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 משרד התקשורת
 

 מינהל פיקוח ואכיפה
 

פתש"  אלול   'ו  
 2020אוגוסט  26

 112/20-בד: סימוכין
 ,לכבוד

 פעול ראשיימנהל תו נשיא, אורן מוסט מר
 בע"מ טלקום גולןחברת 

 "לדוא אמצעותב

 ,.נ.א

 בע"מ 015 אן. ג'י. אן תקשורת בינלאומית קמהיגודל האלומה לחברת הש: הנדון
 ;2020במרץ  9פניית החברה מיום  (1): סימוכין

 ;2020 במרץ 29התקשורת בדוא"ל מיום  משרדמענה  (2) 
 .2020 ביולי 12 מיום"ל בדואב"כ החברה  פניית (3) 

 במשרד התקשורת המטפל בתלונות בין מפעיליםנדונה בצוות ( 3) בסימוכיןש "(גולןגולן טלקום בע"מ )" פניית
 26.07.020ביום בראשותו של המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה, מר מימון )מוני( שמילה, , "("דיח צוות)"
 :החלטתו להלןו

"( החוק)" 1982-ושידורים(, תשמ"בשקבועות בחוק התקשורת )בזק קישור גומלין בנוגע להוראות ל .1
  .התחרותיו השירות לציבור במישור וברישיונות שהוענקו מכוחו קיימת חשיבות עליונה מבחינת המשרד

 ,תעבורה בין מפעיליםאו לצמצם לחסום , ובכלל זה לפיכך, בקשה למנוע או לצמצם את קישור הגומלין
 צריכה להיות בעלת נימוקים כבדי משקל הנתמכים בראיות חד משמעיות על מנת שהיא תתקבל. 

 "( מבקשת 015)" בע"מ 015קמה אן. ג'י. אן תקשורת בינלאומית יחברת הש על פי המפורט בפנייתכם .2
ההוראות הקווים הקיימים כיום, וזאת, לטענתכם, לצורך ניצול לרעה של  160-הגדלת האלומה מעבר ל

-ב מפ"א אפסי מספר מנוייהטענה בדבר אודות לצורך תמיכה בטענותיכם פירטתם בדבר קישור גומלין. 
גולן והשוואה לגודלי האלומה שגולן ל 015-מהיוצאות הנמוך עד כדי שאינו קיים , היקף השיחות 015

  מספקת לחברות אחרות שלהן מספר מנויים גדול הרבה יותר.

 כדי עד לרעה המנצלתנהלת באופן מ 015 ולפיהן לכך מספקות עם זאת גולן לא הניחה בפני המשרד ראיות .3
בהוראות קישור לרעה  שימושמפורטת, כאמור לעיל, בדבר ראייתית  תשתיתככל שגולן תציג  .הונאה

 .הרי שהמשרד יהיה נכון לדון שוב בנושא זה בהתאם לנוהלי המשרד הונאה ביצוע עלאף  אוהגומלין 

לא למותר לציין כי אם יתברר כי התבצע כאמור שימוש לרעה או הונאה בניגוד לדין הרי שלגולן תעמוד  .4
עבור תקופות עבר  המפר, וזאת גםבעל הרישיון מ ואת התשלומים ששילמה הזכות לתבוע את נזקיה

  שלגביהן יוכח כאמור.

 ,בברכה

 דניאל בנאלי
 מיוחדות ומערכות בקרה תחום

 ואכיפה פיקוח מינהל
 :קיםהעת

 המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל ההנדסה, משרד התקשורת - שמילה)מוני(  מימון מר
 התקשורת משרד, ואכיפה פיקוח מינהל ומנהל בכיר"ל סמנכ - איתן כסיף  מר
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 היועצת המשפטית, משרד התקשורת  - "ד דנה נויפלד עו
 התקשורת משרד, כלכלה מינהל מנהל סגן - עמי גילה  מר

  צוות יח"ד
 'ושות כרמי, כהנובמשרד עורכי דין  -  כהנוב"ד תמיר עו

 בע"מ 015 אן. ג'י. אן תקשורת בינלאומית קמהיחברת הש -  דרורי מר יורם 
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