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 פסק די�

  1 

 2 :העתירה נושא  .א

  3 

 4או  "בזקהחברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להל�: " ,הוגשה ע"י בזק פניבש העתירה

 5על העותרת  הוטל לפיה, 16.12.2015 מיו� התקשורת משרד של החלטתו כנגד), "העותרת"

 6  .) 8,507,850בסכו� של כספי עיצו� 

  7 

 8  :כדלהל� ה� לענייננו הצריכות העובדות

  9 

 10 חברת תעריפי מבנה את לבחו� היה שתפקידה, חייק ועדת את התקשורת שר מינה 2010 בשנת

 11  .הנייחת התקשורת �ובתח סיטונאיי� שירותי� של תעריפי� ולקבוע בזק

 12 בתחו� התחרות הרחבת" בנושא מדיניות מסמ� התקשורת שר פרס� 2012 מאיחודש ב

 13 ,אימ* הוא בו, )רפורמת השוק הסיטונאי(להל�: " "סיטונאי שוק" – הנייחת התקשורת

 14  ).התשובה לכתב 2 נספח( הועדה המלצות את ,למעשה

  15 

 16 ברשת סיטונאיי� שירותי� לאספקת שימוע עריכת על הודעה המשיב פרס� 15.1.2014 ביו�

 17         , בפניו שעמדו הדעת חוות את כללה המשיב הודעת) . התשובה לכתב 3 נספח( בזק חברת
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 1 נקבע בנוס-). התשובה לכתב 4 נספח( הסיטונאי השוק רפורמתבעניי�  שירות תיק טיוטת וכ�

 2  . 16.2.2014 ליו� עד יה�התייחסויותעל הגורמי� המעורבי� להמציא את  כי

  3 

 4המציאו את  שהצדדי� לאחר, פה בעל השימוע התקיי� 2014 מר* חודש במהל�

 5 לכתב 6 נספח( נוספת שימוע הודעת המשיב פרס� 2014 אוגוסט בחודש. התייחסויותיה�

 6 נספח( להתייחס החברות יוכלו אליו אשר ,מעודכנת שירות תיק טיוטת כלל אשר), התשובה

 7  ).המקדמית לתגובה 7

  8 

 9 השירות כי טענה היתר ובי�, המפורטת התייחסותה את העותרת העבירה 30.9.2014 ביו�

 10 הנמצא האד� כוח במבנה שינוי וידרוש ,התמחור את תוא� אינו לספקיות לספק נדרשה אותו

 11  ).התגובה לכתב 8 נספח( פעילותה ובמתכונת ברשותה

 12) התגובה לכתב 9 נספח( מסמ� המשיב פרס�, 16.11.2014 ביו�, ההתייחסויות קבלת לאחר 

 13 תיק לעניי� התקשורת חברות טענות לשלל המשיב של ורישוי הנדסה אג- מתייחס שבו

 14 בהתא�, ממוחשב שקממ להקמת חודשי� שישה ינתנוי לעותרת כי קבע היתר ובי�, השירות

 15 העותרת בי� ייקבע השירות של המפורט היישו� כי, זה במסמ� נקבע כ� כמו. לבקשתה

 16  .השירות לספקיות

 17 תיק יעודכ� לפיה החלטה התקשורת שר 17.11.2014 ביו� קיבל ,אלו להליכי� בהתא�

 18 במסגרת לחובותיה בהתא�, מרישיונה נפרד בלתי חלק הינו אשר, העותרת של השירות

 19 מיו� חודשי� שלושה לתוקפו כנסנ החדש השירות תיק השר החלטת במסגרת. הרפורמה

 20  ).התשובה לכתב 10 נספח( 17.2.2015 ביו�, ההחלטה מת�

 21 כבית בשבתו העליו� המשפט לבית עתירה, 29.12.2014, ביו� ,העותרת הגישה זו החלטה על

 22 של מישורי� מספר העותרת תקפה זו בעתירתה). 8796/14 צ"בג( לצדק הגבוה המשפט

 23  .בה שנקבעה מני�זה מסגרת את היתר ובי�, ההחלטה

 24  .העתירה את העליו� המשפט בית דחה 23.5.2016 ביו�

  25 

 26 להסכמות יגיעו השירות וספקיות העותרת כי השר בהחלטת שנקבע א- על, המשיב לטענת

 27 ,השרות ספקיות ע� פעולה שיתפה לא העותרת, השירות תיק של הפרטני היישו� אופ� לגבי

 28  .שרות מספקיות המשיב שקיבל מכתבי� ממספר עולהה כפי

  29 

 30               , 11.1.2015, 4.1.2015, 31.12.2014 בימי� במכתבי�לעותרת  המשיב פנה בשל כ�,

 31 בדבר העותרת של המפורטת עמדתה את לקבל בבקשה) התשובה לכתב 016 14 נספחי�(

 32       , בכלל א� ,חלקית העותרת השיבה אלו למכתבי�. הרפורמה יישו� של הטכנית תצורתו
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 1 21.1.2015 ביו�. למשיב המפורטת עמדתה את העותרת העבירה 19.1.2015 ביו� ורק

 2  .המשיב אצל ישיבה התקיימה

  3 

 4 של אספקתו לתחילת השר בהחלטת הקבוע המועד לפני וחצי כשבועיי�, 29.1.2015 ביו�

 5" עגול שולח�"ל האלקטרוני בדואר זימו� המשיב שלח, העותרת ידי על הסיטונאי השירות

 6 העותרת עמדת בסיס על יתקיי� הדיו� כי זימו� צוי�ב. והעותרת השירות ספקיות בהשתתפות

 7  .2.2.2015 ביו� הרלוונטיי� הנושאי� לגבי עמדתה העבירה והעותרת, מסוימי� נושאי� לגבי

 8, 5.2.2015 ביו�. 15.2.2015 ו 9.2.2015, 5.2.2015 בתאריכי� התקיימו" עגול שולח�" דיוני

 9 המתייחס המשיב ל"מנכ של מכתבו העותרת אצל התקבל, הראשו� הדיוני� יו� לאחר

 10 המשיב בכוונת כי נאמר זה ובמכתב, הרפורמה למימוש העבודה תהליכי בעניי� למחלוקות

 11  .)לעתירה 3 נספח( ההמש� דיו� לאחר בנושא להכריע

 12 של בסמכותו זה אי� כי טענה בו, המשיב ל"למנכ במכתב העותרת פנתה 9.2.2015ה ביו�

 13 דובראי� המ וכיעל ידי השר,  הסמכויות האצלת במסגרת אלו בנושאי� להכריע ל"המנכ

 14  ).לעתירה 4 נספח( המשיבטענת כ גרידא מחלוקות ביישוב

 15           , המשיבה ל"מנכ ידי על מכתב לעותרת נשלח, השני הדיוני� יו� לאחר, 10.2.2015 ביו�

 16 ה� מצויותו, השירות בתיק מהותיי� שינוי� כוללות אינ� הצפויות ההכרעות כי נאמר בו

 17 כי כ� על העותרת עמדה 15.2.2015 מיו� במכתבה). לעתירה 5 נספח( ל"המנכ של בסמכותו

 18 ולכ� השירות בתיק הוסדרו לא אשר ,מהותיי� ענייני� מצויי� שבמחלוקת נושאי�בי� ה

 19  ).לעתירה 7 נספח( ל"המנכ של מסמכותו וחורג, מהותי שהוא בשינוי מדובר

 20 מימי החלטותיו את המאגד מכתבלצדדי�  המשיב שלח, 2.2015ל 15ל 16ה שבי� בלילה

 21  ).לעתירה 8 נספח( התייחסות� קבלת לצור�, הדיוני�

  22 

 23 כה זמני� בטווח מעמיקה לתגובה לצפות נית� לא כי, העותרת השיבה זה למכתב בתגובה

 24        , במערכות הוטמעו אשר להליכי� בהתא� ממחר החל" לפעול מתכננת היא כי וכ�, קצר

 25 9 נספח" (החברה נציגי הודרכו פיה� שעל, מראש השירות ולספקי אליכ� שהועברו כפי

 26  ).לעתירה

  27 

 28 הוספת על המשיב ל"מנכ הודיע, לתוק- הרפורמה כניסת לפני תשעו מספר, 16.2.2015 ה בליל

 29  . 'העגולי� שולחנות'ה דיוני בסיו� להחלטותיו בהתא�, העותרת של השירות לתיק נספחי�

  30 

 31 וספקיות העותרת בהשתתפות המשיב אצל דחופה ישיבה התקיימה 18.2.2015ה ביו�

 32  .הסיטונאי השרות בדבר למשיב שהגיעו תלונות לאור, השרות

  33 



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מנהליי�
    

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' משרד  60740�01�16 עת"מ
  התקשורת/המשרד הראשי

  
   
  

 26מתו�  4

 1 הרחב הפס רפורמת יישו� בנושא ראשוני פיקוח ח"דו לעותרת המשיב שלח 1.3.2015 ביו�

 2 נציגי בהשתתפות העותרת אצל פיקוח נער�, 23.2.2015 ביו�, ח"מהדו כעולה .)סיטונאי שוק(

