורי (ניידות גאוגרפית  )א(
 ).בטלפוני  נייחי (ובתו- כ- לשמור ברשותו את מספר הטלפו  שלו 

כמו כ  מאפשרת לשמור .  מאפשרת לעבור מטכנולוגיה אחת לאחרת"ניידות בי  שירותי   )ב(
 .על מספר הטלפו  במעבר מקו נייד לקו נייח ולהפ-

 מאפשרת לעבור מחברת תקשורת אחת לאחרת באותו סוג "ניידות בי  חברות תקשורת  )ג(
חברת , ) סלקו "להל  (מ "שראל בעאו בקו נייד של חברת סלקו  י) הוט, בזק(קרי בקו נייח , שירות

ומירס )  פלאפו "להל  (מ "חברת פלאפו  תקשורת בע, ) פרטנר"להל  (מ "פרטנר תקשורת בע
בסוג הזה ליכולת הניידות יש חשיבות רבה ביותר לקיו  תחרות ).  מירס"להל  (מ "תקשורת בע

 .שכ  היא מסירה את החס  הגדול ביותר, אִמתית
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שהוא רוצה ) הנייח או הנייד(יוכל כל אד  לבחור את חברת הטלפו  במצב של חופש צרכני 
 "מספר הטלפו  יוצמד לכל לקוח . וזאת בלי שייאל& לוותר על מספר הטלפו  שלו, להשתיי- לה

יגביר את התחרות בי  " מספר קבוע למשתמש. " ורק לו תהא הזכות להשתמש בו"אד  או ארגו  
 .  משאבי  רבי  יותר בשימור לקוחותחברות התקשורת ויאל& אות  להשקיע

כי לשר יש סמכות להורות לחברות ) א לחוק5בסעי  (ונקבע בו ,  תוק  החוק2000בשנת  .2
 ההפעלה של חברות ת תוקנו רישיונו2002רק בשנת . התקשורת להפעיל תכנית של ניידות מספרי 

 . וצוי  בה  כי בסמכות השר להורות על מהל- שכזה, התקשורת
חס  להתפתחותה של תחרות " נאמר כי 6ה"ברי ההסבר להצעת תיקו  החוק משנת תשסבד .3

הוא ... בתחו  שירותי הבזק הפני  ארציי  נייחי  ולהגברת תחרות בתחו  שירותי רדיו טלפו  נייד
בעת מעבר למפעיל תקשורת , היעדר האפשרות של מנוי לשמור את מספר הטלפו  שהוקצה לו

 ".אחר
השר יכי  תכנית מספור לעניי  ניידות מספרי  לגבי בעל רישיו  " לחוק נקבע כי )1)(ה(א5בסעי  

כללי למת  שירותי בזק פני  ארציי  נייחי  וכ  לגבי בעל רישיו  כללי למת  שירותי רדיו טלפו  
ויורה לבעלי רישיונות כלליי  בדבר יישומה והפעלתה של , ) תכנית המספור"בסעי  קט  זה (נייד 

מבנה התשלומי  לעניי  זה ייקבע ; )2006 בספטמבר 1(ו "באלול התשס' מספור עד יו  חתוכנית ה
 ". באופ  שיבטיח שקיפות מלאה ומניעת כל אפליה, עד המועד האמור בידי השר ושר האוצר

בתו- יו  , בעל רשיו  כללי יספק ניידות מספרי  לכל מנוי שיבקש זאת"לחוק קובע כי ) ו(א5סעי  
כי א  נוכחו שר ) 2)(ה(א5כמו כ  נקבע בסעי  ".  בתו- זמ  קצר מזה שקבע השרעבודה אחד או

יהיו השרי  , ומטעמי  מיוחדי , כי נוצר צור- ממשי בכ-)  השרי "להל  (התקשורת ושר האוצר 
לדחות בצו את יישומה ואת הפעלתה של תכנית , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי 

החוק מג  על הצרכ  בי  היתר בכ- שהמעבר .  שלושה חודשי המספור לתקופה שלא תעלה על
יו  עבודה אחד או "מחברת תקשורת אחת לאחרת אינו כרו- בתשלו  ובכ- שזמ  המעבר יעמוד על 

זמ  המעבר צרי- להיות , לפי תכנית המספור שהכי  המשרד". בתו- זמ  קצר מזה שקבע השר
 . התקשורת היא בלתי מוגבלתואפשרות הניוד בי  חברות , ארבע שעות"כשלוש

דעת  של אחדות מחברות התקשורת עשויה שלא להיות נוחה מהגברת , מטבע הדברי  .4
מכיוו  שה  ייאלצו להשקיע משאבי  רבי  יותר בגיוס לקוחות חדשי  ובשימור לקוחות , התחרות
חברת . הכמה חברות תקשורת א  פרסמו אזהרות למשקיעי  בעת המצאת תשקיפי  לבורס. קיימי 

התחרותיות בשוק התקשורת הסלולרית תחרי  ע  יישומה של תוכנית ניידות "סלקו  ציינה כי 
המש- התחרות בענ  עלול לגרו  לגידול בעלויות "בתשקי  של חברת פרטנר צוי  כי ". המספרי 

ה התפתחות ברגולצי... צירו  מנויי  חדשי  ושמירת מנויי  קיימי  ושיעור הנטישה מצד המנויי 
בזק הודיעה לרשות ". בכל הקשור לניוד מספר הטלפו  הנייד של המשתמש עלולה לפגוע בחברה

אשר עשוי להקל על מעבר , יישו  ניידות מספרי , בנוס  לעלויות הצפויות כאמור"לניירות ער- כי 
עלול להשפיע לרעה על התמודדותה של החברה , לקוחות מרשת החברה לרשת מתחרותיה בתחו 

  ".בתחו 
"המבוססת על דוח של חברת ייעו& בי , על פי ההערכה הראשונית שהיתה בידי המשרד .5

ועל כ  חברות ,  חודשי 15"9פרק הזמ  הנדרש ליישו  תכנית ניידות מספרי  הוא , לאומית
 2005מאז נחקק במרס . 1.2.06התקשורת יכולות היו להפעיל את תכנית ניידות המספרי  ביו  

הכוללי  ,  חודשי 18 הקצה המשרד לש  כ- 2005לחוק במסגרת חוק ההסדרי  א 5התיקו  לסעי  
לכ  המועד האחרו  שקבע החוק להפעלת תכנית ניידות . של שבעה חודשי " מקד  ביטחו "

__________________ 
התיקו  נעשה בחוק ; 354' עמ) 2004 בדצמבר 6(ה " מיו  כג בכסלו תשס143הצעת חוק ממשלה   6

 .47* ו46סעיפי  , 2005 *ה "תשס) י חקיקהתיקונ (2005המדיניות הכלכלית לשנת הכספי  
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מלבד זה נת  המשרד לחברות התקשורת אופציית הארכה בעוד שלושה . 1.9.06מספרי  היה 

 .חודשי 
מפגש  "2005ל קיי  המשרד באפריל "הנ) ו(א5"ו) ה(א5י  כחודש לאחר שתוקנו סעיפי  קטנ

את יישו  תיקו  , רבהיותו רגולטו, ובו הוצגה לחברות התקשורת הדר- שבה רואה המשרד, "התנעה
מיד לאחר המפגש הוק  פורו  חברות התקשורת שנועד לגבש עמדה באשר לשיטת . החקיקה

רו  נועד ג  לייצג את חברות התקשורת מול הפו. העדכו  ולמהלכי העבודה ליישו  תיקוני החוק
 .ר"ונבחר לו יו, משרדי הממשלה

לחברות " תוכנית המספור"העביר המשרד את טיוטת , "מפגש ההתנעה"כהמש- ל, באותו חודש
מתו- כוונה לאפשר , התכנית קבעה עקרונות ונקודות עיקריות בלבד. לחוות דעת , התקשורת

כדברי " (אל תגידו לנו אי-, תגידו לנו מה"בבחינת ,   בעצמ לחברות התקשורת לנהל את ענייניה
 ). ל לענייני הנדסה ורישוי של המשרד בוועדת הכלכלה של הכנסת"הסמנכ

חלק מההתאמות הנדרשות צפויות לארו- למעלה " כתבה פלאפו  למשרד כי 2005בתחילת אוגוסט 
וכנית המספור אינו סביר כלל כי לוח הזמני  הקבוע בת"ו" מחצי שנה אחרי קביעת האיפיוני 

זמ  יישו  , חברת סלקו  כתבה ג  היא למשרד באותו היו  וציינה כי לפי הערכותיה". וכלל
שלושה שבועות לאחר מכ  ולאחר שניתנו לחברות התקשורת שתי .  חודשי 24"22התכנית יהיה 

בוצע שימוע וזאת לאחר ש, פרס  המשרד את התכנית הסופית, הארכות להגיב לתכנית המספור
התכנית קבעה כי יו  . בכתב על סמ- מסמכי  מפורטי  שהגישו החברות בתחילת חודש אוגוסט

 הוא היו  האחרו  להתקנה ולהפעלה של תכנית ניידות מספרי  בתחו  כל אחת מחברות 30.4.06
 . הוא יו  גמר בדיקות העבודה בי  החברות השונות31.7.06וכי יו  , התקשורת

זול ויעיל לניוד , הדר- המיטבית לעדכו  אמי , שרד וג  לדעת חברות התקשורתג  לדעת המ .6
המסלקה תשמש מערכת מרכזית לניהול ).  המסלקה"להל  (נתוני לקוח היא להקי  מסלקה מרכזית 

 הנפיק המשרד רישיו  מיוחד להפעלת מסלקה 2005באוגוסט . תהליכי ניוד בי  חברות התקשורת
 הנפיק רישיו  כזה ג  לחברת היולט פקרד 2006ובמרס , מ" בעקשובמסלקה לת. ת.ל.לחברת מ

למשרד כדי )  הממונה"להל  ( פנתה הממונה על ההגבלי  העסקיי  2005בנובמבר . מ"בע) ישראל(
בטר  , 2006בפברואר . לדעת כיצד הוא רואה את מודל הבעלות על הגו  שיפעיל את המסלקה

שורת מהמונה לאשר לה  להקי  מסלקה שתהיה ביקשו חברות התק, השיב המשרד לממונה
ה  ג  הציגו בפניה חלופות של מודלי  בבעלויות . בבעלות  ותופעל על ידי גו  שיוק  על יד 

השיב לה המשרד כי , כשישה חודשי  לאחר שפנתה אליו הממונה, 2006רק בסו  אפריל . שונות
וצגו ואי  מבחינת עצ  הקמת נית  להבנתנו להקי  ולהפעיל את המסלקה בכל המודלי  שה"

כדי , בסופו של דבר". המסלקה ותפעולה השוט  יתרו  מובנה למודל בעלות ותפעול זה או אחר
דחתה הממונה את , להעצי  את התחרות בי  חברות התקשורת ולצמצ  את שיתו  הפעולה ביניה 

 .והמסלקה לא הוקמה, בקשת  להקי  מסלקה בבעלות 
במענה לפניה לא פורמאלית "ניית משרד מבקר המדינה בעניי  זה כי הממונה כתבה בתגובתה לפ

 כי החלופה של מסלקה בבעלות המפעילי  מעוררת בעיות 17.5.06ענתה הממונה ביו  , של הפורו 
 ".קשות בראי חוק ההגבלי  העסקיי 

 בקרב חברות התקשורת כדי לעקוב אחר התקדמות 2006בביקורת שעשה המשרד במרס  .7
והפעלתה של תכנית ניידות המספרי  נמצא כי ה  לא צפויות לעמוד במועדי  שנקבעו יישומה 

ל לענייני "שנכתב על ידי הסמנכ, 2006מחודש מאי "  תמונת מצב"ניידות מספרי  "מדוח . בחוק
ל לענייני פיקוח ואכיפה מר צבי "ועל ידי הסמנכ) ל" הסמנכ"להל  (הנדסה ורישוי מר חיי  גרו  

עולה כי , ל המשרד מר מרדכי מרדכי"ר נשלח לשר התקשורת מר אריאל אטיאס ולמנכואש, יונדלר
] ההדגשה במקור[' ‡Ï· „Á‡Â ‰Ù· „Á·'הגדולי  ] חברות התקשורת[אצל חלק מהמפעילי  "

א- התמונה ההנדסית המצטיירת היא , ז שנקבע"באופ  פומבי ה  טועני  כי לא יוכלו לעמוד בלו
, לי "להערכת הסמנכ". ותלוי בהחלטות ההנהלות של המפעילי , שהדבר בהחלט נית  ליישו 

ברמת ההנהלה הבכירה , המפעילי  יכולי  לייש  את התוכנית ככתבה וכלשונה ובלבד שיקצו לכ-"
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וכ  יפצו על עיכובי  שנגרמו עקב התנהלות  עד כה , של כל מפעיל את כל המשאבי  הנדרשי 
בסיכו  ". נת להקדי  אספקה והתקנה של הציוד במתקניה על מ, במחירי רכש גבוהי  לפריטי ציוד