 3 השירות בתיק שונות הוראות של יישומ� אופ� לעניי� תיעוד התקבל  וכ�, והעותרת המשיב

 4  ).לעתירה 11 נספח(

 5 פי עלפרות של הוראות יישו� הרפורמה ה 9העותרת נמצאו בפעולת  הראשוני ח"הדו לפי

 6  .לעיל השירות תיק נספחי

 7  .הראשוני ח"לדו התייחסותה העותרת העבירה 26.3.2015 ביו�

 8 התבצעו כי הקובע, סופי פיקוח ח"דו המשיב הוציא 11.5.2015 ביו�, זו התייחסות לאור

 9 בס� כספי עיצו� עליה להטיל המשיב כוונת בדבר הודעה לעותרת נמסרה וכ�, הפרות ארבע

 10 אודות מידע העברת הינ� לעותרת המיוחסות ההפרות ארבע. אלו הפרות בגי�  ) 11,343,800

 11 לתיק 4 לנספח בניגוד ,והמכירות השיווק השירות למחלקת להתנתק שביקשו מנויי�

 12 לתיק 4 לנספח בניגוד מנויי� להעברת שירות ספקי של פה בעל בקשות קבלת אי, השירות

 13            ,רותיהש לספק מהעותרת המנוי מעבר לביצוע שנקבע הזמ� בפרק עמידה אי), השירות

 14 של פליית�או) השירות לתיק 3 לנספח בניגוד( העותרת תשתית בסיס על השירות ספקי ובי�

 15 הטלפוני המוקד הפעלת זמ� מש� לעניי� ,של בזק למנוייה השוואהב ,השירות ספקי מנויי

 16 לשיקולי� התקשורת משרד העניק הניקוד שיטת לפי). השירות לתיק 3.9 לסעי- בניגוד(

 17 מפורטי� האל שיקולי�. נקודות 104ב העותרת הפרות את שהערי� כ�, מרבי ניקוד מסוימי�

 18 בהתא� 27.1.2013 ביו� המשיב שפרס�" הכספי העיצו� סכו� בקביעת שיקולי�" במסמ�

 19חוק " או "החוק(להל�: " 01982(בזק ושידורי�), תשמ"ב התקשורת קלחו) ב(6א37 לסעי-

 20  ). המידה אמות מסמ�( ")התקשורת

  21 

 22 וההלי� ההפרות אופי בדבר, למשיב העותרת בי� מכתבי� חילופי נערכו זו הודעה מת� לאחר

 23  .המשיב אצל לי�"מנכ התחלפו זו בתקופה. הרפורמה לתחילת שקד�

  24 

 25 המליצה וזו, כספי עיצו� הטלת לפני כנדרש המייעצת הועדה ע� התייע* הנכנס ל"המנכ

 26  .ההפרה נקודות את להפחית

  27 

 28                                  בס� כספי עיצו� העותרת על להטיל המשיב ל"מנכ החליט 16.12.2015 ביו�

 29  .החלטתו מת� קוד� פה בעל בפניו להישמע העותרת בקשת את דחה וכ�, ) 8,507,850 של

  30 

 31 כנגד זו עתירה הגישה 31.1.2016 וביו�, הכספי העיצו� את העותרת שילמה 14.1.2016 ביו�

 32  .העיצו� את להטיל המשיב החלטת

  33 
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 1 :  הצדדי� טענות  .ב

 2  :העותרת

  3 

 4 כספי עיצו�לפיה הוטל עליה  16.12.2015 מיו� המשיב החלטת את לבטל מבקשת העותרת

 5  .העיצו� סכו� את להפחית מבקשת ולחלופי�, ) 8,507,850בסכו� של 

  6 

 7 דרישות נכללו הסיטונאי קהשו רפורמת בעניי� התקשורת שר בהחלטת, העותרת לטענת

 8 העותרת עשתה, זאת למרות. חודשי� שלושה – במיוחד קצרה זמני� מסגרת ונקבעה חדשות

 9 העותרת לטענת. במועד השירותי� את לספק ערוכה והייתה, הדרישות בכל ועמדה מאמצי�

 10 בחוסר שנקבעו חדשות דרישות עליה 'הונחתו' ,לתוק- הרפורמה כניסת יו�שקד� ל בלילה

 11 הראשוני� בימי�. על מנת להיער� לה� שעות מספר רק עמדו עותרתרשות הלו סמכות

 12      , מחמירות מידה אמות פי על שנער� פיקוח של בהלי� התקשורת משרד נקט לרפורמה

 13  .מפוקח גו- על פע� אי שהוטל ביותר הגבוה כספי עיצו� הטלת על הוחלט ובסופו

  14 

 15 של הפרה לעותרת מייחסת היא. מהותיי� פגמי� של בשורה לוקה ההחלטה, העותרת לטענת

 16 המוטלת ההיוועצות חובת של הפרתה תו� התקבלה היא, סמכות בחוסר שהתקבלו הוראות

 17 תו� לטענת העותרת התקבלה. ההחלטה העותרת של הטיעו� זכות הפרת ותו� המשיב על

 18 בחוסר ולוקה סבירה בלתי היא וכ� ההנמקה חובת ושל הנתוני� איסו- חובת של הפרת�

 19  .  הגינות

 20 התקשורת בשוק נודע לא שכמותו מהל� הוא הסיטונאי השוק רפורמת כי העותרת מציינת,

 21 במחירי� סיטונאי� שירותי� מתחרי� לספקי� למכור העותרת את לחייב ומהותו, הישראלי

 22  . העותרת תשתיות גבי על ללקוחותיה� שירותי� למכור יוכלו שאלו כדי, מפוקחי�

 23 שירות לגבי נקבע, 17.11.2014ב כאמור התקבלה אשר ,השר החלטת פיעל  ,עותרתלטענת ה

 24 באמצעות חודשי� שישה תו� יחל יישומו כי, השירות לתיק) ד(5.1' בס, לאינטרנט הגישה

 25  .השירות לספקיות העותרת בי� ממוחשבי� ותהליכי� מישק

 26. השירות לאספקת להיער�הייתה  להויכ שבו המינימלי הזמ� בפרק מדובר ,העותרת לטענת

 27  .השירות לספקיות העותרת בי� יסוכמו העבודה הליכי כי נקבע כ�

 28 בהליכי עלו לא אשר חדשות דרישות ג� כללה לעיל השר החלטת כי, העותרת טוענת עוד

 29 ליו� עד – בלבד חודשי� שלושה תו� בה� לעמוד נדרשה והעותרת, להחלטה שקדמו השימוע

 30 השוטפת העבודה לצור� ידני מישק הקמת ,וראשונה בראש ,כללו אלה דרישות. 17.2.2015

 31 השירות אספקת תחילת הקדמת היא הדרישה משמעות. השירות לספקיות העותרת בי�

 32 להסבר זכה לא והוא, וחריג משמעותי במהל� מדובר העותרת לטענת. חודשי� בשלושה

 33   .משמעותית כה מדרישה כמצופה ,השירות בתיק מפורט
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 26מתו�  6

 1 להקצות העותרת את חייבהש בכ� ומיותרת כפולה עבודה יצרה הדרישה העותרת לטענת

 2 במקבילזאת , ת זמניותמערכו ופיתוח תהליכי� לייצור הפיתוח גורמי הפניית לש� משאבי�

 3  .הממוחשב המער� לפיתוח הקבוע �הזמני בלוח העמידה לצור� לעבודת�

  4 

 5 להחלטת קדמו אשר השימוע בהליכי ידני לממשק היחידה ההתייחסות, העותרת לטענת

 6), המשיב של התשובה לכתב 7 נספח( 2014 אוגוסט חודשב השימוע במסגרת הועלתה, השר

 7 במקרה או, הממוחשב הממשק בהקמת עיכוב של במקרה רק יינת� אנושי מענה כי נאמר ש�

 8                . חריגי� במקרי� רק תתקיי� בהליכי� אנושית מעורבות כי נאמר כ�. תקלה של

 9  .השר החלטת טר�, בלעדית כפעולה ידני מישק על דובר לא מעול�, העותרת לטענת, כלומר

 10 של הפגומה התנהלותו את להבי� על מנת אלו התפתחויות להכיר חשוב כי מציינת העותרת

 11  .המשיב

  12 

 13 שעות עליה הונחתו ,העותרת לטענת ,אשר חדשות בהוראות מתמקדת, זאת ע�, העתירה

 14  .הרפורמה תחילת לפני ספורות

 15 קשורי� ואינ� מהותיי� שאינ� בשינויי� מדובר כי המשיב בטענת ממש אי�, העותרת לטענת

 16 לקוח העברת של בדרישה לעמוד טוענת כי על מנת העותרת. מסובכת טכנולוגית להתארגנות

 17 הרפורמה להשקת בסמו� שכ�, מוקדני� 100 0כ נדרשי� ,השירות לספק דקות 30 תו�

 18רב כה היא יכולה להעמיד מספר  אי�, העותרת לטענת. ביו� למעבר ותבקש 1700 0כ התקבלו

 19  של נציגי� כדי לעמוד בדרישה זו.

 20 סוגיות הינ� החדשות הדרישות לפיה� המשיב בטענות ממש אי� כי העותרת טוענת כ� כמו

 21  . לכ� קוד� חודשי� הוכרעו עקרונותיה� אשר

 22גובשו הסכמות בינה לבי� ספקי  שלא בכ� אשמה העותרת לפיה המשיב טענתבהתייחס ל

 23 לטענת. הדברי� פני ה� כ� לא כי העותרת טוענת, להתערב המשיב נאל* ולכ� השירות,

 24 ובעלות העותרת של מתחרות הינ� אשר, הספקיות עדויות על מסתמ� המשיב העותרת

 25 הוכיח לא המשיב העותרת לטענת, מכ� יתרה. לכשלי� אחריותה את עליה לגלגל אינטרס

 26             ,29.1.2015ב רק זה בעניי� לעותרת פנה המשיב מקרה ובכל, הספקיות שלכלשהי  פנייה

 27 כי העותרת טוענת עוד. 2014 דצמבר חודש במהל�כבר  אליו פנו הספקיות שלטענתו א- על

 28 הסכמה הדורש בתהלי� ומדובר, הצדדי� בי� יסוכמו העבודה תהליכי כי קובע השירות תיק

 29 נאלצה העותרת כאשר במיוחד כ�, הצדדי� אחד על האש� אתלהטיל  נית� לא ולכ� ,הדדית

 30  .שוני� אינטרסי� בעלות ספקיות של רב מספר ע� להתמודד

  31 

 32 את המחייבי� פגמי� דבקו כספי עיצו� להטיל ההחלטה קבלת בהלי� כי טוענת העותרת

 33  .ביטולה
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 26מתו�  7

 1 המשיב על המוטלת ההיוועצות חובת שלהפרה  תו� התקבלה ההחלטה כיטוענת  העותרת

 2קוי� ת עיצו� הטלת טר� כי מחייב הסעי-. התקשורת לחוק) 1)(א(9א37 סעי- מכוח

 3 בוועדה הדיוני� מפרוטוקול. ה� באשר לגובה העיצו�ו העיצו� הטלת עצ� לגבי ה� התייעצות

 4 ת העיצו�הטל עצ�ל ולא העיצו�גובה ל ורק א� נגעה בענייננו ההתייעצות כי, עולה המייעצת

 5        , הפרות התבצעוש הנחהב תקיי�ה הדיו� כי עולה עצמו מהפרוטוקול). לעתירה 19 נספח(

 6  .הניקוד� ורק קביעת גובה א היא הדיו� מטרת וכי

 7, בחוק הקבועה ההיוועצות חובת של הפרה תו� התקבלה ההחלטה, העותרת טוענת, כ� א�

 8          ,)5(מט ד"פ, התחבורה שר' נ מ"בע דלק להובלת חברה 1869/95 צ"בג קביעות ועל פי

 9  .מסמכות חריגה כדי עולה זו הפרה

  10 

 11                    .העותרת של הטיעו� זכות הפרת תו� התקבלה ההחלטה כי עוד טוענת העותרת

 12 . בנוס-,להחלטה בסיס שימשו אשר רבי� ומסמכי� מידע הל והוצג לאלטענת העותרת, 

 13 של המיוחדות בנסיבות התחייב העותרת שלטענת ,לעותרתפה 0בעל שימוע קיי� לא המשיב

 14 כדי תו� המשיב ל"מנכ וחילופי העיצו� גובה, הרפורמה מורכבות לשב היתר בי�, העניי�

 15  .ההלי�

  16 

 17. ההחלטה תכלית את משרתת איננה הכספי העיצו� הטלת כי וטוענת מוסיפה העותרת

 18     . הרפורמה של מימושה את להבטיח ההחלטה שתכלית טע� המשיב כי טוענת העותרת

 19, הרפורמה של לתוק- כניסתה מועד לאחר חודשי� עשרה התקבלה ההחלטה, העותרת לטענת

 20    . למשוער ומעברמעל  מוצלחת בצורה התבצעה שהרפורמה ,בכ� והכיר ,המשיב ידע עת

 21  מטרתה את שאי� הוא משרת ידוע כאשר ,המשיב ידי על כספי עיצו� הטלת, העותרת לטענת

 22  .סבירה בלתי אהי ,ההחלטה של המוצהרת

  23 

 24 שלא נקבעו, ההפרות נקבעו אליה� ביחס אשר השירות תיק נספחי כי, העותרת טוענת עוד

 25              . רישיונה תיקו� מהווה השירות לתיק הנספחי� הוספת העותרת לטענת. בסמכות

 26 לחוק) ג(5 בסעי- הקבועה הסמכות מכוח ל"המנכ ידי על נוספו הנספחי�, המשיב לטענת

 27, רישיו� בעלי בי� במחלוקת להכרעה מתייחסת זו סמכות כי טוענת העותרת א�, התקשורת

 28 המנויה הסמכות את להפעיל המקרה בנסיבות היה נית� א� א-. רישיו� לתק� בסמכות ולא

 29 ,ל"המנכ בידי ולא, התקשורת שר בידי רק כיו� מצויה זו סמכות העותרת לטענת, זה בסעי-

 30  .2014 בשנת בוטלה היא, סמכויות האצלת שהייתה ככלו

 31 שנקבעו דרישות של הפרה לשב כספיי� עיצומי� להטיל נית� לא כי ברי, העותרת לטענת

 32  .סמכות בחוסר

  33 
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 26מתו�  8

 1 הוג� אינו מורכבת כה רפורמה של הראשוני� הבימי יזו� פיקוח הלי� ביצוע, העותרת לטענת

 �2 הזמ מסגרת לנוכח כ� בוודאי. 'לידה חבלי'ב כר� יהיה השירות שמת� טבעי א�. סביר ואינו

 3 תחילת לפני שעות פרסמ ,דרישות הוספת לאור ובוודאי ובוודאי, העותרת פעלה בה המקוצרת

 4  .הרפורמה

  5 

 6 העיצו� סכו� של דרמטית להגדלה שהביא, שגוי באופ� סווגו ההפרות כי העותרתטוענת 

 7  . הכספי

  8 

 9 יש באיזו מידה לשקול המשיב על, לחוק) 1)(א(6א37 סעי- לפי כי, העותרת טוענתבנוס- 

 10 פגיעה יש הא� – שלבית דו בחינה , איפוא,נדרשת. בתחרות לפגיעה לגרו� כדי בהפרה

 11 מירבי ניקוד בתחרות הפגיעה לשיקול העניק המשיב, העותרת לטענת. מידה ובאיזו, בתחרות

 12  .בתחרות פוגעות ההפרות כיצד ולא הסביר, שלבית הדו הבחינה עריכת ללא נקודות 20 של

  13 

 14 שיקול נית� מההפרה כתוצאה לפגיעה שנחש- המנויי� שיעור לשיקול ג�, העותרת לטענת

 15 למרות שבשלב מאוחרזאת , עיצו� להטיל הכוונה על ההודעה במסגרת נקודות 10 של מרבי

 16לפגיעה  שנחש- הלקוחות שיעור מהו מפרט אינו המשיב .'נק 5 ב הניקוד את להפחית הוחלט

 17  .כלשה� עובדתיי� בנתוני� החלטתו את תומ�ואינו 

  18 

 19 לאש מודה עצמו המשיב ג� כי העותרת טוענת, מההפרות כתוצאה שנגר� הכספי נזקבאשר ל

 20     . כספי נזק נגר�ש ההבנה מספיקה כי טוע�א� , נגר�ש הכספי קזהנ בדבר נתוני� קיימי�

 21  .משמעותי כה ספיעיצו� כ טיעו� זה לא די בו כדי להצדיק, העותרת לטענת, ברי

  22 

 23  .כספי עיצו� עליה להטיל המשיב החלטת את לבטל יש כי העותרת טוענת האמור כל לאור

   24 

 25  המשיב:

  26 

 27התקבלה לאחר הלי� מנהלי ללא  לטענת המשיב, ההחלטה להטיל עיצו� כספי על העותרת

 28  החובות המוטלות עליה.ולאחר שהעותרת הפרה בגסות את , רבב

 29נאל* המשיב להתערב  ,אי שיתו- פעולה של העותרת ע� ספקי השירות בשל המשיב טוע� כי

 30  ברוב המהלכי� שהתקיימו במסגרת ההכנות לרפורמה, החל מהשלבי� הראשוניי�.

  31 

 32        משיב טוע� כי דווקא בימי� הראשוני� של הרפורמה, הקריטיי� להצלחת הרפורמה, ה

 33  רת לעשות די� לעצמה ולהפר את הדרישות המוטלות עליה.בחרה העות
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 26מתו�  9

  1 

 2את נפח  נתאשר מטרתה הקט ,לטענת המשיב, העותרת לא רצתה לאפשר את ביצוע הרפורמה

 3במש� להסכמות ע� ספקיות השירות היא שולטת. כ� לא עלה בידי העותרת להגיע  והשוק ב

 4  .דיניותכשנה וחצי, מאז פרס� המשיב את מסמ� המ

 5פרס� שימוע לאספקת שירותי� סיטונאי� יחד ע�  15.1.2014לטענת המשיב, כבר ביו� לכ�, 

 6 ות בדבר אי הפלייה באספקת השירותטיוטת תיק שירות, במסגרתה קבע, בי� היתר, עקרונ

 7כי ספק השירות ובעל התשתית יחתמו על הסכ� המשיב כ� קבע  . הקמת מישק ממוחשבו

 8                     דקות. לכ�, כל טענה בדבר  30ישק הממוחשב יעמוד על וכי זמ� העברת מנוי במ ,רמת שירות

 9  "הרגע האחרו�" לעניי� עקרונות אלו אינו יכול להתקבל.