לטענת חברות . כלשונ , "לגרור רגליי "לי  כי על המפעילי  להפסיק "דוח זה ציינו הסמנכ
 .דוח זה לא הועבר לידיעת , התקשורת

 העלתה כי חברות 2006ביקורת חוזרת שעשה אג  הנדסה ורישוי של המשרד במהל- חודש יולי 
ומכא  הסיק המשרד , רות מאוד אחר לוח הזמני  שהתוותה התכנית בכל המישורי התקשורת מפג

ביקשה מספקיה הבהרות לעניי  ההתאמות , לדוגמה, בזק. שחברות התקשורת התנהלו בעצלתיי 
בחודש . ורק לאחר ארבעה חודשי  הגיעו התשובות, 2005הנדרשות במתגי  רק בחודש אוגוסט 

, ורק אז החלו עבודות האפיו  הפרטניות,  את תכנית ניידות המספרי  החליטה בזק לייש 2006יוני 
 .  טר  נרכש הציוד הנדרש2006ובחודש ספטמבר 

יישו  התכנית לא התעכב א- ורק בשל " ש2007המשרד השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
לטותיה  והחלטותיה העסקיות אלא ג  בעקבות מחדלי חברות מובילות נוספות והח' בזק'מחדלי 

 ".העסקיות שלא לייש  את התכנית במועד
 18כלומר בתו- , 1.9.06א  על פי שהחוק קבע כאמור כי ניידות המספרי  תופעל עד יו   .8

זמ  קצר לפני המועד . לא הופעלה ניידות מספרי  עד אותו מועד, חודשי  מיו  שנחקק החוק
סלקו  ופרטנר ,  הסלולריות פלאפו והחברות) 6885/06& "בג(שנקבע בחוק להפעלתה עתרו בזק 

כנגד שר התקשורת ואחרי  בבקשה למת  צו על תנאי נגד שר התקשורת לית  ) 6886/06& "בג(
טע  מדוע לא יפעל לאלתר לדחיית המועד הקבוע בחוק ליישו  והפעלה של ניידות מספרי  למועד 

קצאת המשאבי  לתפעול עמדת המדינה בתשובתה לעתירות הייתה כי ה. 1.9.07שיהיה לא לפני 
ומכא  נובע כי יש ניגוד , והעלות הכוללת של יישו  ניידות מספרי  מוטלות על חברות התקשורת

האינטרס של העותרות הוא לעכב "וכי , ענייני  בי  טובת הצרכ  ובי  טובת  הכלכלית של החברות
 .20077בר שתי העתירות נמחקו לבקשת העותרות בדצמ". התוכנית ככל הנית  את יישו 

יצוי  כי מחוות הדעת שצירפה בזק לעתירה עולה כי היא רכשה מערכת מיתוג חדשה ושאפה 
א  על פי שהפעלתה אפשרית ג  ברשת הקיימת , להפעיל את ניידות המספרי  במערכת החדשה

 .וא  על פי שיש בכ- כדי לעכב את מוכנותה להפעלת ניידות המספרי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰˜Ê·˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ , ˙Â„ÈÈ · ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ‡È‰˘

˙ÂÈ˙˘˙· ‰˙ËÈÏ˘ Ï˘· ÌÈ¯ÙÒÓ‰ , ‡Ï‡ ‰˘„Á‰ ‚Â˙ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÚÓË‰Ï „Ú ‰‰˙˘˙ ‡Ï
·ÎÂÚ˙ ‡Ï ˙È Î˙‰˘ ÍÎ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ˙Â ˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· „ÂÓÚ˙ . 

  ניידות ל וביקש ממנו חוות דעת הנדסית בעניי"ל המשרד לסמנכ" פנה מנכ2006ביולי  .9
וצוי  בה שהיא הוכנה על ידי שני מנהלי תחו  , ל חוות הדעת"יו  למחרת הוגשה למנכ. המספרי 

. ל אישר שחוות הדעת מקובלת עליו ומייצגת את עמדת האג "ושהסמנכ, באג )  המנהלי "להל  (
ח זמני  הינו לו... לוח הזמני  שהוקצה ליישו  ניידות מספרי "בסיכומה של חוות הדעת נכתב כי 

ל המשרד בכתב לשר התקשורת מר "חודש לאחר מכ  פנה מנכ". סביר והגיוני לפרויקט מסוג זה
פרק הזמ  שנית  בחוק "אריאל אטיאס ולשר האוצר דאז מר אברה  הירשזו  והודיע לה  כי 

ליישו  והפעלה של תוכנית ניידות המספרי  הינו , המעוניינות לעמוד בחוק, להיערכות החברות
 .ל המלי& לראות בחברות מפרות חוק"המנכ]. ההדגשות במקור" [ וראויסביר

ל "כחודשיי  לאחר המועד האחרו  הקבוע בחוק להפעלת ניידות המספרי  פנו המנהלי  לסמנכ
מוחשי לחילוט כספי " איו "הכוללת " הצעה לפתרו  המשבר ביישו  פרויקט ניידות מספרי "ב

" קנסות" טבלה המפרטת מועדי  לאבני דר- ותעריפי בהצעה נכללה. הערבויות שבידי המשרד

__________________ 
 ). טר  פורס  (בזק נגד שר התקשורת ואחרי  6886/06, 6885/06, "בג  7
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הצעה לקידו  ניידות "ל "ל למנכ"עוד באותו היו  כתב הסמנכ. לאלה שלא יעמדו בלוח הזמני 

ל "והדרכי  העומדות בפני המנכ "ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ Ï˘ ‰¯ÂÓÁ ˙ÂÏÈÊ˜"ותיאר בה מצב של " מספרי 
עמידה בזמני  שצוינו באבני " בגי  אילענישה - "·Â·¯Ú ËÂÏÈÁ ,ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÓÂÎÒ˙ ""והשר 
אבל צעד , ולכ  יש סיכוי שהחברות הגדולות לא יחששו ממנו, איו  מסוג זה לא צלח בעבר. הדר-

 . )ההדגשות במקור" (על המשרד ÂÓˆ„˜˙ ימנע ביקורת ציבוריתש"זה עשוי 
על , ) הנתבעי "הל  ל (8פרטנר והוט, סלקו , פלאפו ,  הוגשה תביעה ייצוגית כנגד בזק2007בינואר 

לטענת , נזק שנגר  לקבוצה המיוצגת על ידי התובעי  מאחר שהנתבעי  פעלו בניגוד לחוק
הנתבעי  הכחישו את טענות התביעה . ולא איפשרו ניידות מספרי טלפו  במועד הקבוע בו, התביעה

 .י- לא הוכרע ההל2008עד פברואר . וביקשו לדחות את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית
ובה לוח זמני  ישי  לסיו  פרויקט ניידות ,  כתבו המנהלי  עוד חוות דעת הנדסית17.5.07ביו  

בחוות הדעת ציינו המנהלי  כי .  שמונה חודשי  מאוחר יותר מהמועד שנקבע בחוק"המספרי  
ד הינו מועד סביר אשר נית  היה לעמו, 2006 לספטמבר 1"ה... הרינו חוזרי  ומדגישי  כי המועד"

י המפעילי  העדיפות הראויה "בא  אכ  הייתה ניתנת ע, בו ולהביא לסיו  מוצלח של הפרויקט
 כמועד שבו לדברי האחראי לתיאו  10.12.07בחוות דעת זו ציינו המנהלי  את התארי- ". לכ-

. והוא מועד שנקבע על פי מצב ההתקדמות בשטח, הבדיקות בי  חברות התקשורת יסתיי  הפרויקט
ועל כ-  9"עקומת למידה"בהסתמכ  על הנחת יסוד של , דסה ורישוי במשרד העריכובאג  הנ

שהמועד הריאלי לסיו  , שחברות התקשורת מקציבות לעצמ  זמני  בעלי מקדמי ביטחו  מופרזי 
 . 9.9.07הפרויקט הוא 

 הודיע המשרד לחברות התקשורת כי התארי- הסופי ליישו  פרויקט ניידות המספרי  24.5.07"ב
וזאת לאחר שהביא בחשבו  שבשל מורכבות הפרויקט עלולי  להיווצר כשלי  , 1.12.07הוא 

בה בעת שלח המשרד ג  הודעה לחברות . טכניי  שיכולי  בסופו של דבר להביא לכישלונו
ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Â„ÈÈ  ÌÂ˘ÈÈ È‡- ÌÈÙÈÚÒ ÈÙÏ ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ÏÈË‰Ï ‰ ÂÂÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰ 37 "התקשורת בדבר 

·)·)(2 (Â-)5 (Â-37‚)‡ ( ˙¯Â˘˜˙‰ ˜ÂÁÏ)ÌÈ¯Â„È˘Â ˜Ê·( ,Ó˘˙‰"·-1982"10 . המשרד הודיע כי
 בגי  הפרת החוק עד למועד 11עקב הפרת החוק הוא שוקל להטיל על חברות התקשורת עיצו  כספי

 .12.7.07ואחר כ- עד ליו  , 24.6.07לכל אחת מהחברות ניתנה הזכות להגיב עד ליו  ; ההודעה
ÂÚ Û‚‡‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„Ó Ò¯Ó· ¯·Î ÈÎ ‰Ï2006 ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ·ˆ˜ ‰È‰ 

 „ÚÂÓ· ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â ÎÂÓ ÂÈ‰È ‡Ï Ô‰˘ ÈÂÙˆ ‰È‰ ÈÎÂ ÈËƒ‡ ˙¯Â˘˜˙‰
Ô˙ÏÂÁ˙ ˙ÏÈÁ˙ .˙¯Â˜È· „ÂÚ , ÈÏÂÈ· ‰˙˘Ú ˘2006 ,ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˙ÏÚ‰ . ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ

„¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ ,ÂÈÓ ¯·Î ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙Â¯ÙÓ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙Â¯·Á Ì1.9.06 . „¯˘Ó‰
 ˙Â„ÈÈ  ¯·„· ˙Â‡¯Â‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ˆ‡‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ Ë˜  ‡Ï ÂÓˆÚÏ˘Î

ÌÈ¯ÙÒÓ‰ , ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î ˜¯ ˜ÂÁ‰ ÂÏ ‰ ˜‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÏÁ‰ ‡Â‰Â
ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙Â„ÈÈ  ˙ÏÚÙ‰Ï ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ „ÚÂÓ‰ ÛÏÁ˘ . Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÏÈË‰Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰˘ ¯Á‡ÏÂ ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ˙ ÈÚˆÓ‡ Ë˜  ‡Ï ‡Â‰ 
 ¯‡Â¯·Ù „Ú ‰Ê ‰ÙÈÎ‡2008.  

__________________ 
למועד סיו  הביקורת , חברה למשפטי  ואחרי  נגד בזק ואחרי , פרופסור קורינאלדי) ירושלי . (א.ת  8

 . ההלי- טר  נסתיי 
רש לביצוע תהלי- מסוי  הול- וקט  ככל שמבצעי  עקומת למידה מתארת מצב שבו פרק הזמ  הנד  9

 .בשל הניסיו  הנרכש, אותו פעמי  רבות יותר
 .ההדגשה במקור  10
ח " ש2,031,750ועד ) מפעיל פני  ארצי(א "ח לחברת פרטנר מפ" ש723,160*סכומי העיצומי  היו מ  11

 .לספקיות התקשורת האחרות



 1153 משרד התקשורת

 שנוכח הסכומי  הנמוכי  של 2007המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר 
העיצומי  שהיה ביכולתו להטיל באותה העת הוא העדי  לקד  תיקוני חקיקה שישולבו בחוק 

אשר בי  , ]חוק ההסדרי  [2007"ז"התשס, )תיקוני חקיקה (2007  המדיניות הכלכלית לשנת הכספי
בהמש- לכ- תוק  חוק ". את הכלי  שנדרשו לו לאכיפה יעילה נגד הפרות"היתר יקנו למשרד 

בכוונת המשרד להשלי  את בחינת תגובות חברות . התקשורת ונקבעו סכומי עיצומי  גבוהי  יותר
ל יגבש סופית את "כדי שהמנכ, הטיל עליה  עיצומי התקשורת להודעות שקיבלו על הכוונה ל

 .עמדתו בעניי 
משרד מבקר המדינה פנה אל חברות התקשורת כדי לקבל את עמדת  באשר להשתלשלות הענייני  

תולה את האשמה בעיכוב יישו  תכנית ניידות המספרי  , כאמור, המשרד. בנושא ניידות המספרי 
ואילו מתגובותיה  של החברות עולה , כלשונו, " רגליי גררו"מכיוו  שה  , בחברות התקשורת

להל  עיקרי תגובת חברות . שכ  ה  תולות את אותה אשמה במשרד, תמונה הפוכה לחלוטי 
 .12התקשורת