 10תקי� העותרת מישק ידני שיספק את כל אות� השירותי�  ,עיכובשל כמו כ� נקבע כי במקרה 

 11ישק הידני שמור של המישק הממוחשב. לטענת המשיב אי� ממש בטענת העותרת לפי המ

 12למקרי� חריגי� בלבד, וכ� טוע� המשיב כי העותרת עצמה ביקשה הארכה בהקמת המשיק 

 13  לכתה התשובה). 8הממוחשב (נספח 

 14טענה העותרת כי רמת השירות המבוקש   30.9.2014בהתייחסות המפורטת של העותרת מיו� 

 15שישה הארכת מועד בת יחייב אותה בשינוי מבנה כוח האד� ובדרכי העבודה שלה, וביקשה 

 16  חודשי� להפעלת המישק הממוחשב, א� לא הביעה התנגדות לדרישות המשיב. 

 17 ,ידעה העותרת מה ה� העקרונות שהתווה המשיב לרפורמה 2014כלומר, כבר במהל� שנת 

 18  להיער� אליה� מראש. הוהיא נדרש

 19ישו� שישה חודשי�, וקבע כי פרטי הי למת� ארכה בתהמשיב קיבל את בקשת העותרת 

 20  על ידי הצדדי�. מו המפורט של השירות יסוכ

  21 

 22לטענת המשיב, העדר שיתו- הפעולה מצד העותרת הוא שהוביל להתערבותו של המשיב 

 23בקביעת היישו� הפרטני של ההליכי�. מתגובת הספקיות פרטנר וסלקו� לבג"צ שהגישה 

 24  העותרת, נית� ללמוד על חוסר הרצו� של העותרת לשת- פעולה.

 25בו הודיעה כי בכוונת  ,16.2.2015מכתבה של מנכ"לית העותרת מיו� טוע� המשיב כי בנוס-, 

 26     העותרת לספק את השירות לפי התהליכי� שהוטמעו במערכותיה וכפי שהעבירה מראש, 

 27תו� התעלמות מכלל דיוני השולח� העגול שקדמו לכ� והחלטות המשיב, מעיד על העדר תו� 

 28  לב בהתנהלות העותרת.

  29 

 30הייתה שותפה מאחר שטוע� כי העותרת מנועה מלטעו� כנגד נספחי תיק השירות המשיב 

 31  להעלות את טענותיה.מבזמ� אמת  הלעיצוב� במסגרת דיוני השולח� העגול שהתקיימו, ונמנע

  32 
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 26מתו�  10

 1העותרת. לטענת המשיב, שמעלה עוד טוע� המשיב כי אי� ממש בטענות חוסר הסמכות 

 2תקשורת שעניינו "קישור גומלי� ושימוש במתק� בזק (ג) לחוק ה5סעי- מכוח הנספחי� נקבעו 

 3לעניי�                לחוק, המתייחס לסמכות השר.  4של אחר", ולא מכוח תיקו� רישיו� של סעי- 

 4  הסמכות טוע� עוד המשיב כי לסמנכ"ל המשיב יש סמכות לקבל החלטות בעניי� זה.

  5 

 6  . �ולא בתוכנ �ת, לא במועד קביעתלטענת המשיב, לא נפל כל פג� בקביעת נספחי תיק השירו

  7 

 8לתיק השירות, הקובעות כי חל איסור מוחלט להעביר מידע מסוי� למחלקות  4הוראות נספח 

 9, 5.2.2015השירות והמכירה של העותרת או ספקי שירות אחרי�, נדונו בשולח� העגול ביו� 

 10  טענה בעניי� זה. כולוהעותרת לא העלתה 

 11מייל \פקס\סגרת המענה הידני ימומשו התהליכי� על ידי טלפו�כ� ג� נקבע באותו דיו� כי במ

 12  עודי של העותרת, אותו הקימה על דעת עצמה.יולא על ידי הממשק הי

 13       עוד טוע� המשיב כי מעול� לא נדרש מהעותרת לבצע את העברת המנוי במישק הידני תו�

 14דקות, וכי העותרת טוענת כ� בניסיו� לפגוע בהתנהלות המשיב. ע� זאת, לטענת המשיב,  30

 15שעות, מש� זמ� אשר אינו סביר א-  24 זמ� העברת מנוי בפועל במישק הידני אר� מעבר ל

 16  למישק ידני.

  17 

 18לפיכ� סברה לטענת המשיב, הצלחת הרפורמה תלויה במידה רבה בימיה הראשוני�. 

 19           כי א� יתקלו המנויי� בתקלות בימי� הראשוני� לרפורמה,  משיב,העותרת, לדעת ה

 20  הרפורמה. למעשה ימנעו מלעבור לספקי השירות ובכ� תיכשל 

 21לאחר שהתברר למשיב כי העותרת עושה די� לעצמה ואינה פועלת לפי ההליכי� שקבע המשיב 

 22ת העניי�, החלטה זו ראויה לאחר דיוני השולח� העגול, החליט לנקוט בהליכי פיקוח. בנסיבו

 23וסבירה. יתרה מכ�, משהתברר כי כבר בימיה הראשוני� של הרפורמה העותרת מפרה ברגל 

 24גסה את הוראות המשיב ועושה די� לעצמה, אי� מסקנה אחרת מלבד הצור� לקיי� הליכי 

 25ה הדרישות היו ידועות לעותרת מזה זמ�, לא יכולה העותרת לטעו� כי לא הייתשפיקוח. מאחר 

 26  לה היערכות מספקת טר� כניסת הרפורמה לתוק-.

  27 

 28לטענת המשיב, דו"ח הפיקוח הראשוני נשלח לעותרת לפני� משורת הדי�, והעותרת שלחה 

 29בתחומי�  יפורי� שעשתההתייחסות מפורטת לפרטי הדו"ח. לאור התייחסות העותרת והש

 30 הסופי, במקו� תשעדו"ח, החליט המשיב להכליל רק ארבע הפרות בדו"ח שפורטו במסוימי� 

 31       ראשוני. ג� לדו"ח הסופי שלחה העותרת התייחסות מפורטת. ה ההפרות שנמצאו בדו"ח

 32, ואכ� ניתנה לה הלכ�, לטענת המשיב, לא יכולה העותרת לטעו� כי זכות הטיעו� שלה נפגע

 33  .זכות טיעו� מלאה
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  1 

 2המעבר לספקי  סופק בבקשותשרות עצמ�. המשיב טוע� כי המידע להפג� המשיב מתייחס 

 3לתיק  4מהווה הפרה של נספח  והדברועבר ישירות למחלקת המכירות של העותרת, ההשירות 

 4ע� לקוחות אשר  ,השירות אשר מטרתו למנוע 'שיחות שימור לקוחות' של נציגי העותרת

 5  לספקיות השירות. לעבור ביקש

 6בכ� שאנשי כי במסגרת התייחסותה לדו"ח הראשוני, הודתה העותרת  עוד המשיב טוע�

 7לעתירה). לטענת המשיב אי�  16מחלקה המכירות ה� המטפלי� בבקשות אלה (נספח 

 8            משמעות לטענת העותרת לפיה המידע הועבר רק לאחר השלמת המעבר אל הספקיות, 

 9  וכי עצ� הטיפול בבקשות על ידי מחלקת המכירות מהווה הפרה של הנספח.

  10 

 11, היה על 5.2.2014, אשר נקבע כאמור ביו� 4(ג) לנספח 1טוע� המשיב, כי בהתא� לסעי-  כ�

 12מיל בהתא� לבקשת הספק \טלפו�\העותרת לממש את תהליכי המישק הידני באמצעות פקס

 13השירות, א� בכל זאת בחרה העותרת להפעיל את המישק רק באמצעות אתר אינטרנט ייעודי 

 14  שהקימה, ובכ� למעשה הפרה את הוראות הנספח.

 15וע� המשיב כי אי� להתערב בהחלטה לפיה הוטל העיצו� כאמור, משניתנה בסופו של יו� ט

 16  בסמכות וכדי�. 

  17 

 18 :והכרעה דיו�  .ג

 19 

 20 משרד ל"מנכ להחלטת קד�ש ,המנהלי בהלי� לפגמי� טענות שלל המעלה סבוכה עתירה בפני

 21          . העתירה מושא הכספי העיצו� את העותרת על להטיל 16.12.2015 מיו� התקשורת

 22 שאפרט הטעמי� בשל ,להידחות העתירה די�ש אני סבורה כי ואומר המאוחר את אקדי�

 23  . להל�

 24 העותרת על כספי עיצו� להטילהתקשורת  משרד ל"מנכ החלטת הוא שבפני העתירה נושא

 25"), השירות תיק" – להל�( BSA+Telephony סיטונאי שירות לתיק 3.9 סעי- של הפרה בשל

 26 ולאחר ח"ש 11,343,800 ס� על תחילה הועמד העיצו� סכו�. השירות לתיק 4 ו 3 ונספחי�

 27 כו� שלבס עיצו� על לבסו- הוחלט ,העותרת טענות לאור ,המשיב של מחודשת בחינה

 28  . ח"ש 8,507,850

 29 הנספחי� לחוקיות ולא המשיב להחלטת ורק א� נוגעת העתירה מהות כי אחדד דברי בפתח

 30 38 בסעי- מפורשות העותרת שמציינת כפי, ההפרה מקור את מהווי� אשר ,השירות לתיק

 31 הראשונה בתוספת המנויי� בענייני� רק ידו� מנהליי� לענייני� ש"ביהמ, כידוע. לסיכומיה
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 1) 1(32 פרט תחת חוסה ל"המנכ החלטת. 02000ס"תש, מנהליי� יני�ילענ משפט בתי לחוק

 2  :הראשונה לתוספת

 3  –עיצומי� כספיי� וקנסות אזרחיי� . 32    

 4�לחוק התקשורת (בזק ושידורי�), התשמ"ב 1לפי פרק ז' רשותהחלטה של  )1(
1982;  5 

    ...  6 
  7 

 8 זה משפט בית של סמכותו בגדר אינ� אליו הנלווי� והנספחי� השירות תיק חוקיות תקיפת

 9. מנהלית החלטה של עקיפה תקיפה מהווה זו עתירה במסגרת סמכות� את לתקו- ניסיו� וכל

 10 שירותי' נ ירושלי� עיריית 7398/09 א"בדנ גרוניס אשר הנשיא' כב של דבריו יפי� זה לעניי�

 11  ):14.04.2015, בנבו פורס�( כללית בריאות

 12 להחלטה תוק% שאי� קביעה הוא המבוקש הסעד ישירה בתקיפה"

 13 הסעד עקיפה תקיפה של בהלי), זאת לעומת. לשנותה שיש או המינהלית

 14, המינהלית ההחלטה של לתוקפה באשר קביעה אינו המבוקש הסופי

 15  ...אחר סעד אלא

 16 למת� בדר), לבחו� המשפט בית על עקיפה תקיפה של בהלי), אכ� ...

 17  ...המינהלית להחלטה תוק% יש הא�, הסופי הסעד

 18 בכל חשיבות יש – ועקיפה ישירה – התקיפה דרכי שתי בי� זו לאבחנה

 19 יכולה שהרשות ההגנה ולטענות בהלי) לדו� העניינית לסמכות הנוגע

 20  "   להעלות

  21 

 22, עובדתית כתשתית, צור� בו יששככול  ,רק יתבצע הנספחי� קביעת באופ� דיו� כל, לפיכ�

 23  . הצדדי� שהעלו הסוגיות באחת הלהכרע

 24, העיצו� ה בדברהחלטה את לקבל המשיב של בסמכותו ראשית אדו� ,דברי� של כסדר�

 25  . סבירה בהחלטה מדובר הא� אבח� ולבסו- שבוצע כפי המנהלי ההלי� את אבח� בהמש�

  26 

  27 

  28 
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 1 :העיצו� להטלת ל"המנכ סמכות  .ד

 2 
 3 התקשורת לחוק) א(2א37 לסעי- בהתא� כדי� התקבלה העיצו� להטלת המשיב החלטת

 4  הקובע כדלהל�:

  5 

 6הפר בעל רישיו% הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה עליו,   (א)  .2א37

 7כמפורט בתוספת, רשאי המנהל להטיל עליו עיצו� כספי לפי הוראות סימ% זה, 

 8כמפורט להל%, לפי העניי%, ובלבד שהסכו� האמור לא יעלה על הסכו� בסכו� 

 9  :5א37האמור בסעי& 

  ...  10 

 11 הסכו� גובה עד – התוספת של' ד בחלק כמפורט הוראה הפרת בשל  )4(

 12  ;הבסיסי

  ...  13 

  14 

 15 רבומד, מאחר שההנדסה ורישוי ,בכיר ל"סמנכ של סמכותו בשאלת לדו� צור� אי�, כאמור

 16 חולקי� הצדדי� שאי� ,העיצו� הטלת ה עללהחלט ולא ,הנספחי� להתקנת הנוגעת בשאלה

 17   לקבלה.  המשיב של המלאה סמכותו על

  18 

 19 :העיצו� הטלתה על בהחלט המנהלי ההלי)

 20 :הוועדה ע� היוועצות חובת  .ה

  21 
 22 לעיצומי� המייעצת הוועדה ע� סטטוטורית היוועצות חובת, המשיב על מוטלת כי חולק אי�

 23  :קובעה) 1)(א(9א37 לסעי- בהתא�") הוועדה" – להל�( כספיי�

  24 

 25 שנטענו הטענות את ששקל לאחר, יחליט המנהל  )1(  )א(  .9א37

 26ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין , 8א37 סעי& לפי

 27 על להטיל א�ד' של התוספת, -ההפרות המפורטות בחלקים ג' ו

 28 לפי כ- על הודעה וימסור, שיוטל הכספי העיצו� סכו� ואת כספי עיצו� המפר

 29  .).ש.י במקור לא הדגשה( );ב( קט% סעי&

  30 
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 1 להפרותבהתייחס  סטטוטורית היוועצות חובת שקיימת למדי� אנו החוק מסעי-, כ� א�

 2 היא הצדדי� בי� המחלוקת.  בענייננו המצב כ� .לחוק של התוספת 'וד' ג בחלקי� המנויות

 3 ,כדי� שלא בוצעה המשיב של שהיוועצותו, העותרת טוענת. ההיוועצות חובת ואופ� היק- לגבי

 4 מכ� ולאחר העיצו� הטלת עצ� בדבר וועדהב ע*היוול המשיב על היה, השלטענת מאחר

 5" חומרה של מנעד" לקבוע הוועדה על היה זה סכו� בקביעת. עיצו�ה סכו� בעניי� בה להיווע*

 6, מנגד. העיצו� סכו� את לקבוע לזאת ובהתא�, הפרה כל לגבי) העותרת לסיכומי 25 סעי-(

 7 לסדרי ובהתא� המידה אמות למסמ�, לחוק בהתא� כדי� בוצעה ההיוועצות כי, המשיב טוע�

 8  ).  יא(1א37 בסעי- בחוק סמכותה לפי הוועדה שקבעה הדיו�

  9 

 10  :כי קובעת היוועצות חובת בעניי� היסוד הלכת

  11 

 12 ולא, אמיתית להיות חייבת, אותה דורש שהחוק מקו� התייעצות"

 13, חובה ידי לצאת כדי לחו( השפה מ� בהתייעצות די אי� משמע, מדומה

 14 חובה. נחרצת עמדה לעצמה המתייעצת הרשות גיבשה כבר בפועל כאשר

 15 פתוח בלב, בפסיקה שנאמר כפי, העצה את לשקול המתייעצת הרשות על

 16 משרד' נ בישראל המקומי השלטו� מרכז 2910/04 צ"בג" (קולטת ובנפש

 17  ). 625) 3( נט,  החינו)

  18 

 19  :כ� נקבע ההיוועצות צורת בעניי�

  20 

 21 בהתא�. שוני� בהקשרי� שוני� חוקי� ידי�על נדרשת התייעצות חובת"

 22 המכנה. להקשר ומהקשר לחוק מחוק להשתנות עשויה היא לכ)

 23, המוסמכת שהרשות, הוא הקשר בכל ההתייעצות חובת של המשות%

 24 בעניי� המייע( הגו% אל לפנות חייבת, ההתייעצות חובת מוטלת שעליה

 25 נאותה הזדמנות המייע( לגו% לתת, כראוי אותו להבהיר שיש, מסוי�

 26 לתת המוסמכת הרשות חייבת ואז, דעתו את ולחוות העניי� את לשקול

 27 שאלות להתעורר עשויות לכ) מעבר. דעת�חוות לאותה ראוי משקל

 28 היא חובה הא�: זה בערעור מעלי� שהמערערי� השאלות כמו, שונות

 29 של שלב באיזה? בכתב דעת�בחוות די שמא או פה�בעל התייעצות לקיי�

 30 המוסמכת הרשות בי� דיו� לקיי� צרי) הא�? ההתייעצות תקוי� ההלי)

 31 מותנית, נוספות ולשאלות, אלה לשאלות התשובה? המייע( הגו% לבי�

 32, הדעת�לשיקול מסורה היא פע� ולא, המקרה ובנסיבות החוקי בהקשר

 33 ההתייעצות של המהות. המייע( הגו% של וא� המוסמכת הרשות של א�
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 1 כה� 6034/99 פ"רע" (.פחות חשובה ההתייעצות של הצורה; החשובה היא

 2  )).1(נד ד''פ, ירושלי� ולבנייה לתכנו� המקומית הוועדה ראש�יושב' נ

  3 
 4, מחייבת אחת צורה אי�, כאמור. כדי� ובוצע ההיוועצות ואופ� היק- כי, אני סבורה, בענייננו

 5       ". קולטת ובנפש פתוח בלב" בוצעה שהתייעצות ובלבד ,ההיוועצות אופ�הקובעת את 

 6), התשובה לכתב 28 נספח( 16.9.2015 מיו� הוועדה דיו� מפרוטוקול כעולה, זה במקרה

 7 התקבלה כי סבורה היא בה� מקרי� באות� רק הפרה קיו� בשאלת" תתערב הוועדה

 8 יכולה הוועדה" כי הוועדה ראש יושב אמר ההתערבות לצורת באשר". סבירה בלתי החלטה

 9 החליטה כי לראות נית�, כ� כי הנה". ההפרה לחומרת להתייחס ובכ� הניקוד לעניי� להעיר

 10 דר� ההפרה קיו� לעצ� בנוגע דעתה את לחוות, בחוק לסמכותה בהתא� כאמור, הוועדה

 11         ,העיצו� הטלת עצ� ע�מסכימי�  הוועדה חברי אי� כאשרש, כ�, מידה אמת כל ניקוד