1. Ì È  Ó Ê ‰  ˙ Â Á Â Ï  Ô È È  Ú לוחות הזמני  שנקצבו ליישו  התכנית היו בלתי מעשיי   :·
לוחות הזמני  נקבעו כביכול ". לוב ומקומ ע"בעליל ונקבעו על ידי המשרד לאחר תהלי- בדיקה 

הכוונה לדוח שהגישה למשרד (בהשוואה לפרק הזמ  שנדרש לפרויקט ניידות מספרי  בבריטניה 
, א- לא זו בלבד שההשוואה נעשתה על סמ- קריטריוני  שרירותיי , )לאומית"חברת הייעו& הבי 

ר שבבריטניה עצמה הוקצבו לוחות אלא שג  התבר, לא מתאימי  בנסיבות העניי  ולא מקצועיי 
שר התקשורת עצמו הודה כי לוחות הזמני  נכפו עליו על ידי משרד האוצר . זמני  ארוכי  בהרבה

לאומית לא "חברת הייעו& הבי ). ולפיכ- ברור כי לא נקבעו על סמ- בדיקות מקצועיות אִמתיות(
 אקסטרפולציה מלוחות הזמני  בדקה את הנתוני  הרלוונטיי  בישראל ליישו  התכנית אלא עשתה

 .באנגליה
בתשובת חברות התקשורת למשרד מבקר המדינה נאמר בי  היתר כי לדעת  תכנית המספור שמטיל 

חברות התקשורת . 1.9.06החוק על השר להכי  היא תנאי מקדמי ליישו  התכנית על יד  עד ליו  
העמידה בלוחות הזמני  נובעת ג  "וכי אי, טוענות כי משרד התקשורת לא הכי  תכנית כנדרש בחוק

 .דהיינו מחוסר במסמ- מפורט שמשרד התקשורת היה צרי- להכי  במסגרת התכנית, מהיעדר אפיו 
2. ˙ È  Î ˙ ‰  Ô È È  Ú כל עוד לא עשה משרד התקשורת את המוטל עליו ", לטענת בזק :·

 ות עולה כימתגובות שאר החבר ".הרי לא קמה כלל חובת  של החברות ליישמה... להכנת תכנית
ל המשרד אינה "שהוכנה על ידי סמנכ" תכנית"ה. המשרד ישב באפס מעשה במש- חמש שני 

של ארבעה " על"מסמ-"החוק לא התכוו  שתכנית המספור תהא . תכנית מספור כדרישת החוק
נייר . פונקציונלי"כוונת החוק הייתה למסמ- מקי  ויסודי שכולל לפחות אפיו  ראשוני. עמודי  וחצי

בודה שהוכ  על ידי המשרד הוא לכל היותר רשימה של עקרונות כלליי  לגיבושה של תכנית הע
 .מספור

מעצ  טבעה ובייחוד נוכח הוראות המשרד בדבר קיומה בדר- של ניתוב , תכנית ניידות המספרי 
על כ  אי אפשר להותיר עניי  זה רק . דורשת תיאו  ואחידות בי  חברות התקשורת השונות, ישיר
אפשר לעשות כ  ועוד "5ודאי שאי, ללא הנחיה מפורטת של משרד התקשורת, די החברות הללובי

אפשר לקבוע הוראת די  המחייבת צדדי  שוני  "אי". פנטסטיי "לצפות מה  לעמוד בלוחות זמני  
נוכח . בלי שיתקיי  מנגנו  הנחיה והכרעה) וקצר(להגיע ביניה  להסכמות ולתיאו  בפרק זמ  קצוב 

ליצור מסמ- כזה , בלית ברירה, דר קיומה של תכנית מספור של ממש נאלצו חברות התקשורתהיע
 ). מאות עמודי  כולל נספחי ( עמודי  60"מדובר במסמ- שאורכו יותר מ. בעצמ 

__________________ 
, 018אקספו  , מירס, סלקו , פרטנר, ברות הוט טלקו משרד מבקר המדינה הכי  תמצית מתשובות הח  12

 . והביא אות  כלשונ  ככל האפשר,  ברק013  'נטוויז, בזק בינלאומי
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הוא מטיל על השר , קוד  שהוא מטיל חובה עליה , א לחוק5סעי  , לגרסת אחת מחברות התקשורת

. לעניי  ניידות מספרי  שתכיל את כל המאפייני  המהותיי  של הפרויקטחובה להכי  תכנית מספור 
ואול  תחת הכנת תכנית . רק לאחר שיכי  תכנית כזו רשאי השר להורות לחברות התקשורת ליישמה

לאחר מכ  הורה . מלאה ושלמה קבע המשרד מספר מצומצ  של עקרונות מנחי  ליישו  התכנית
 ואחרי "לתכנ  את שאר מאפייניה של תכנית ניידות המספרי  המשרד לחברות התקשורת להמשי- ו

מחדלו של המשרד בעניי  זה הוא אחד הגורמי  המרכזיי  שהביא את חברות , לטענתה. כ  ליישמה
 .התקשורת לידי מצב שבו לא היה באפשרות  לעמוד בלוחות הזמני  למימוש התכנית

3. ˙ È Ê Î ¯ Ó  ‰ ˜ Ï Ò Ó: דר מסלקה מרכזית נוצרה בעיה רוב חברות התקשורת ציינו שבהיע
היעדרה של מסלקה מרכזית מערי  עליה  קשיי  ומעכב . עצומה ביישו  תכנית ניידות המספרי 

לאחר שרשות ההגבלי  העסקיי  סירבה לאשר מסלקה מרכזית , 2006ביוני . את יישו  התכנית
העולה כדי , שיקיי  צור- ממ"כוח חברת פלאפו  כי "כתב למשרד בא, בבעלות חברות התקשורת

בכדי להביא להקמת מסלקה מרכזית לש  יישו  ... לנקיטת פעולות על ידי משרד התקשורת, חובה
הנה כעת לא נית  עוד ... 'לצפות מהצד'א  עד כה בחר משרד התקשורת ... תכנית ניידות המספרי 

עמדת ... לקד  את יישו  תכנית ניידות המספרי  בלי פעולה ממשית ונמרצת של משרד התקשורת
רשות ההגבלי  העיסקיי  מונעת מהמפעילי  כל אפשרות לפעול בעצמ  בדר- יעילה ואפקטיבית 

הרי שהדר- היחידה להקמת המסלקה ... ומכיו  שזו לא תקו  מעצמה, לש  הקמת מסלקה מרכזית
מחוייב משרד , במצב הדברי  שנוצר... המרכזית הינה על ידי פעולה אקטיבית של משרד התקשורת

ולפעול אצל המחוקק לשינוי לוח , לפעול להקמת מסלקה מרכזית: תקשורת לנקוט שתי פעולותה
היה על משרד התקשורת , לטענת חברות התקשורת, מטעמי  אלה". הזמני  הלא סביר הקבוע בחוק

 .לפעול להארכת מועד יישו  תכנית ניידות המספרי 
4.  Ô È È  Ú ·"Ì È È Ï ‚ ¯ ‰  ˙ ¯ È ¯ טענו שהנחת היסוד אחדות מחברות התקשורת  :"‚

 הגורסת שחברות התקשורת אינ  מעוניינות לייש  את "שבבסיס טיוטת הביקורת של מבקר המדינה 
מאז הוק  פורו  חברות .  מוטעית מהיסוד"תכנית ניידות המספרי  ועל כ  ה  מעכבות את התהלי- 

 והשקיעו התקשורת פעלו החברות במר& רב לניהולו ולקידומו של פרויקט ניידות המספרי 
כחודשיי  לפני המועד ליישו  ניידות המספרי  . ח"במשימה זו מאות שנות אד  ומאות מיליוני ש

שמה  עולות לראשונה טענות נגד חברות " דוחות ביקורת"התחיל פתאו  המשרד להנפיק 
דוחות קודמי  לא הובאו . לטענת , טענות שלא כללו ביסוס כלשהו, "סחבת"התקשורת על 

, ברות התקשורת רואות בניידות המספרי  הזדמנות להרחיב את בסיס הלקוחות שלה ח. לידיעת 
חברות אחדות ענו . ויש לה  אינטרס שתכנית ניידות המספרי  תצא לפועל בהקד  האפשרי

שהעיכובי  שנוצרו מדחיית יישו  תכנית ניידות המספרי  גרמו לה  נזק כספי ממשי בשל חוסר 
 .כלומר קישוריות בגי  שיחה נכנסת, ת ולקבל דמי השלמת שיחההיכולת לנייד אליה  לקוחו

5. Ì È Ó Â ˆ È Ú ‰  Ô È È  Ú העיצומי  לא היו מסייעי  לקידו  , לדברי חברות התקשורת :·
שכ  קנסות לא באי  במקו  עבודה סיזיפית של בניית מערכות מידע חדשות ועדכו  , התכנית

וונתו להטיל עיצומי  ג  לחברות שהיו המשרד שלח הודעות על כ. עשרות מערכות קיימות אחרות
לפי תשובות חברות התקשורת ה  התנגדו להודעת העיצומי  בטענות שונות לגופו . מוכנות בזמ 

ואחת מה  א  הודיעה למשרד מבקר המדינה שא  תתקבל החלטה סופית לחייבה , של עניי 
שההחלטה להטיל , עוד טענו חברות התקשורת. בכוונתה לתקו  אותה בבית משפט, בעיצומי 

קביעת לוח זמני  לא ריאלי . לב נוכח מחדלי המשרד"עיצומי  נגועה בחוסר סבירות ובחוסר תו 
ללא בדיקה מתאימה ונוכח העובדה שאצל חלק מהחברות העיכובי  נבעו מנסיבות , על ידו

 .שלטענת  לא היו בשליטת  ובי  היתר מתלות  במוכנות  של שאר חברות התקשורת
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 ˙¯Â˜È·‰ È ÎË ÔÂÈÙ‡· ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ˘Ó˙˘‰Ï ÚˆÂ‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙Â¯·Á ÌÂ¯ÂÙÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
ÌÏÂÚ· ˙Âˆ¯‡ ‰ÓÎ· ‰ÒÂ Â ˜„· ˘ ‡ÏÓ .ÔÈ·‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á È„È ÏÚ ·˙Î  ÔÂÈÙ‡‰-˙ÈÓÂ‡Ï ,

ÌÂÁ˙· ÈÓÏÂÚ Ì˘ ˙ÏÚ·Â ‰ÏÈ·ÂÓ ‰¯·Á ‡È‰˘ ,˙ÈÊÎ¯Ó ‰˜ÏÒÓ ÌÂ˘ÈÈÏ Û„Ó ˙ Î˙ ‰„È·Â .
ÁË˘˘ ˙Â È„Ó ‰ÓÎ· ÈÎ ˙¯Â˜È·Ï ¯ÒÓ  ÔÎ ÂÓÎÏ‡¯˘È Ï˘ ‰ÁË˘Ó ÏÂ„‚ Ô , ¯ÙÒÓ˘

Ï‡¯˘È· ‰È ÂÙÏË‰ È˘Ó˙˘Ó ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ Ô‰· ‰È ÂÙÏË È˙Â¯È˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ , Ô‰Â
˙È‚ÂÏÂ ÎË ‰ ÈÁ·Ó Ï‡¯˘ÈÓ ˙ÂÁÙ ˙ÂÁ˙ÂÙÓ ,ÔËÒÈ˜Ù Ô‰È È· , Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù15 ÌÈ˘„ÂÁ 
¯·Â ÈÏ‡È¯ ‰È‰ ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Â„ÈÈ  ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ-‰‚˘‰ . 

ÙÒÓ‰ ˙Â„ÈÈ · ‰ Â˘‡¯Ï ˜ÒÚ˘ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙ ˘· ¯·Î ˜˜Á  ÌÈ¯2000 , ‰ÏÁ‰ ‡È‰Â
· ÏÂÚÙÏ-1.12.07 ,ÍÎ ¯Á‡ ÌÈ ˘ ˘˘Ó ¯˙ÂÈ Â ÈÈ‰„ . ¯·ÓËÙÒÓ2006 ˙Â¯·Á ˙Â¯ÙÓ 

˜ÂÁ‰ ˙‡ ˙¯Â˘˜˙‰ .˜ÂÁ ˙Â¯ÙÓ Ô È‡ Ô‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ ÚËÏ , ÁÂÏ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ˙Â ÚÂË Û‡ Ô‰Â
ÈÂ‡¯Î ÔÁ·  ‡ÏÂ ÈÏ‡È¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ .

‡„ÚÂÓ· ˙Â ÎÂÓ ÂÈ‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÓ ˙Â„Á‡ Ì Ó ,˙Â¯Á‡Ï Í‡ ,˜Ê·Ï ¯˜ÈÚ· , ıÈ¯Ó˙ ‰È‰ ‡Ï
ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙Â„ÈÈ  Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ÌÈÈÒÏ , ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Â„ÈÈ  ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰Ù‡˘ ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ

· ÏÈÚÙ‰Ï ‰„ÓÚ ‡È‰˘ ‰˘„Á ‚Â˙ÈÓ ˙Î¯ÚÓ·-1.12.07 . ÏÂÎÈ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÙÂ  ·ÂÎÈÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‰ÊÈ‡ ÚÂ·˜Ï„¯˘Ó‰ ÏÚ ˜¯Â Í‡ Ï , ˜ÙÒ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡

˙È·ËÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Û Ú‰ ˙¯„Ò‰· ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ‰ ¯ÂËÏÂ‚¯Î Â˙ÂÏ‰ ˙‰˘ . 
המשרד בחר מלכתחילה " כי 2007המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר 

פגיעה בצרכ  , בגישה של הגבלת התערבות בהחלטות ויישומי  של מפעילי  למקרי  של כשל שוק
של כפיית ' פטרנליסטית'ולא בדר- , ב"ו בתחרות או חריגה מהוראות תוכנית ניידות המספרי  וכיוא

משנוכחו המפעילי  כי לא יוכלו ... אפילו הוא נחשב לפתרו  המיטבי, פתרו  טכנולוגי מסוי 
והחליטו שלא , עקב התנגדות הממונה על ההגבלי  העסקיי , להקי  מסלקה מרכזית בבעלות 

לא , )שיכול שייבחר על יד  במכרז(דר- של רכישת שרותי מסלקה מרכזית מגור  חיצוני לפעול ב
בינואר . מצא המשרד הצדקה לסטות מגישתו ולכפות עליה  לפעול באמצעות מסלקה מרכזית

 מנויי  מימשו את 100,000"לאחר שניידות המספרי  הושקה ופועלת בהצלחה ולמעלה מ, 2008
חסכו  במשאבי  , שבו המפעילי  ובחנו את הצור- שלה  משיקולי יעילות, זכות  לניידות מספרי 

, עמדת רוב  היתה להמשי- לפעול במתכונת הקיימת. ב לפעול באמצעות מסלקה מרכזית"וכיוצ
עמדת המשרד היא כי אי  מקו  ." 'בגרות'תיקו  הליקויי  והבאת המערכת ל, תו- שיפור המערכות

 .  שונהלכפות על חברות התקשורת פתרו 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ˙ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙Â„ÈÈ ˘ È„Î , „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ˙ÈÊÎ¯Ó ‰˜ÏÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Â„ÈÈ  ÚÂˆÈ·Ï È·ËÈÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ·Â˘ ÔÁ·È ˙¯Â˘˜˙‰
¯ÂÙÒÓ‰ ˙È Î˙Ó „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁ ‰È‰˙˘Â È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ ÏÚÙÂ˙˘.   

 Voice Over Broadband - (VOB)  העברת קול בפס רחב 

אחת הטכנולוגיות . תחו  התקשורת באר& ובעול  מתפתח בי  היתר הודות לטכנולוגיות חדשות
ע  ).  הרשת"להל  (המאפשרת את השימוש ברשת האינטרנט , 13IPהיא  הבולטות בתחו  זה

__________________ 
13  Internet Protocol . טכניקה להעברת תשדורות(טכנולוגיה המאפשרת להעביר מידע במיתוג מנות ,

 ).המנותבות בי  צמתי  על גבי קווי תקשורת שיתופיי 
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, התפתחות שימושי הרשת והתפשטות  עלה הצור- בקצב העברת נתוני  מהיר יותר מהקיי 

השימוש בפס רחב ). Broadband (14"פס רחב"התקשורת החלו להשתמש בטכנולוגיית וחברות 
 לפתח דרכי  להעביר 15ובזכות זאת החלו חברות מסחריות, מאפשר להעביר מידע רב באופ  מקוו 

 הוא המונח המקצועי שבו VOB.  ברשת כתחלי  לשימוש בטלפו  המסורתיVOIP(16(קול ושיחות 
.  על גבי רשתות של חברות תקשורת אחרותVOIP מת  שירותי עושה המשרד שימוש בהסדרת

נמצא כי בישראל מחוברי  לרשת בפס רחב כמליו  וחצי , 2007אוקטובר , במועד סיו  הביקורת
כ- יתגבר קצב הגישה , ככל שיתפתחו המוצרי  הנשעני  על טכנולוגיית פס רחב; בתי אב
 .ללקוחות

רשת מצרי- שימוש בתשתיות של חברות הכבלי  ושל  להעברת שיחות בIPשימוש בטכנולוגיית 
 יכולה VOBארצית באמצעות "תחרות בשוק הטלפוניה הפני ).  חברות התשתיות"להל  (בזק 

עד  ;להתקיי  רק א  חברות התשתיות יתירו ג  לחברות תקשורת אחרות להשתמש בתשתיות שלה 
 התשתיות מיתר החברות להשתמש מנעו חברות) ראו להל  (2004למועד פרסו  המדיניות ביולי 

 .ונמנעה בו תחרות, ובכ- נוצר ֶחֶס  כניסה לשוק זה, ברשתות שלה 
שעניינו קישור , ו לחוק5"ב ו5 ה  סעיפי  VOBהבסיס החוקי שהמשרד נשע  עליו לביסוס יישו  

, לש  הבטחת התחרות בתחו  הבזק ורמת השירותי  בו, השר רשאי"ב קובע כי 5סעי  . 17גומלי 
לקבוע כי בעל רישיו   )1( "נ  של בעלי הרישיו  הנוגעי  בדבר ייינו של הציבור ולעניבשי  לב לענו

"גומלי  לרשת הבזק הציבורית שלו ולית  הוראות בדבר אופ  ביצוע קישור"חייב לאפשר קישור
או ביעה ק... גומלי "שירותי  והסדרי  נלווי  למימוש קישור, וכ  בדבר פעולות, גומלי  והיקפו

  ". העניילפי , בהוראת מינהל או בתקנות, מת  הוראות לפי פסקה זו יכול שייעשו ברישיו 
עיקרי מדיניות הרישוי לאספקת שירותי טלפוניה " פרס  המשרד את המסמ- 2004ביולי  .1

המשרד ציי  . VOIPוביקש מהציבור לקבל את עמדותיו בעניי  " באמצעות שירותי גישה רחבת פס
 . ת האלה ייבחנו בעתיד על סמ- הניסיו  שיצטבר בעניי  זה באר& ובעול כי העקרונו

מסמ- עקרונות , בשיתו  המשרד, בנובמבר אותה שנה פרס  אג  התקציבי  במשרד האוצר
לאחר שקיבל תגובות , באותו חודש.  ובו תבנית למספור חברות תקשורת חדשותVOBמדיניות 
ת שירותי טלפוניה באמצעות שירות גישה רחבת פס רישוי אספק"פרס  השר את המסמ- , למסמ-

VOB "להל  עיקריה ;" עיקרי המדיניות: 
 .בסיס התחרות מיוסד על השימוש בתשתיות הקיימות ללא צור- בהקמת רשת חדשה )א(

וככזה יהיה זכאי , 18 יצטר- להשקיע במרכיבי  בסיסיי  של רשת תקשורתVOBמפעיל  )ב(
 . קוחותיולתשלו  עבור שיחות נכנסות לל

 אינו VOB"היות ש, השימוש ברשת הגישה של חברות התקשורת שול  כבר על ידי הלקוח )ג(
 .ואי  מקו  לתשלו  נוס , מצרי- השקעה נוספת של חברות התקשורת

"וזאת על ידי מת  בלעדיות למפעילי ה, יש צור- בהתערבות הרגולטור להקמת תחרות בשוק )ד(
VOB97%"כ (85%"ארציות ל"יטתה בתחו  שיחות הטלפו  הפני  על פני בזק עד להקטנת של 

 .אחרת תימנע התחרות, )2007בספטמבר 

__________________ 
בזק משתמשת בטכנולוגיית .  מאפשר להעביר נתוני  בנפחי  גדולי  ובמהירות גבוההפס רחב  14

ADSL , והוט בטכנולוגיה שלCable Modem. 
 .Vonage* וSkypeכגו    15
16  Voice On Internet Protocol 
רית  חיבור פיזי או לוגי בי  רשת בזק ציבורית של בעל רישיו  אחד לרשת בזק ציבו*" גומלי *קישור"  17

 שירותי  בידי לתתר מסרי בזק בי  המנויי  של בעלי הרישיו  או יהעבלהמאפשר , של בעל רישיו  אחר
 .בעל רישיו  אחד למנוייו של בעל רישיו  אחר

 .מער- חיוב ומער- תמיכה, כגו  מתגי  18
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 .IVOBהיינו , ל" לחוVOB יקבלו אישור לספק 19לאומיות"חברות תקשורת בי  )ה(

 .1.5.05 ולתחילת התחרות הוא VOBתארי- היעד להענקת רישיונות , מבחינת המשרד )ו(
מתכונת ועיתוי "ות התקשורת כדי לקבל את עמדת  בעניי   פנה המשרד לחבר2004בדצמבר 

 התקיי  שימוע לחברות 2005בינואר ". VOBהשתתפות חברת בזק ובנותיה באספקת שירותי 
,  על הגופי  הפעילי  בשוקVOBהתקשורת הרלוונטיות לצור- בחינת השפעת אספקת שירותי 

משרד על שחייבו אות  להעמיד את חברות התשתיות התלוננו בפני ה. ובכלל  חברות התשתיות
 לשיחות הנכנסות מרשת תשתית 20תשתיותיה  לשימוש אחרי  ודרשו תשלו  בגי  קשרי גומלי 

 .  ולהפ-VOBלרשת 
 פנה המשרד לחברות התקשורת כדי לקבל את חוות דעת  באשר לנוסח המתוק  של 2005באפריל 

לאחר שקיבל את חו7ת .  קבוצת בזק על ידיVOBשעניינו מת  שירותי , VOB"עיקרי מדיניות ה
פנה , נוכח הזמ  שחל , 2006באוקטובר . הדעת זומנו החברות למשרד כדי להשלי  את עמדותיה 

בנובמבר אותה שנה הגיבה הרשות . המשרד שוב לחברות התקשורת כדי להשלי  את עמדותיה 
ייחודי ] ארצי"ל פני מפעי[א "הרשות מתנגדת למת  רישיונות מפ"להגבלי  עסקיי  וציינה כי 

הרשות להגבלי  עסקיי  ציינה ג  כי חברת ". VOBובכלל זה אישור לספק ' בזק'לחברות הבת של 
" חברה בת"אינה כלולה בהגדרת , "yes"הידועה ג  בש  , מ"בע) 1998(שירותי לווי  . אס.בי.די

ומכא  שבזק אינה ,  מהו  המניות50.02%"היות שבעלי המניות האחרי  בחברה מחזיקי  ב, של בזק
 .בעלת השליטה בה

טענה בזק שהיא מופלית לרעה מכיוו  , VOBבעת שימוע בפני המשרד בעניי  , 2007בינואר 
ואי  היא נותנת שירות , שמדובר בטכנולוגיה שונה לשימוש טלפוני שלבזק יש כבר רישיו  עבורו

 א  על פי שאי  VOBילות היא ג  העלתה את נושא התשלו  למפע. חדש הכפו  לאישור רגולטור
שאינה דורשת מבזק , בזק ג  התנגדה להגדרת השירות כאפליקציה בלבד. לה  תשתיות משלה 

 בזק "להל  (מ "פה לחברת בזק בינלאומי בע"באותו חודש התקיי  שימוע בעל. להשקיע בתשתית
 .בפני המשרד) בינלאומי

, VOB" לתחו  הסבנות שלה להיכנ החליט השר שלא לאפשר לבזק ולחברות ה2007בסו  ינואר 
שיהיו סימטריי  למש- , וחברות התקשורת החדשות יקבלו דמי קישוריות כמו שמקבלת בזק

לחברות התקשורת החדשות ניתנה ג  הגנה מול קבוצת בזק עד שתרד מידת השליטה של . שנתיי 
, של טלפוניה ניתנה האפשרות לשווק חבילות שירותי  yesלחברת .  ממנו85%"הקבוצה בשוק ל

 . של חברת תקשורת אחרתVOBכפי שעושה חברת הוט ע  , אינטרנט וטלוויזיה
חברת קווי זהב , א"חברת פרטנר מפ:  הוצאו רישיונות לשלושה מפעילי 2007עד ספטמבר  .2

מיד לאחר שפרס  השר את . ונית  רישיו  לחברת בזק בינלאומי לקיי  ניסוי שיווקי, כל"וחברת גלוב
 בבקשה שיוציא צו על תנאי שיורה 21&" עתרה חברת בזק בינלאומי לבגVOB"ניי  ההחלטתו בע