 12 לראות נית� העיצו� סכו� לקביעת המידה אמות בעניי� ג�. אפס בציו� מידה אמת כל ינקדו

 13 מול 1 סעי- ראו( שנתנו לניקוד בהתא�, ההפרה חומרת אודות דעת� את חוו הוועדה חברי כי

 14  ).        לעתירה 19 נספח. 4.11.2015 מיו� הוועדה לפרוטוקול 2 סעי-

  15 

 16 סכו� ואת כספי עיצו� המפר על להטיל א�" המשפט כי העותרת טענת את לקבל נית� א� ג�

 17 זה במקרהג� , אזי, ההיוועצות חובת להיק- מתייחס ,בחוק הקבוע" שיוטל הכספי העיצו�

 18  .  כדי� ההיוועצות בוצעה

 19 נתונה העיצו� הטלת סמכות, הוועדה ע� ההיוועצות חובת קיו� לאחר ג� כי להזכיר ראוי

 20 לבצע הוא ממנו שנדרש כל .כלל הוועדה עמדת את לקבל חייב הוא ואי� ,המשיב בידי

 21 המשפט בית פסק זה עניי� לסיכו�. אכ� אירע בענייננוש כפי ואמיתית פתוחה היוועצות

 22 יהודה גבוהה להשכלה המועצה' נ בירושלי� העברית האוניברסיטה 6168/12 צ"בבג העליו�

 23  :כי) 24.12.13, בנבו פורס�( ושומרו�

  24 

 25 הגו% עמדת את לקבל חובה משמעה אי� היוועצות חובת, כידוע"

 26 לאמ( חייבת אינה ההחלטה את לקבל המוסמכת והרשות, המייע(

 27 השלטו� מרכז 2910/04 ("בג, למשל, ראו( המייע( הגו% עמדת את

 28); 2004( 641, 625) 3(נט ד"פ, החינו) משרד' נ בישראל המקומי

 29, רובינשטיי� נ' ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית 291/72 ("בג

 30 א כר) משפט מינהלי ארז�ברק דפנה); 1972( 276, 273) 2(כו ג"פ

 31 כדברי). משפט מינהלי – להל�; ש� המופיעות וההפניות) 2010( 290

 32עמר� נ' ראש המטה הכללי  4012/06 ("בגב רובינשטיי�' א השופט

 33 הלכה): "16.9.2008( הדי� לפסק ח"י פיסקה[פורס� בנבו] , בצה"ל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%202910/04&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%202910/04&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%20291/72
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%20291/72
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%204012/06
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 1 לרשות הניתנת עצה, היא כ� כשמה מייע( גו% עמדת כי, היא נודעת

 2 של בסופו, להפעיל עליה אלא, לאמצה חייבת אינה וזו, המינהלית

 3 שמחויבת כל". שלה דעתה שיקול את, בעצה התחשבות לאחר, יו�

 4 במסגרתה", ממשית התייעצות" בקיו� הוא המוסמכת הרשות

 5 לחוות 37 פסקה( "'קולטת בנפש" המייע( הגו% המלצת את תבח�

 6  ).גרוניסאשר  הנשיא' כב של דעתו

  7 

 8 :הטיעו� זכות  .ו

  9 
 10 את להציג לה לאפשר המשיב על היה עניי�ה של המיוחדות הנסיבות בשל כי טוענת העותרת

 11 של הטיעו� בזכות פגיעה המהוו זאת לאפשר סירובו .בכתב רק ולא ,פה0בעל טענותיה

 12  . המשיב של ההגינות חובת של הפרה הומהוו ,העותרת

  13 

 14  .זו טענה לקבל בידי אי�

  15 

 16       . עיצו� להטלת כוונה על הודעה לו שנמסרה ,למפר טיעו� זכות קובעלחוק  8א37 סעי-

 17  :קובע הסעי-

  18 

 19מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעי&   .(א)8א37

 20פה, כפי שיורה �, רשאי לטעו% את טענותיו לפני המנהל, בכתב או בעל7א37
 21 30עיצו� כספי ולעניי% סכומו, בתו- המנהל, לעניי% הכוונה להטיל עליו 

 22 ימי� ממועד מסירת ההודעה.

 23המנהל רשאי, לבקשת המפר, להארי- את התקופה   (ב)
 24  ימי�. 60האמורה בסעי& קט% (א) בתקופה שלא תעלה על 

  25 

 26            למי שעלול להיפגע מהחלטתה,  טיעו� זכות להעניק מנהלית רשות של לחובתה באשר

 27  :כי בפסיקה נקבע מהחלטה נפגע

  28 

 29כלל יסוד במשפט המנהלי הינו כי רשות מנהלית תימנע מהחלטה "

 30בזכויותיו של אד� בטר� תעניק לו הזדמנות נאותה להשמיע את 

 31טענותיו. זהו חלק מחובת ההגינות המוטלת על הרשות המנהלית כלפי 

 32 164/97בג"( הציבור והנובעת מהיותה נאמ� הציבור [ראו למשל: 

 33, 289) 1(קונטר� בע"מ נ' משרד האוצר, אג% המכס והמע"מ, פ"ד נב

 34 ) (להל�: עניי� קונטר�)]. 1998( 322

http://www.nevo.co.il/case/5681512
http://www.nevo.co.il/case/5681512
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 1 –התשובה לשאלה כיצד מיתרגמת חובת ההגינות העקרונית למעשי� 

 2או במילי� אחרות, מה כוללת אותה "הזדמנות נאותה להשמיע את 

 3משתנה בהתא� לאופיו ולתכליתו של ההלי) המנהלי  –טענותיו" 

 4ובהתא� למורכבות, העובדתית והמשפטית, של הסוגיה שבמחלוקת. 

 5לעיתי� די בכ) שהוגשו טענות הנפגע בכתב ובעקבותיה� ניתנה 

 6החלטה בכתב על ידי הרשות המנהלית, ולעיתי� תידרש הרשות 

 7נפגע לטעו� המנהלית לקיי� דיו� במעמד הצדדי� ולאפשר במסגרתו ל

 8פה, ולעיתי� א% להציג חוות דעת מטעמו ולחקור לפניה �טענותיו בעל

 9פי �עדי�. כדברי השופט י' זוסמ�: "לא נית� לקבוע כלל אחיד על

 10חייבת הרשות לכלכל צעדיה בכל עני� ועני�, זולת זה שעליה להתייחס 

 11). מהי מידת ההגינות הראויה, תלוי fairnessלאזרח יחס הוג� (

 12המועצה הישראלית לצרכנות נ' יו"ר  335/68בג"( [ העני�" בנסיבות

 13" ).1969( 334, 324) 1( ועדת החקירה לעניי� מת� שירותי גז, פ"ד כג

 14 פורס�( נתניה מקרקעי� מיסוי מנהל' נ שלמי יגאל   3178/12 עא(

 15  )).17.11.14, בנבו

  16 

 17      ,  'ואח דתות לענייני השר' נ' ואח אופקי� עיריית�ראש – הרמ� 5621/96 צ"בג: ג� ראו(

 18  )82, 75) 1( נב, הפני� שר' נ אשקלו� חו% אזורית מועצה 2159/97 בג*; 817, 791) 5(נא ד''פ

  19 
 20. פעמי� שלוש אלא ,אחת פע� לא הטיעו� זכות את לממש אפשרות קיבלה העותרת ובענייננו,

 21 12 נספח( 26.3.2015 מיו� הראשוני ח"לדו העותרת התייחסות במכתב 0 הראשונה פע�ב

 22. לארבע מתשע לעותרת המיוחסות ההפרות מספר את להפחית הוחלט שלאחריו) לעתירה

 23 לילהט כוונהה על המשיב להודעת, 21.6.2015 מיו�, העותרת בהתייחסות 0 השנייה פע�ב

 24 ניקוד את הפחית ל הוחלט בוו, 4.11.2015 ביו� בוועדה הדיו� נער� זו התייחסות לאחר. עיצו�

 25 של מכתבה 0 תיהשליש פע�ב. 25% 0ב העיצו� חתופה שבפועל כ� ,נקודות 75ל ההפרות

 26כנגד  העותרת טענות את ,בתמציתשוב,  הציגה שבו, 23.11.2015 מיו� העותרת לית"מנכ

 27  הכוונה להטיל עליה עיצו�.

  28 

 29 לטעו� לה לאפשר העותרת לבקשת להיעתר שלא, העיצו� החלטת מת� בעת, המשיב החלטת

 30 לפני טענותיו את לטעו� רשאי" 0לדי� בהתא� ניתנה) לעתירה 1 נספח, ז סעי-( פה0בעל

 31 הזדמנויות מספר לעותרתנו שנית ולאחר 0 "המנהל שיורה כפי, פה�בעל או בכתב, המנהל

 32 פחתתבה, חלקית לפחות, �מטרת את גויהש וא- נוצלואלה   הזדמנויות. טענותיה את להציג

http://www.nevo.co.il/case/17919438
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 1 בצורה מומשה העותרת של הטיעו� זכות כי אני סבורה, לעיל האמור כל לאור .העיצו� סכו�

 2   .וראויה נרחבת

 3 

 4 :הנמקה חובת  .ז

  5 
 6 ה על הטלתהחלטע� מת�  ,עליו המוטלת ההנמקה חובת את הפר המשיב כי טוענת העותרת

 7. מידה אמת בכל שנית� בניקוד ,ההפרות ארבע בי� האבחנה את פירט שלא בכ� ,עיצו�

 8  . ההחלטה של סבירותה חוסר על מעיד זה הנמקה חוסר, לשיטתה

 9           למרות שנכו� היה עושה המשיב לו היה מפרט את החלטת הניקוד בהתא� לכול הפרה, 

 10  .העותרת טענת את לקבל בידי אי�

  11 

 12איננה מוטלת וחשיבותה  המנהלי המשפט של היסוד מעקרונות דאח ואה ההנמקה חובת

 13 הטע� אולי). 898 0 897) ו"תשנ) (ראשונה מהדורה( המנהלית הסמכות, זמיר יצחק( בספק.