   לחברת בזק בינלאומי רישיו שלפיה לא יינת, 31.1.07לשר לנמק מדוע לא תבוטל החלטתו מיו  
 אלא לאחר שנתח השוק בתחו  VOBארצית נייחת בטכנולוגית "להפעיל שירותי טלפוניה פני 

עוד ביקשה חברת בזק . 85%"יפחת מ, בזק, הנייחת של החברה הא  שלהארצית "הטלפוניה הפני 
ל "ע  העתירה הנ. VOB  בינלאומי בעתירתה להורות למשרד לנמק מדוע לא יעניק לה רישיו

& ג  בקשה לצו ביניי  שיאסור על השר ועל המשרד לתת "הגישה חברת בזק בינלאומי לבג
עד , א  כבר ניתנו לה ,  כאלהתול על פי רישיונו למתחרותיה ויאסור עליה  לפעVOB תרישיונו

להארי- , בי  היתר, הבקשה לצו ביניי  נדחתה לאחר שהמשרד התחייב. שתתקבל הכרעה בעתירה

__________________ 
 .להוציא את בזק בינלאומי ',  וכו'נטוויז, ברק, 012כגו   19
 .מפעיל תקשורת אחרמקטע השלמת שיחה ברשת של   20
 25.2.07 והחלטה מיו  19.2.07החלטה מיו  , שר התקשורת ואחרי ' בזק בינלאומי נ 1139/07, "בג  21

 ).תקדי (
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עוד התחייב . את תוק  הניסוי השיווקי של חברת בזק בינלאומי עד שתתקבל הכרעה בעתירה

 בכ-  יותנה מת  הרישיו, בינלאומי למתחרותיה של חברת בזק VOB  המשרד כי א  יוענק רישיו
 בלקוחותיה  הקיימי  בתחו  שירותי הגישה VOB"שה  ימקדו את פעילות  בתחו  שירותי ה

לאומיות ולא ִיפנו אל לקוחות חברת בזק בינלאומי בהצעות למת  "לאינטרנט והשיחות הבי 
 .שירותי  אלה עד שיינת  פסק די  בעתירה

& "בג.   בהלי- זה ודחה בו את עתירתה של חברת בזק בינלאומי& פסק די" נת  בג2007בספטמבר 
  עד שיתממש מבח  VOBכי ההחלטה שלפיה אי  לתת לבזק בינלאומי רשיו  , בי  היתר, קבע
אינה חורגת בשו  פני  ממתח  הסבירות ועומדת במבחני  המחמירי  ביותר שנקבעו  "85%"ה

 . בהחלטה זו& "וכי אי  עילה להתערבות בג, "בחוק ובפסיקה
 ÈÏÈÚÙÓÏ ˙Â ÂÈ˘È¯‰ ˙˜Ù ‰· ÏÙËÏ ÏÁ‰ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓVOB ˙ ˘· ¯·Î 

2004 „Ú ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰ ÂÂÎ ÍÂ˙Ó 1.5.05 . „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·Â¯Ó ˙ÂÈËƒ‡· Ï‰ ˙‰ ,ÌÈ Î¯ˆ‰ ˙ÁÂÂ¯·Â ˙Â¯Á˙· Ú‚Ù˘ ¯·„ , ˙Â¯·ÁÏ ˙Â ÂÈ˘È¯‰ ˙‡Â

 ¯˘‰ Â ˙  ˙Â˘„Á‰ ˙¯Â˘˜˙‰Î Ó‰Â" ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ÌÈ ‰ÎÓ‰ Ï2007 È¯Á‡ ÈˆÁÂ ‰ ˘Î 
È¯Â˜Ó‰ ÍÈ¯‡˙‰ .   

 MVNO מפעילי רשת טלפוניה ניידת וירטואלית 
22 

MVNO אשר מספק )  מפעיל רשת וירטואלית"להל  ( ת וירטואליתניידרשת טלפוניה מפעיל  הוא
רשת וירטואלי זה מפעיל .   קיי "רט שירותי של מפעילקיימות באמצעות תשתיות   "שירותי רט

אלא רוכש כמות סיטונית של זמ  אוויר , שעלותה מאות מיליוני דולרי ,  מקי  תשתית עצמאיתאינו
 משווק את הדקות בש  המותג שלו ובערוצי הפצה ייחודיי , הספרוהרשת הממפעיל קיי  על בסיס 

  תקשורתבעצ  עוד חברת הוא  מפעיל הרשת הווירטואלית.לו ומחייב את לקוחותיו בעצמו
 . תחרותשמשתתפת ב

ל משרד התקשורת ועל הממונה על "להטיל על מנכ" הוחלט 2007במסגרת הדיוני  על תקציב 
אוצר לבחו  במשות  את סוגיית פעילות  של מפעילי  וירטואליי  בתחו  משרד התקציבי  בה
  וירטואליי  מודל פעולה לעידוד פעילות  של מפעילי ,במידת הצור-, ולגבש, טלפוניה הניידתה

" לעשר חברות ייעו& בי 2006 לצור- כ- שלח המשרד בדצמבר .23"2007 ר& במ1והכל עד ליו  
וה  התבקשו להגיש את הצעותיה  עד ליו  , MVNO בעניי  ייעו& בנושא RFP24לאומיות טיוטת 

היא הגישה את .  לבצע את עבודת הייעו& בנושאNERA נבחרה חברת 2007בפברואר . 24.1.07
' המשרד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי החלטת ממשלה מס.  באוגוסט אותה שנההדוח
 .NERA מאמצת את עיקרי הדוח של 12.8.07" שהתקבלה ב2186

 ¯‡Â¯·Ù „Ú2008 ‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï MVNO , ‰Ê „ÚÂÓÏ „Ú ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓÂ
ÌÈ˘„Á ÌÈÏÈÚÙÓÏ ˙Â ÂÈ˘È¯ Â ˙È  ‡Ï .ÂÙÈ˘‰ ‚˘ÂÓ ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·˙Â¯Á˙· ¯. 

__________________ 
22  Mobile Virtual Network Operator. 
הונח על שולח  הממשלה . 12' עמ, אג  התקציבי , משרד האוצר" 2007המדיניות הכלכלית "מתו    23

 .5.9.06 ב
24   Request For Proposals ,בקשה להצעות. 
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לומד לעומק בימי  אלה " שהוא 2007המשרד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
 ". NERAח"את דו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ì„˜‰· ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÌÈÈÒÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , È„Î
Â ÂÈ˘È¯ ˙˙Ï ÏÈÁ˙‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘˙ÌÈ ÈÈ ÂÚÓÏ  ,ÌÈ Î¯ˆ‰ ˙ÁÂÂ¯ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÍÎ·Â.   

 WiMax  מקס ווי
WiMAX

 מוגדרת כטכנולוגיה אלחוטית מתקדמת המאפשרת להעביר שירותי תקשורת מתקדמי  25
מ בשטח פתוח ושל עד " ק15המתבססי  על טכנולוגיית פס רחב ביעילות גבוהה למרחק של עד 

 א- בעתיד ה  יינתנו, שירותי  אלה ניתני  באופ  נייח, 2008עד לפברואר . מ בשטח בנוי"חמישה ק
הטכנולוגיה מאפשרת . ועל כ  יוכלו להתחרות בשירותי המפעילי  הסלולריי , ג  באופ  נייד

פריסה מהירה של רשת גישה אלחוטית באמצעות שימוש באנטנות וללא צור- בביצוע חפירות לש  
, המשרד מייחס חשיבות רבה לקידומה ולהגברתה של התחרות בתחו  התקשורת. הנחת כבלי 

כמה גורמי  בענ  כבר . כ- הוא הקצאה של תדרי רשת גישה אלחוטית רחבת פסואחד האמצעי  ל
 ".פיילוט"מערכות דומות פועלות בכמה מדינות בעול  בניסויי . הביעו עניי  להיכנס לתחו  זה

 פנה המשרד לציבור וביקש לקבל מידע בעניי  ייעוד והקצאה של תדרי 2006בתחילת שנת 
WiMAX . גיבוש מדיניות שימוש "ל המשרד בעניי  "ל למנכ" למנכ פנה המשנה2006ביולי

בלוחות הזמני  של התכנית צוי  כי ".  תוכנית פעולה" WiMAXבמערכות גישה אלחוטיות דוגמת 
ל את "באוקטובר אותה שנה הציג המשנה למנכ.". ז. סו  נובמבר ש"הצגת המדיניות לאישור השר "
 ". מצע לדיו " WiMAXמדיניות "

 של רשות מקומית שביקשה לעשות ניסוי 2006ל המשרד בקשה מנובמבר " דחה מנכ2007בינואר 
המשרד מצוי בימי  אלה לקראת סופו של תהלי- גיבוש מסמ- מדיניות " וציי  כי WiMAX"ב

 WiMAXבפברואר אותה שנה התקיי  דיו  במשרד בעניי  ייעוד והקצאה של תדרי ". בנושא
 .מ- המדיניותלשירותי תקשורת ובעניי  טיוטת מס

 בנימוק שטר  גובשה מדיניות WiMAX דחה המשרד בקשה להשתמש בטכנולוגיית 2007ביוני 
 .להקצאת תדרי  למערכות גישה אלחוטיות ואפשר לקבל רק רישיו  מיוחד לביצוע ניסוי

 ¯‡Â¯·Ù „Ú2008 - ¯Â·ÈˆÏ ‰ Â˘‡¯Ï ‰ Ù˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î - „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó ‰¯„‚Â‰ ‡Ï 
 ‡˘Â ·WiMAX ,ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË ÈÂÒÈ  ˙ÈÈ˘ÚÏ ˙Â ÂÈ˘È¯ ÌÈÏÈÚÙÓ ‰ÓÎÏ Â˜Ù Â‰-È˜ÂÂÈ˘ . 

 הוא פרס  את 24.9.07 שביו  2007המשרד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
לאחר . 15.11.07 לשימוע לציבור וביקש לקבל תגובות עד ליו  WiMAX"טיוטת מדיניות ה

 ציי  2008בתשובתו הנוספת מינואר .  מדיניותושיתקבלו התשובות וייבחנו צפוי השר לפרס  את
 רישיונות לעשיית ניסוי טכנולוגי 20"המשרד כי בשלוש השני  האחרונות העניק המשרד יותר מ

 רישיונות כאלה 5כמו כ  העניק המשרד . WiMAXלחברות ישראליות שמפתחות ציוד בטכנולוגיית 
 .נות כאלה לערי  אריאל ושדרות רישיו2"לחברות תקשורת ולגופי  ציבוריי  גדולי  ו

__________________ 
25  Worldwide Interoperability for Microwave access. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ıÈ‡È „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÂÊ ‰È‚ÂÏÂ ÎË ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˘‡· Ì‚

˙ÂÈ È„Ó‰ ˙ÚÈ·˜ , ˙¯Â˘˜˙‰ ˜Â˘· ˙Â¯Á˙‰ ˙¯·‚‰Ï ‡È·È ÈÂ È˘‰˘ Â˙„ÓÚ ÁÎÂ  ¯˜ÈÚ·
Â"˙¯Â˘˜˙‰ Û Ú· ÌÈ¯ÈÁÓ ˙ÏÊÂ‰Ï" ,¯˘‰ È¯·„Î.   