 14 מפני החשש את מקטינה ההנמקה חובת]ש[" הוא הרשות של ההנמקה חובתל ביותר החשוב

 15 הרשות שבי� היחסי� במערכת האמו� לבניית תורמת והיא שגויות או שרירותיות החלטות

 16, האר( עיתו� הוצאת' נ גבוהה להשכלה המועצה 9135/03 מ"עע" (דמוקרטית במדינה לאזרח

 17  :הקובע לחוק) ג(9א37 בסעי- מעוגנת ההנמקה חובת בענייננו)). 2006( 250, 217) 4(ס

  18 

 19 את המנהל יפרט) ב( קט% סעי& לפי בהודעה או התשלו� בדרישת  )ג(

 20  .החלטתו נימוקי

  21 

 22 המשיבה לטענות התייחס המשיב כי להיווכח נית�), לעתירה 1 נספח( המשיב בהחלטת מעיו�

 23 אמת כל לפי ההפרות ניקוד בדבר החלטתו את המשיב נימק בנוס-. מפורט מענה �לה ונת�

 24. דבריו לש יותר נרחב לפירוט שבמכתבו לסימוכי� הפנייה תו� ,העיצו� בהטלת שנבחנה מידה

 25. העותרת ע� מטיבהה החלטה אהי אחת מקשהכ ההפרות לארבע להתייחס המשיב החלטת

 26 לסיכומי 29 סעי-; התשובה לכתב 74 סעי-( ובסיכומיו התשובה בבכת המשיב שציי� כפי

 27 להטיל היה ונית� ,בנפרד נבחנת הייתה הפרה שכל כ� ,ההפרו את להפריד היה נית�) המשיב

 28  .לבסו- עליו שהוחלט מהעיצו� הארבע פי בוהג עיצו�

  29 

 30 הפרה כלמספיק בהתייחס ל פירוט בידה מצוי היה שלא העותרת טענת את לקבל קשה, בנוס-

 31 מ� רב מידע קיבלה העותרת. כראוי המשיב החלטת ע� להתמודד שתוכלעל מנת והפרה, 

 32                    , נציגיו או, המשיב י�מפרט שלב בכל כאשר ,העיצו�הטלת  תהלי� כל במהל� המשיב
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 1 היה, לעותרת. העותרת לטענותהתייחסות מלאה ומפורטת  תו� ,להחלטותיו הסיבות את

 2 הביקורת חות"לדו המפורטות התגובות ולראייה ,טענותיה את לבססמספיק על מנת  מידע

 3 השנייה התגובה; לעתירה 12 נספח, עמודי� 11 המחזיקה  הראשונה התגובה( למשיב ששלחה

 4  ). עמודי� 46 המחזיק העתירה כתב; לעתירה 16 נספח, עמודי� 20 המחזיקה

  5 

 6 ,הרשות החלטת את מבטל אינו הנמקה בחובת פג� כי ,להזכיר הראוי מ�, זה פרק לסיכו�

 7  :זמיר השופט' כב שפסק כפי. לרשות ההחלטה סבירות בדבר הראיה נטל את מעביר אלא

  8 

 9, בו די אי� כלל�בדר), זאת ע�. בהחלטה פג� הוא הנמקה היעדר"

 10 משו�, היתר בי�, כ). ההחלטה את יבטל המשפט�שבית כדי, כשלעצמו

 11 יכול המשפט�ובית, להחלטה הנימוקי� מתגלי� המשפט�בית שבפני

 12מועצה אזורית  2159/97בג"צ ( ."העניי� לגו% ההחלטה את לבקר וצרי)

 13  )). 1998( 75) 1נב(חו% אשקלו� נ' שר הפני� 

 14 בית בפני מצויי� שממילא כ� ,ההחלטה בהנמקת פג� נפל לא כי, אני סבורה, זה במקרה

 15  . המשיב להחלטת שהובילו השיקולי� כלל המשפט

 16 

 17 :עובדתית תשתית היעדר  .ח

  18 
 19 תשתית ללא התקבלו העיצו� היק- לעניי� המשיב החלטות כי, העותרת טוענת, זה בעניי�

 20                , לטענתה, משכ�. ההחלטה של השרירותי האופ� על והדבר מעיד ,ראויה עובדתית

 21 כי המשיב טוע� מנגד. המשפט בית התערבות את מחייבתה ,סבירה בלתי בהחלטה מדובר

 22 לכמת" נדרש � הואואי ,המקצועיות הערכותיו על המתבססות החלטות לקבל רשאי הוא

 23  . ההחלטה בקבלת שיקול כל) התשובה לכתב 202 סעי-" (ומדעי כמותי, מדויק באופ�

  24 

 25 לנסיבות בהתאמה שנאס- עובדתי נתוני� מסד על להתבסס חייבת מנהלית החלטה כל

 26הראיות  ר-, כידוע)). 1983( 29) 3(לז ד"פ, הפני� שר' נ ברגר 297/82 צ"בג( המקרה

 27 מנהלית בראיה מדובר הא� הבחינ. ות הנדרש בהלי� אזרחיהראי מר- שונה המנהליבהלי� 

 28, 337) 2, כו(מאיר לנסקי נ' שר הפני� 442/71בג"צ ( סבירות של בחינה בבסיסה היא נאותה

 29) 5(מח ד"פ          , התקשורת שרת' נ מ"בע) 1992( זהב קווי יורונט 987/94 צ"בג); 1972( 357

 30 פורס�( 7, שגיא שלו�' נ בישראל הדי� עורכי לשכת 1758/10 עע�); 1994( 425 0 424, 412

 31  )).15.8.2011, בנבו
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 1, הסופי הפיקוח ח"דו כולל ,הרלוונטיי� העובדתיי� הממצאי� כלל הוצגו הוועדה חברי בפני

 2         .להפרות הניקוד חישוב אופ�ל בהתייחס התקשורת משרד ועמדת ,ח"לדו עותרתה מענה

 3 למשיב לייע*שאפשרה לה  העובדתית התשתית ונחה בפני הוועדה מלואנראה, איפוא, כי ה

 4  . גובהולעצ� הטלתו וה� בהתייחס ל, ה� העיצו� להטלתבאשר 

     5 

 6הוצגה  לא שלטענת העותרת ,מידה אמות שלוש סביב ונסב העותרת טענות עיקר, בעניינו

 7 היק-; מההפרה כתוצאה לפגיעה שנחש- המנויי� מספרבגינ�:  מספקת ראייתית תשתית

 8  . מההפרה כתוצאה למפר שצמחה התועלת מידת; מההפרה כתוצאה שנגר� הכספי הנזק

  9 

 10 להיק- המתייחסי� מספריי� נתוני� לוועדה הוצגו, לפגיעה שנחשפו המנויי� באשר למספר

 11 הבדיקה למועד נכוני� היו שהוצגו הנתוני�). לעתירה 19 נספח 5' עמ( שנפגעו המנויי� חשיפת

 12" העותרת לטובת הניח"ל הוועדה חברי החליטו ,)לעתירה 249 סעי-( העותרת שציינה כפי ולכ�

 13  . בפניה� י�שפרו היו אשר הנתוני� בסיס על נקודות חמש של הפחתה על ולהמלי*

 14 נדרשו בסיסה שעל נוסחה הוועדה לחברי ההוצג, הכספי הנזק עניינהש המידה אמתעניי� ב

 15 למספר באשר ,שהוצג המספרי הנתו� על מתבססת זו נוסחה. המלצת� את לתתחברי הוועדה 

 16 לנתוני� התאמהב ,במקור שנית� מהניקוד להפחית הוועדה המליצה �אכ ג�. שנפגעו המנויי�

 17  . הקיימי� העובדתיי�

 18 הוצגו לא, מההפרה כתוצאה למפר שצמחה התועלת את הבוחנת המידה אמתהתייחס לב

 19 זה במקרה ג� ולכ� ,יהמקצוע וניסיונו שלו הידע על התבססהמשיב  אלא ,עובדתיי� נתוני�

 20  . הניקוד הפחתת על להמלי* הוועדה החליטה

  21 

 22 הנתוני� ולכ� הבדיקה בזמ� שתועדו ההפרות בשל עיצו� להטיל הייתה המשיב החלטת

 23המאוחרי� יותר אינ�  הנתוני� .בבדיקה שנאספו הנתוני� הינ� לענייננו הרלוונטיי�

 24 תו� העיצו� מגובה הפחיתו והמשיב הוועדה, מכ� יתרה. ההחלטה לקבלת הותיי�מ

 25 המועד לאותו נכוני� שהיו הנתוני� וכי ,הבדיקה ממועד רב זמ� שעבר בעובדה התחשבות

 26 ומתאימה סבירה עובדתית בתשתית מדוברכי ה אני סבורה, זאת כל לאור. השתנו כבר

 27  שיב, ואינני מוצאת עילה להתערב בה.להחלטת המ

  28 
 29 :בהחלטה המשיב דעת שיקול

 30 :ההחלטה תכלית  .ט

  31 
 32 בכתב המשיב ידי על שהוצג כפי, תכליתו את משרת אינו הכספי העיצו� כי טוענת העותרת