 אגרות התדרי  של חברת פרטנר

שבו זכתה ,  מגהר&20  בהיק  תדרי  של "פרטנר יש רישיו  כללי למת  שירותי רטלחברת  .1
 הגיש מבקר הפני  דאז של המשרד מר יהודה כפיר דוח ביקורת 2006בסו  מרס . במכרז פומבי

תשלו  אגרות " אי ל המשרד דאז מר אבי בלשניקוב בעניי"לשר דאז מר אברה  הירשזו  ולמנכ
חברת פרטנר פועלת שלא כחוק מכיוו  שהיא , לדברי מבקר הפני . רתדרי  על ידי חברת פרטנ

ש ועזה "משתמשת בשטח ישראל בתחו  התדרי  שהוקצה לשימוש הרשות הפלסטינית בשטחי יו
 המשנה "להל  (מר משה גלילי , ל המשרד"המשנה למנכ.  מגהר&4.8בהיק  תדרי  של , בלבד
ה לגבות מחברת פרטנר אגרות תדרי  בגי  לא הור, 26המופקד על תחו  הספקטרו , )ל"למנכ

זאת . שימושה החריג בתדרי  האמורי  וא  לא הסדיר את השימוש הזה ברישיו  הכללי של החברה
בשל , על פי הערכת סג  חשב המשרד. א  על פי שהוא עצמו ומנהלי  אחרי  היו ערי  לכ-

חרות ההוגנת בי  החברות ג  הת, יתרה מזאת. ח" מיליו  ש35"התנהלות זו הפסידה המדינה כ
 . וניתנו יתרונות כלכליי  לחברה אחת בלבד, הסלולריות נפגעה

המסקנות העיקריות של מבקר הפני  היו שיש צור- דחו  להסדיר כראוי וכחוק את הקצאת התדרי  
יש .  "של חברת פרטנר ובכלל זה לתק  את התיקוני  הנדרשי  ברישיו  הכללי שלה לשירותי הרט

 .דחו  להסדיר בדיעבד את תשלומי אגרות התדרי ג  צור- 
ל המשרד ימנה צוות פנימי בהשתתפות היועצת המשפטית ונציגי  "מבקר הפני  המלי& כי מנכ

מאג  הנדסה ורישוי ומאג  פיקוח ואכיפה כדי , מאג  ההנדסה, מאג  החשבות, מאג  הספקטרו 
רות תדרי  וכ  כדי להכי  את התיקוני  לאסו  נתוני  עדכניי  באשר לחובות חברת פרטנר בגי  אג

בנוגע לשימוש הבלתי חוקי שעשתה חברת פרטנר בתדרי  של הרשות . הדרושי  ברישיונה הכללי
ל המופקד על תחו  הספקטרו  התריע על כ- המלי& מבקר הפני  "הפלסטינית בלי שהמשנה למנכ

 .ל העביר את הנושא לבדיקת הלשכה המשפטית"למנכ
 כי בניגוד לאמור 2008סביר בתשובה נוספת למשרד מבקר המדינה מפברואר ל ה"המשנה למנכ

ל דאז מר דניאל רוז  על השימוש של פרטנר בתדרי  כבר "בדוח המבקר הפנימי הוא יידע את המנכ
 .2001בשנת 
וכ  , ח להתייחסותו של מר גלילי"ל למבקר הפני  וביקש להעביר את הדו" פנה המנכ2006במאי 

שרד לקיי  דיו  דחו  ע  יועצת המשפטית של המשרד בסוגיית אגרות התדרי  בקש מחשבת המ
, א  אמנ  הייתה חברת פרטנר אמורה לשל  את האגרות אשר נידונו בדוח. של חברת פרטנר

ל את אנשי משרדו "עוד הנחה המנכ. התבקשה החשבת לפעול לגביית החוב מהר ככל האפשר
.   ולבדוק את עניי  התשלו  עבור "יונות לשירותי רטלפעול למיפוי התדרי  של כל בעלי הריש

חשבת המשרד בדקה שנית את אגרות התדרי  של חברת פרטנר והעלתה שהחברה לא שילמה עבור 
 . התדרי  הנוספי  שבה  השתמשה ושלא נכללו ברישיו  שלה

סר הגיעה הלשכה המשפטית לכלל דעה כי הדוח ח, לאחר בחינה מדוקדקת של דוח מבקר הפני 
המסמכי  שהועברו אלינו " כתבה הלשכה המשפטית כי 2006ביולי . בהיבט התשתית העובדתית

__________________ 
  .טווח התדרי  המותרי  לשימוש אזרחי  26
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 אמנ  מצביעי  על צור- לבחו  את החשש כי פרטנר עושה שימוש בתחומי תדרי  ...בעת האחרונה
ואול  אי  בה  תשתית מספקת כדי , )45.1סעי  (  שלה "נוספי  על אלו שמפורטי  ברשיו  הרט

נדרש עוד לבסס את "בנוס  צוי  במכתב הלשכה המשפטית כי " .נה נחרצת בעניי לבסס מסק
שכ  אי  מסקנה בכתובי  שפרטנר היא זו " השימוש שעושה פרטנר בפועל בתחו  תדרי  זה

ונדרש עוד כדי לבסס את השימוש שעושה פרטנר בפועל ... שעשתה שימוש בתחומי  האמורי 
 . . .".בתחו  תדרי  זה

 את דוח הביקורת הפנימית ליוע& המשפטי 2006 המדינה העביר בסו  אוקטובר משרד מבקר
, נוכח האפשרות שלפרשה יש היבטי  מינהליי , לידיעתו ולכל טיפול שימצא לנכו , לממשלה

הנוגעי  להקצאת משאבי  ציבוריי  יקרי ער- ולהתנהלות  של , ואולי ג  משמעתיי  ופליליי 
 .רי  בומשרד ממשלתי ושל עובדי  בכי

Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÔÂÈÒ ¯ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï Ï27 ÈÓ ‰Ï‡˘Ï ¯·Ò‰ 
 ÈÓÂ ˙È ÈËÒÏÙ‰ ˙Â˘¯Ï Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ¯„˙· Ï‡¯˘È ÌÂÁ˙· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ Ë¯Ù ˙¯·ÁÏ ¯È˙‰

È‡Ï È‡¯Á‡-‰ ÓÓ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÈ·‚ . ‡Ï ÌÂ¯Ë˜ÙÒ‰ Û‚‡˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ
 ‡È‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯ Ë¯Ù ˙¯·ÁÓ ˘˜È· ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· ÌÈ¯„˙· ‰˘ÂÚ

˙ÈÓÈ Ù‰ .Î Ó‰ ˙ÈÈ Ù ˙Â¯ÓÏ"Î Ó‰Â Ì„Â˜‰ Ï" ˙‡ „¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ Â˘˜È· ‡Ï Ô‰ÎÓ‰ Ï
Ë¯‰ ˙Â¯·ÁÓ Ì‚ Ú„ÈÓ Â˙Â‡"˙Â¯Á‡‰ Ô , ÏÎ Ï˘ ÌÈ¯„˙ ÈÂÙÈÓ ˙ ÂÓ˙ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ

Ì¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ Ï¯Â‚· ‰ÏÚ ‰Ó Ú„ÂÈ ‡Â‰ ÔÈ‡Â ˙Â ÂÈ˘È¯‰ ÈÏÚ· .¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰‡Â
 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì‚˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ·- ¯‡Â¯·Ù 2008 , ˙‡ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡

Â˙‡ˆ˜‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ ‡Â‰˘ ¯˜È ÈÓÂ‡Ï ·‡˘Ó ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ. 
ל בחודש "בשל מורכבות הנושא והחוסרי  העובדתיי  בדוח מבקר הפני  מינה המנכ .2

, מבקר הפני  לשעבר,  יהודה כפירמר, עזי סיו ) בדימוס( ועדה בהשתתפות השופט 2006אוקטובר 
ח הביקורת "שתערו- השלמה של הסוגיות שעלו מדו, ל"יוע& בכיר למנכ, ומר גלעד פרננדס

התבקשה הוועדה לערו- ביקורת מקיפה בעניי  התנהלות אג  הספקטרו  , מעבר לכ-. הפנימית
לרבות , וי תדרי ובנוגע למנגנו  ריש, ובפרט בנוגע לפעולות יחידת הפיקוח של האג , במשרד

 . הקצאה ונהלי מעקב ורישו 
ל המשרד והעלה בו כמה " הגיש מר עוזי סיו  דוח ביקורת בנושא תדרי  למנכ2007במרס 
של המועצה " ועדת התדרי "סמכויות הייעוד והקצאת התדרי  בתחו  האזרחי הואצלו מ: ממצאי 

במשרד אי  ; ובת דיווח לשו  גור וזאת ללא ח, ר הוועדה מר משה גלילי" ליו28לקשר ואלקטרוניקה
במשרד אי  תכנית אב לניהול הספקטרו  של מדינת ; מפה כלל ארצית ע  מיפוי התדרי  בה

א  על פי שכמה מעובדי , ברישיו  ההפעלה של חברת פרטנר לא בוצע עדכו  תדרי ; ישראל
סעי   ; התדרי ואילו למפעילי  אחרי  הקפידו לעדכ  את תחו , המשרד ידעו על תוספת התדרי 

א- המשרד ,  לרישיו  חברת פרטנר קובע כי עליה להגיש למשרד דוח תדרי  ואתרי  מדי שנה104
 4.8 משתמשת חברת פרטנר בתחומי תדר בהיק  של 1999משנת ; בחר לקבלו רק לפי דרישה
תו לא מקובלת טענ; ללא קבלת רישיו  לכ- ובלי שתדווח על כ- כדי , מגהר& בניגוד לרישיו  שלה

לדעת הביקורת הייתה כא  הימנעות מכוונת או "של מר גלילי כי לא ידע על הקצאת התדרי  וא  
, 21.1.07המשרד לא פנה לחברת פרטנר בעניי  זה עד ליו  ; "לפחות עצימת עי  מפני הברור מאליו

א הו, 2007לרבות בגי  שנת , ס- אגרות התדרי  שלא נכנסו לקופת המדינה; וזאת ללא כל הצדקה
 ).כולל ריבית הפיגורי  עליה ( מיליו  שקלי  35"כ

__________________ 
 .2ראו הערה   27
 ותפקידה לתא  את הפעולות של כל הגופי  1955 מועצה ציבורית שהוקמה מכוח החלטת ממשלה ב  28

 .ה במדינההעוסקי  בשירותי הקשר והאלקטרוניק
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ח שחיבר עוזי סיו  ליוע& המשפטי לממשלה לקבלת "ח העביר המשרד את הדו"ע  קבלת הדו

 פנתה היועצת המשפטית של המשרד 2007 באוגוסט 9ביו  , בנוס . ככל שישנה, התייחסותו
לקבלת עמדתו באשר לקיומ  של , רגרמר יהושע למב, )ענייני  פליליי (למשנה לפרקליט המדינה 

 התקבלה עמדתו 2007 בדצמבר 5ביו  . היבטי  פליליי  בנושא השימוש של חברת פרטנר בתדרי 
לפיה הוא לא מצא כי יש בסיס להורות על פתיחה בחקירה פלילית בנושא שבנדו  , של מר למברגר

 ידעו על השימוש של חברת על בסיס החומר א- ציי  כי התנהלות הגורמי  במשרד התקשורת אשר
 . פרטנר חמורה

הטיפול בסוגיה " כי 2008היועצת המשפטית של המשרד מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 
, את השיקולי  הנוגעי  לטובת ציבור הלקוחות, בי  היתר, הוא מורכב והסדרתו מחייבת לשקול
פעילי תקשורת פלסטיני  היבטי  ספקטראליי  הנוגעי  למ, התחרות בתחו  התקשורת הניידת

קיי  קושי לגבות אגרות תדרי  במקו  בו לא , יצוי  כי בהתא  להוראות הדי . והכנסות המדינה
 ." התקיימה הקצאה של תדרי 

 שעל פי הרישיו  שלה אפשר להקצות 2007חברת פרטנר השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ל המשרד הרשה לחברת פרטנר לעשות שימוש "כמנ, לטענתה. לה תדרי  ללא צור- בתיקו  הרישיו 

והדבר נעשה על דעת היוע& המשפטי של המשרד , בתחומי תדרי  שאינ  מפורטי  ברשיונה
, ומכיוו  שזכויות אלה הוקצו לה. המועד שהוקצו לה התדרי , 1998"ל שכיהנו ב"ובידיעת המנכ

כי לא הסתירה את השימוש חברת פרטנר טענה . היא לא עשתה לטענתה שימוש לא חוקי בתדרי 
השימוש ,  מגהר& ה  משותפי  לה ולמפעיל הפלסטיני4.8התדרי  שהוקצו לה בהיק  של . בתדרי 

 מגהר& בשימוש מלא ופרטנר 2.4"ולכ  ה  מקבילי  ל, בה  נעשה על פי ההסכ  בי  פרטנר ובינו
על שיעור האגרה לפיכ- יש לגבות בגינ  אגרה בשיעור שאינו עולה . עושה בה  שימוש מוגבל

מר סיו  כלל לא פנה לחברת פרטנר .  מגהר& והיא סבורה ששילמה אגרה זו2.4המלאה הנגבית בגי  
 .ולא ביקש את עמדתה בטר  העביר את הדוח שלו למשרד

השיב למשרד מבקר המדינה בעניי  תגובתה של חברת , מר דניאל רוז , ל המשרד לשעבר"מנכ
, &" מה10.4x2לפרטנר הוקצה רק "ל חברת פרטנר והסביר כי פרטנר כי הוא דוחה את עמדתה ש

& משותפי  ע  " מה2x2.4ועוד , & בלעדיי " מה2x8... (& משותפי " מה2.4x2ומתו- זה 
 )". הפלשתינאי 

 למשרד מבקר המדינה בעניי  תגובתו של מר דניאל רוז  וציי  כי 2008מר עוזי סיו  השיב בינואר 
ממצאי : "הוא א  ציטט מהדוח. וחברת פרטנר מאשרת אות , קותכל העובדות שכתב ה  מדוי

בתחומי מדינת , משתמשת פרטנר,  ועד היו  הזה1999הביקורת מעלי  כי החל מתחילת שנת 
 מגהר& שהוקצו 900"בתדרי  בתחו  ה, ובלא שתדווח על כ- כדי , ללא קבלת רישיו  כדי , ישראל

להל  . ( מגהר&4.8ה " ס960 ועד 957.6ובהתאמה  915 עד 912.6; בלעדית לרשות הפלשטינאית
] נוסח חדש[וזאת בניגוד לרישיו  שקיבלה לפי פקודת הטלגר  האלחוטי , ")התדרי  הבלעדיי "

עוד כותב מר סיו  על ". 1972"ב"התשמ, )בזק ושידורי (ולפי חוק התקשורת , 1972"ב"התשל
הבקורת אינה מקבלת כי גלילי לא ) א: "ל המשרד"התנהגות  בנושא של מר משה גלילי ושל מנכ

לדעת הביקורת עובדות . פ"ידע על השימוש שעושה פרטנר בישראל בתדרי  שהוקצו בלעדית לרש
. 1999כבר החל מראשית , לגלילי ולסגנו דאז, אלו היו צריכות להיות ידועות למנכל המשרד דאז

לדעת הבקורת היתה כא  . שראלהוא עצמו הורה להנפיק לפרטנר רשיו  לניסוי בכל תחומי מדינת י
: בתגובה לדברי מר דניאל רוז  שאמר." המנעות מכוונת או לפחות עצימת עי  מפני הברור מאליו

אני סבור כי יש כא  : "כתב מר סיו ..." המחייבת תיקו , מינהלית' תקלה'שכ  וודאי שהיתה כא  "...
הזו היתה " התקלה"  עבירה פלילית ג  א  אי  כא. ניסיו  מכוו  שלא לקרוא לדבר בשמו האמיתי

סטיה חמורה של מנהל מחובתו כלפי המדינה ונכסיה והוא לא מילא חובה זו כפי שהתחייב 
 ." דבר שבנוס  ג  גר  להפסד כספי כבד למדינה. ממעמדו

 למשרד מבקר המדינה בעניי  תגובתו של מר דניאל רוז  וציי  כי 2008מר משה גלילי כתב בינואר 
 . לחברת פרטנר אישור לעשות שימוש בתדרי  הבלעדיי  של הרשות הפלסטיניתלא נית  
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È‡ ÔÈÈ Ú· ˙Â„˘ÁÏ „¯˘Ó‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ Ù‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ -
 ÛÂÒ· ¯·Î ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â · ÌÈ¯„Ò2006 ¯·ÓËÙÒ „Ú˘ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È 2007 ‡Ï 

Â¯‚‡‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘È¯„· ¯ Ë¯Ù ˙¯·ÁÏ „¯˘Ó‰ ‰ Ù‰ÏˆÈ ˘ ˙ ,¯Â˘È‡· ‰˙ ÚËÏ . „Ú
 ¯·ÂË˜Â‡2007 , ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ô˙ÈÂÂ‰Î ˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÌÈÈÒ ‡Ï

¯ Ë¯Ù ˙¯·ÁÏ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÏÂÚÙ ÏÎ· Ë˜  ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ . 
 בעניי  2007 שבהמש- להחלטת ממשלה מנובמבר 2008המשרד הודיע בתשובה נוספת מפברואר 

החל המשרד בהלי- מיפוי תחו  , הועדה והקצאה של תדרי רדיוהקמת מאגר נתוני  לעניי  
   .הספקטרו 
 ר למועצה לשידורי כבלי  ולוויי "מינוי יו

ימונה נציג )  המועצה"להל  (ר המועצה לשידורי כבלי  ולוויי  "לחוק קובע כי לתפקיד יו) ג(ב6סעי  
ר מינוי לכהונה בה  טעו   פרס  שר המשפטי  צו שכלל את המועצה בגופי  אש1999בשנת . השר

 .1975"ה"הפועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות התשל, בדיקה על ידי הוועדה לבדיקת מינויי 
כהונת  של חברי המועצה לשידורי כבלי  וסדרי עבודתה של ( לתקנות הבזק 6על פי תקנה 

 "להל  (השר רשאי למנות מבי  נציגי הממשלה במועצה ממלא מקו  , 1987"ז"התשמ, )המועצה
ומטעמי  מיוחדי  רשאי השר , ר המועצה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשי "ליו) מ"מ

ר המועצה ממלא "מ יו"מ. מ לתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשי "להארי- את כהונת המ
ר המועצה למלא את תפקידו באופ  זמני או א  התפנתה משרתו "ר א  נבצר מיו"את מקומו של היו

 .ר חדש"ה יווטר  התמנ
לשר בדבר הצור- למנות ) ש" היועמ"להל  ( כתבה היועצת המשפטית של המשרד 2006באוקטובר 

וזאת מכיוו  ששלושה ימי  קוד  לכ  הודיע , ר למועצה"ועדה לאיתור מועמדי  שתמלי& למנות יו
ש "ועמ פנתה הי14.2.07ביו  . ר שכיה  אז שהוא עומד לפרוש מתפקידו בתו- שלושה חודשי "היו

ר המועצה וציינה שוב את עניי  הדחיפות שבהקמת ועדה "מ ליו"כדי שימנה מ, לשר אריאל אטיאס
ר המועצה לתקופה של שישה "מ יו"באותו היו  הוציא השר כתב מינוי למ. לאיתור מועמדי 

 .15.8.07כלומר עד ליו  , חודשי 
ל המשרד כי נציבות "ר ולמנכלש, מר יעקב ברגר,  כתב המשנה לנציב שירות המדינה2007במרס 

א- היא עומדת על כ- שהדבר יתבצע , מ"שירות המדינה מאשרת לפני  משורת הדי  את מינוי המ
ר למועצה על ידי "בלוח הזמני  הקצר ביותר האפשרי לקיו  הלי- מסודר כפי שנדרש לבחירת יו

בדיקתי : "ציי ל המשרד ו" פנה שוב המשנה לנציב למנכ2007במאי . ועדה לאיתור מועמדי 
 ."טר  מונתה על ידכ  ועדה לאיתור מועמדי , למעשה, העלתה כי למרות שעברו כבר חודשיי 

מ עוד בשלושה " פנה השר לנציב שירות המדינה כדי שיארי- את כהונתה של המ15.8.07ביו  
ל המשרד כי הנציב אישר את תקופת ההארכה " השיב המשנה לנציב למנכ27.8.07ביו  . חודשי 

 .על סמ- התחייבות המשרד כי בתו- זמ  זה תוק  הוועדה האמורה, בי  היתר, וזאת, המבוקשת
¯ÂÓ‡Î „¯˘Ó‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Û‡ ÏÚ˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·ÓËÙÒ „Ú2007 ‡Ï 

ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡Ï ‰„ÚÂ „¯˘Ó‰ ÌÈ˜‰ . ˙‡ ÌÈÁÈ Ó ÌÈ¯·Ò‰ Â ˙È  ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
¯ÂÓ‡Î ‰„ÚÂ ‰˙ ÂÓ ‡Ï ÚÂ„Ó ˙Ú„‰ . 
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שחבריה היו נציב ,  ועדה לאיתור מועמדי 2007בעקבות הביקורת מינה שר התקשורת בנובמבר 

כמה ימי  לאחר המינוי . ל המשרד"ר שלה היה מנכ"והיו, שירות המדינה ושלושה נציגי ציבור
והוועדה , שהרכב הוועדה אינו מקובל עליו, שהוא כאמור חבר בוועדה, הודיע נציב שירות המדינה

והיא חדלה , ר המועצה"מ יו"בה בעת תמו שלושת חודשי הארכת כהונתה של מ. חלה לפעוללא ה
 " שהיא הגו  המרכזי של המועצה "מצב דברי  זה הקשה על מינהלת השידורי  . מלכה  בתפקידה

שמתפקידו לזמ  את חברי המועצה לדיו  ולקבוע את הנושאי  שעל סדר , ר"בהיעדר יו: לתפקד
אי  מי שידו  בפתרו  הנושאי  שה  בסמכותו של , כמו כ . נה יכולה להתכנסהמועצה אי, היו 
 . ר"היו

השר עושה מאמצי  להשלמת " מסר המשרד למשרד מבקר המדינה כי 2007בתשובתו מאוקטובר 
בעקבות הביקורת מינה השר ". ר מועצת הכבלי  והלווי  בהקד "הלי- מינויה של ועדת איתור ליו

ר "ר המועצה לתקופה של שלושה חודשי  או עד למינוי יו"מ יו"יגאל לוי למ את מר 2007בדצמבר 
.  לתקופה של חודשיי  בלבד2008כתב המינוי תוק  בינואר . לפי המוקד  שבה , קבוע למועצה

 . ר קבוע"באותו חודש מינה השר ועדת לאיתור יו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ ÈÂ ÈÓ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ¯˘‰ ÏÚ" ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Ì„˜‰·.   

 הרשות הישראלית לתקשורת
להקי  רשות עצמאית שתסדיר , בעקבות דוחות של ועדות שונות,  החליטה הממשלה1996בתחילת 

תהיה גו  )  הרשות"להל  (הרשות הישראלית לתקשורת . את הפעילות בתחו  התקשורת בישראל
 "להל  (ה ולרדיו במקו  הרשות השנייה לטלוויזי, מקצועי ורגולטיבי ותשמש במקו  המשרד

הרשות תקבל לידה את סמכויות ההסדרה שנחלקו בי  . ובמקו  המועצה) ההרשות השניי
למעט השידור  (השידורי הטלוויזי, והיא זאת שתרכז את ענייני רשות הדואר,  לעיל הרגולטורי
 ).תקשורת(וחוק הבזק ) הציבורי

והוא מתבסס על השינויי  , מה טעמי הצור- בשינוי ארגוני של הרגולציה בענ  התקשורת נוצר מכ
בה  האחדת שירותי  על אותה פלטפורמה עקב התפתחות , הגלובליי  שחלו ועוד יחולו בתחו  זה

הסדרת ; שתאפשר לפעילי  בענ  לתכנ  את צעדיה , הסדרת התחו  לטווח ארו-; הטכנולוגיה
מהפוליטיקה והעברתו והפרדת הגור  המסדיר ; ענייני  שבי  הפעילי  לצור- הגברת התחרות

כמקובל במדינות , האכיפה והפיקוח, כדי לחזק אותו בייחוד בתחומי הרישוי, לידיי  מקצועיות
אפיו  המבנה הארגוני של הרשות עוצב בהשפעת ועדות שונות והחלטות ממשלה שיועדו . מערביות
 :כלהל , לעניי  זה

בראשות , ÈÂ˘È¯‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰˙¯Â˘˜˙‰ Û Ú· ÁÂ˜ÈÙ‰Â  הגישה 1996בפברואר  .1
הוועדה המליצה להקי  . שולמית אלוני' את המלצותיה לשרת התקשורת דאז גב, מר דוד בועז

שלא תעסוק , לאכיפה ולרישוי בתחומי הטלפוניה ותשתיות השידורי , רשות סטטוטורית לפיקוח
) 897' מס(ממשלה בעקבות הדוח החליטה הממשלה בהחלטת . בפיקוח על גופי  המשדרי  לציבור

 להקי  צוות שיעסוק בהכנת הצעת חוק בעניי  הסדרת פעילות הרשות ובחינת השייכות 1996במאי 
 .הצוות לא הוק . ממשלתית או עצמאית" פני "הארגונית שלה 

 ,ÔÈ· ˙ÂÂˆ-˙Â¯Á˙Ï Â˙ÁÈ˙ÙÂ ˙¯Â˘˜˙‰ Û Ú· ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙ ÈÁ·Ï È„¯˘Ó הוק  1996במהל-  .2
בדצמבר . לימור לבנת' דאז מר ד  מרידור ושרת התקשורת דאז הגבאשר מונה בידי שר האוצר 

והמלצותיו העיקריות היו לבחו  את המבנה הארגוני לצור- פיקוח ,  הגיש הצוות דוח בעניי  זה1996
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דבר שמצרי- לקבוע , ארצי לתחרות"ובקרה בתחו  התקשורת ולפתוח את שוק התקשורת הפני 
 .1997בינואר ) 1177' מס(זו אומצו בהחלטת ממשלה המלצות ועדה . הסדרי  חדשי  בענ 

, ‰Ï‡¯˘È· ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ¯Â„È˘‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡Â ‰·Á¯‰Ï ‰„ÚÂÂ הגישה 1997ביוני  .3
לימור לבנת דוח שבו המליצה להקי  ' לשרת התקשורת דאז הגב ,יוסי פלד) 'מיל(בראשות אלו  

הוועדה המליצה שמלבד .  האמריקניFCC"רשות לאומית לתקשורת עצמאית וסטטוטורית במבנה ה
עוד המליצה הוועדה לבחו  את . הפיקוח והרישוי ייכלל בסמכויותיה של הרשות ג  תחו  התכנו 

החליטה ,  על סמ- דוח הוועדה1997באוגוסט . הרחבת סמכויות הרשות לתחו  הטלפוניה
 כל סמכויות להקי  רשות לאומית לשידורי  שתרכז את) 2444' מס(הממשלה בהחלטת ממשלה 

 .הועלה כי בנושא הקמת הרשות לא יושמה החלטת הממשלה. ההסדרה הפזורות בשוק התקשורת

 בראשות ,ˆÂ¯Á˙Ï ˙¯Â˘˜˙‰ Û Ú ˙ÁÈ˙Ù È≈ÏÏÎ ˘Â·È‚Ï ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÂÂ˙ הגיש 1998בספטמבר  .4
לימור לבנת דוח שבו ' לשר האוצר דאז מר יעקב נאמ  ולשרת התקשורת דאז הגב, מר דניאל רוז 

י& לבחו  אפשרות לבטל את משרד התקשורת ולהקי  במקומו רשות לאומית לתקשורת המל
הוועדה ציינה בדוח את החלטת . שתוסמ- לטפל בכל עניי  הסדרת ענ  התקשורת ופתיחתו לתחרות

א  , בעניי  הקמת רשות לאומית לשידורי  לציבור וקבעה) 2444' מס (1997הממשלה מאוגוסט 
 .כי יש מקו  לבחו  את עניי  איחוד רשות הטלפוניה והשידורי , שלא התבקשה לעשות כ 

 ‰‰ˆÈÊÈÂÂÏË‰ È¯Â„È˘ Ï˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡Ï ‰Úˆ‰ ˙ Î‰Ï ˙ÂÂ הגיש 2002בינואר  .5
ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰, לשר התקשורת דאז מר ראוב  ריבלי  דוח שבו המלי& להקי  ,בראשות מר גיל סמסונוב 

 חברי מועצה שימונו על ידי הממשלה 11הרשות תכלול . יי  ולרדיו מסחרהרשות לאומית לטלוויזי
של המועצה ושל מינהלת הסדרת השירותי  לציבור , הוימלאו את תפקידיה  של הרשות השניי

, 2001"ב"התשס, הפרק שעסק בעניי  זה בהצעת חוק ההסדרי  במשק המדינה. במשרד התקשורת
 . לא נחקק

ר ראוב  ריבלי  צוות הקמה לרשות התקשורת  מינה שר התקשורת דאז מ2002בינואר  .6
להקי  :  הגיש הצוות דוח שעיקריו ה 2002בדצמבר . ל המשרד דאז מר אורי אולניק"בראשות מנכ

שתסדיר את כל תחומי הבזק , רשות לאומית סטטוטורית לתקשורת מחו& לכותלי הממשלה
, ר המועצה" יו" מקצועיי  לכונ  מועצת תקשורת שיהיו בה חמישה חברי ; והשידורי  המסחריי 

ושלושה נציגי )  חברי 11שתוק  לצדה של מועצת התקשורת ויכהנו בה (ר מועצת המשדרי  "יו
 והמועצה הלהאציל למועצת התקשורת את סמכויות המשרד ואת סמכויות הרשות השניי; ציבור

, רשותבדוח נכללו ג  המלצות באשר לעובדי משרד התקשורת שיועברו ל. למועצת המשדרי 
ותוארה , להיבטי  ביטחוניי  וליישו  הדוח, לניהול הספקטרו , ליחסי הגומלי  ע  הממשלה

 .  אימ& השר ריבלי  את המלצות הדוח2002בדצמבר . הקמת הרשות
. להקי  רשות תקשורת) 2865' מס( החליטה הממשלה בהחלטת ממשלה 2003בינואר  .7

: שר האוצר ושר התקשורת עשו בה שני שינויי א- , ההחלטה התקבלה על בסיס הדוח של המשרד
הממונה על התקציבי  באוצר או מי מטעמו יהיה חבר ) ב(; ממשלתית"הקמת הרשות תהיה תו-) א(

משרדי לליווי המשרד לצור- הכנת "מכוח החלטה זו הוק  צוות בי . שישי במועצת התקשורת
ממשרד , ממשרד המשפטי , הצוות הורכב מנציגי  ממשרד האוצר. הצעת חוק להקמת הרשות

 . התקשורת וממשרד התרבות ומנציגי הרשות השנייה והכבלי 
' שאישרה מחדש את החלטת ממשלה מס) 106' מס( התקבלה החלטת ממשלה 2003במרס  .8

 קבעה כי ברגע 2865' החלטת ממשלה מס.  שקיבלה הממשלה הקודמת בינואר אותה שנה2865
וא  הוק  צוות לטיפול במבנה , הרשות השנייה והמועצה, תשתוק  הרשות יבוטלו משרד התקשור

 הוגשה טיוטת 2003ביולי . 2004במאפייניה ובהליכי קד  חקיקה שיועדו להסתיי  בינואר , הרשות
טיוטת הצעת חוק מעודכנת הוגשה לוועדת . הצעת חוק ראשונית לוועדת השרי  לענייני חקיקה

 הגיש שר האוצר את חוות דעתו על טיוטת הצעת 9.6.04 ביו . 2004השרי  לענייני חקיקה באפריל 
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 בוועדת השרי  לענייני 14.6.04דיו  שנקבע ליו  . החוק המעודכנת לוועדת השרי  לענייני חקיקה

 .חקיקה ובנוכחות שר האוצר לעניי  קידו  הצעת החוק לא התקיי 
 כי הוא 2007מאוקטובר אג  התקציבי  במשרד האוצר ציי  בתשובתו לפניית משרד מבקר המדינה 

האג  היה ... רואה חשיבות רבה בהקמת רשות ישראלית לתקשורת בגלל שורה ארוכה של סיבות"
. כמו ג  בניסוח תזכיר חוק רשות תקשורת, שות  ותמ- בהחלטות הממשלה שעסקו בנושא זה

ו  של היה ניסי, 2008לקראת ההחלטות בדבר המדיניות הכלכלית של הממשלה לשנת , בהמש- לכ-
במסגרת זו נתקיימו מספר ישיבות . אג  התקציבי  לקד  החלטת ממשלה להקמת רשות תקשורת

בשל התנגדות משרד התקשורת . לצור- קידו  המהל-, ובכלל  השר, ע  נציגי משרד התקשורת
לראייתנו הקמת רשות ... מהל- זה בסופו של דבר לא יצא אל הפועל בעת הנוכחית, ושר התקשורת

ישראל היא צעד נכו  וחשוב אשר צפוי לקד  את ענ  התקשורת ולשפר את השירותי  תקשורת ב
אג  התקציבי  ימשי- לפעול על מנת לקד  את , לאור חשיבות הנושא. הניתני  לאזרח בתחו  זה

 ".המהל- ג  בעתיד
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÚÂ ‰ÓÎ È„È· ‰Ú·˜  ˙¯Â˘˜˙Ï ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ˙ÂˆÈÁ  , Ú·¯‡ ‰¯˘Â‡

˙ÂËÏÁ‰· ÌÈÓÚÙ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙ËÂÈË È„ÎÏ ‰ÏÈ˘·‰ Û‡Â ‰Ï˘ÓÓ  . ˙ÂÚˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· Ì‚
˙ÂÈ˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ,Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰· Û‡Â-2007 , ÈÎ ·˙Î " ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ·2005 ‰Ï·È˜ 

 ˙Ó˜‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰'˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â˘¯ ,' ˙È¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ ÂÎ˙ÓÏ ‰ÓÂ„·
˙Â·¯ ˙ÂÈ·¯ÚÓ ˙Â È„Ó· ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰‚Â‰ ‰ ."ÌÈ Â‚¯‡ Ì‚ÔÈ· - ÌÈ¯È„‚Ó ˙¯Â˘˜˙Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï
˙Ï˘Á  ‰ È„ÓÎ ˙¯Â˘˜˙Ï ˙Â˘¯ ‡ÏÏ ‰ È„Ó. 

 ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰Ï ˙Â˘ÈÁ · ÏÚÙ ÔÈÏ·È¯ ¯˘‰ ˜¯ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
˙¯Â˘˜˙ ; ÌÈ¯˘‰ ¯‡˘-Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡  ,˜ÈˆÈ‡ ‰ÈÏ„ ,ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ , ÔÂÊ˘¯È‰ Ì‰¯·‡

 Ò‡ÈË‡ Ï‡È¯‡Â- Â‰ÂÏÚ‰ ‡Ï Û‡Â ‡˘Â ‰ ˙‡ ÂÓ„È˜ ‡Ï ÏÏÎ ÔÂÈ„Ï . ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
 ˙ ˘· ¯·Î ‰Ï·˜˙‰ ÔÈÈ Ú· ‰ Â˘‡¯‰1996 ,11‰Ê ÁÂ„ ·˙Î ˘ È ÙÏ ÌÈ ˘  , ‰Î „Ú ÌÏÂ‡

‰˜È˜Á‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ˙ÈÓÂ‡Ï ˙¯Â˘˜˙ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ‡˘Â · ÔÂÈ„‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ

Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏÂÔÚÂˆÈ·Ï ˙ .  
✯  

ÍÎ ÍÂ˙·Â ˙¯Â˘˜˙‰ Û Ú ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‡Ï ˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙Ó  ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
 Ï˘ ‰ÓÂÈ˜˙Â¯Á˙˙ ‚Â‰  ,ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï  Â„ÓÚÈ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙Â¯·Á ÌÈ‡ ˙·Ô‰È˙Â ÂÈ˘È¯· ÂÚ·˜ ˘, 

ÏË·‰ÈÁÔ˙ ÈÈ˘ ˘ È ˙Â¯˙Â‡  ÏÎÏ  Ô˙Â‡ Ï˘ ÔÁÂÎÓ ÂÈÏÚ Ô‚‰ÏÂ ˙¯Â˘˜˙ ÍÂ¯ˆÏ ıÙÁ˘ ÈÓ
˙Â¯·Á . È‡ˆÓÓÓ ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ‰ÒÈ Î ÈÓÒÁ ˙¯Ò‰ ÌÚ „¯˘Ó‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰

Û Ú· ˙Â¯Á˙· ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯· Ô‡ÎÓÂ ,˜ÈÙÒÓ ‰ÏÈÚÈÂ ˙ˆ¯Ó  „ÈÓ˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï . 
 ¯˘‰ ˙‡ ÍÈÓÒ‰˘ ˜ÂÁ‰ Ô˜Â˙˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘˘Î ˜¯ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙Â„ÈÈ  ˙È Î˙

¯ÂÙÒÓ ˙È Î˙ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÔÈÎ‰Ï ,ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Â„ÈÈ  ˙Â·¯Ï ,¯ÂÁÈ‡·Â ÂÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î Ï˘ 
‰˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈ„Úˆ . ÈÏÈÚÙÓÏ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙˜Ù ‰Ï ÌÈÎÈÏ‰‰VOB ˙ ˘· ¯·Î ÂÏÁ‰ 

2004 È‡Ó „Ú ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ ÂÂÎ ÍÂ˙Ó 2005 , ‰·¯ ˙ÂÈË‡· Ï‰ ˙‰ „¯˘Ó‰ Í‡
ÍÎ ¯Á‡ ÈˆÁÂ ‰ ˘ ˜¯ Â ˙È  ˙Â˘„Á‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙Â¯·ÁÏ ˙Â ÂÈ˘È¯‰Â .‰ È‡˘Â ·-MVNO 

‰Â-WiMAX¯˘Ó Ú·˜ ‡Ï  ¯·Óˆ„ „Ú ˙ÂÈ È„Ó ˙¯Â˘˜˙‰ „2007 . „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰
ÌÈ Î¯ˆ‰ ˙ÁÂÂ¯·Â ˙Â¯Á˙· ‡ÂÙ‡ ‰Ú‚Ù . 
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È‡ ÔÈÈ Ú· ˙Â„˘ÁÏ „¯˘Ó‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ Ù‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‡˘Â · ÌÈ¯„Ò
 ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ¯ Ë¯Ù ˙¯·ÁÏ ÌÈ¯„˙‰ ˙‡ˆ˜‰2006 , ¯‡Â¯·Ù „Ú Í‡2008 „¯˘Ó‰ ‰ Ù ‡Ï 

˙Â¯‚‡ Ï˘ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘È¯„· ‰¯·ÁÏ ÌÂÁ˙ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÏÁ‰ ‡Ï Ì‚Â ‰ÏˆÈ ˘ ÌÈ¯„˙‰ 
„È˙Ú· ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ÌÂ¯Ë˜ÙÒ‰. 

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÚÂ ‰ÓÎ È„È· ‰Ú·˜  ˙¯Â˘˜˙Ï ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ˙ÂˆÈÁ  , Ú·¯‡ ‰¯˘Â‡
˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙ËÂÈË È„ÎÏ ‰ÏÈ˘·‰ Û‡Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰· ÌÈÓÚÙ . ÂÙÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡11 

Â ÍÈÏ‰˙‰ ÏÈÁ˙‰˘ ÌÂÈÓ ÌÈ ˘˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÏ „Ú , ˙Ó˜‰Ï ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈ„Úˆ· ÏÁÂ‰ ‡Ï
˙Â˘¯‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÔÂÈ„‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰Ê ‡˘Â ·.  



 
 