 33 ג� א� אקבל.  סבירה בלתי בהחלטה מדוברה ולכ�), 4 סעי-( ובסיכומיו) 8 סעי-( התשובה
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 1 אי�, בתשובותיו המשיב שהציג כפי התכלית את משרת אינו העיצו�לפיה  העותרת טענת את

 2 שמהתשתית מאחר ,סבירה בלתי בהחלטה מדוברלפיה  העותרת טענת את לקבל בידי

 3  . העיצו� להטלת  ראויה תכלית עולה העובדתית

  4 

 5 השוק רפורמת של בפועל מימוש" אהי העיצו� תכלית כי המשיב מציי� לעתירה בתגובותיו

 6 משמעותי שיפור יצירת, הנייחת התחרות בשוק התחרות פיתוח שתכליתה, הסיטונאי

 7" בישראל הציבור לרווחת התעריפי� של משמעותית והפחתה השירותי� של ובמגוו� באיכות

 8 מספר ציי� עצמו שהמשיב טוענת העותרת). המשיב לסיכומי 4 סעי-, התשובה לכתב 8 סעי-(

 9 תכלית כי לקבל נית� לא ולכ�) העותרת לסיכומי 20 סעי-( הצליחה הרפורמה כי פעמי�

 10כאמור, אי� בידי לקבל את טענת . הסיטונאי השוק רפורמת את בפועל לממש היא העיצו�

 11  העותרת.

  12 

 13. העיצו� להטלת  תכליתה עולה) לעתירה 19 נספח( הוועדה של 2' מס דיו� בפרוטוקול מעיו�

 14  :המשיב ציי� העותרת הפרות הצגת בסיו�

  15 

 16 ההתנהלות כיו�, לתפקיד כניסתי לפני התבצע הפיקוח הלי�: פילבר מר"

 17 ולא בהדברות דעות חילוקי לפתור ופועל מאמי� אני, שונה בזק חברת מול

 18 הליכי מפסיק לא זה, זאת ע�. תקועי� נושאי� לקד� ומצליח, בקנסות

 19. הפרה התבצעה בה� במקרי� שלטונית לרציפות חשיבות ויש פיקוח

 20  .)"ש.י במקור לא הדגשה(

 21 הייתה בפיקוח המשרד כוונת הא� ,ארביב מר ,הוועדה חבר ידי על תומפורש נשאל בהמש�,

 22 כי, לדר� יצאה שבדיוק רפורמה של בהפרה מדובר כאשר ג� לפקח חשיבות יש לעיתי�" כי

 23 המשיב ענה זו לשאלה בתשובה". יתבצע לא כלל הוא, נולד שרק משהו' קוברי�' א�, אחרת

 24  ...". פעולה משתפת אווירה יש כיו�" כי

  25 

 26 ביצוע בזמ� בתפקידו כיה� לא אשר, המשיבמנכ"ל  כי ללמוד נית� אלה דברי� מחילופי

 27 ג� יוצא וכפועל, השלטונית הרציפות על בשמירה העיצו� הטלת תכלית את רואה, הביקורת

 28 פעולה נקיטת המאפשרת ,ראויה בתכלית מדוברשה אי� ספק .החוק שלטו� עקרו�שמירה על 

 29  . המשיב שנקט זו כגו�

  30 

 31  :כי נקבעבעניי� זה 

  32 
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 1 בחינת בעת ג� כ), כתובי� טקסטי� של לפרשנות� בדומה, אמנ�" 

 2 מתווה של המקורית לכוונתו הבכורה תינת� בהכרח לא, קיי� הסדר

 3 גלגולי� לעבור עשויה א% זו תכלית. להגשי� שביקש ולתכלית ההסדר

 4, ואול�. הדגשי� ושינוי הזמ� מעבר ע� חדשות צורות וללבוש שוני�

 5, מסגרת לה המספק ברור רציונל עומד מינהלית החלטה של כשביסודה

 6 ולשינוי במציאות לשינוי ברורות ואינדיקציות טובי� טעמי� נדרשי�

 7      ." בהחלטה השינוי את המצדיק, ההחלטות מקבלי בקרב תפישתי

 8 ישראל מקרקעי מועצת' נ העצמאיות הערי� פורו� 1027/04 צ"בג(

 9  ))9.6.2011 בנבו פורס�(

  10 

 11 ושלטו� שלטוניות רציפות על שמירה – ראויה תכלית שלה בהחלטה מדוברמשסבורה אני כי 

 12  . לתכלית מידתית בהחלטה מדובר הא� אבח� – החוק

 13 האמצעי מבח�; המתאי� האמצעי מבח�: משנה מבחני משלושה מורכב המידתיות מבח�

 14 לבי� השלטונית הפעולה מ� שתצמח התועלת בי� ראוי יחס של קיומו ומבח�; פחותה שפגיעתו

 15) 5(מט ד''פ, והספורט התרבות, החינו) שר' נ 'ואח עטייה�ב� 3477/95 צ"בג( פגיעתה היק-

 16 עניי�" – להל�( )7.10.2010, ובבנ פורס�( הסוהר בתי שירות' נ יונס מאהר 6956/09 ב"רע; 001

 17  ")). יונס

  18 

 19 המטרה של להגשמתה מתאי�" שננקט האמצעי הא� לבחו� מבקש המתאי� האמצעי מבח�

 20 תכלית את הדוקה במידה תואמת המשיב החלטת יננו,יבענ ).יונס עניי�" (מתבקשת שהשגתה

 21מנכ"ל  של קודמו בידי התקבלה הביקורת לביצוע ההחלטה. שלטונית רציפות על השמירה

 22 רציפותה בעקרו� פגיעה מהווה הייתה ומתוצאותיה זו מביקורת התעלמות. המשיב

 23 הרשות שמקבלת החלטה כל כי, לה דומות וחברות העותרת למדי� היו, כ�. השלטונית

 24. עצמה בפני עומדת הרשות ואי� ,מקבל ההחלטה התפקיד לבעל בהתא� רק נכונה המנהלית

 25 על הקפדהל רבה חשיבות וישנה, המשיב של זהותומשמעות ל אי�, הפרה העותרת ביצעה א�

 26                  . כראוי יבוצעו לא תחתיו הבאי� או המשיב של הוראותיו ג�שאלמלא כ�  ,והנהלי� ההוראות

 27 שלטו� בחילופי יסוד עקרו� הוא הרציפות עקרו�: "יה'פרוקצאילה  השופטתכב'  שציינה כפי

 28  8815/05 צ"בג( "שלטוני חלל ולמנוע המשטר יציבות על להג� תכליתו. דמוקרטי במשטר

 29  )).26.12.2005, בנבו פורס�( שפיגלר מאיר ד"עו' נ לנדשטיי� אברה� ד"עו

  30 

 31 מהווה בו להשתמש הרשות שבחרה האמצעי הא� בודק פחותה שפגיעתו האמצעי מבח�

 32 הפגיעה בעל האמצעי את לבחור הרשות חייבת לא ,זה בהקשר). יונס עניי�( מתונה פגיעה

 33רו� מנח�  4769/95בג"צ ' (המידתיות מתח�' במסגרת המתאי� באמצעי אלא ביותר הנמוכה
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 1לסיכומי המשיב),  41)). כפי שציי� המשיב (סעי- 2002( 280, 235) 1, נז(ואח' נ' שר התחבורה

 2הטלת עיצו� הינה רק כלי אחד "בארגז הכלי�" של הרשות. במקרה זה הטלת העיצו� פוגעת 

 3הרשות להפעיל, כגו� ביטול הייתה דובר בכלי הכבד ביותר שיכולה מ אי�א�  ,בעותרת

 4הרישיו�. יתרה מכ�, החוק עצמו, בהגדרת הסכו� הבסיסי לעיצו�, מגדר את סכו� העיצו� 

 5להטיל. כמו כ�, קובע החוק כי אחד השיקולי� שיש לשקול בהטלת העיצו�  שרשאית הרשות

 6  הינו: 

 7 בשל שיטיל הכספי העיצו� סכו� את לקבוע בבואו  )א(  .6א37

 8 עד 2א37 בסעיפי� כאמור זה חוק לפי מההוראות הוראה הפרת

 9 והשיקולי� הנסיבות את, השאר בי�, לשקול המנהל רשאי, א4א37

 10  :העניי� לפי, שלהל�

...  11 

 12 כי משמעותי חשש של קיומו – תאגיד שהוא מפר לגבי  )11(

 13 חובותיו את לפרוע המפר יוכל לא העיצו� מהטלת כתוצאה

 14  .תופסק ולפעילותו

...  15 

 16  סבורה אני כי מדובר באמצעי מידתי שפגיעתו אינה עולה על הנדרש.  בנסיבות ענייננו,

 17הינו  פגיעתה היק- לבי� השלטונית הפעולה מ� שתצמח התועלת בי� ראוי יחס של קיומו מבח�

 18 ). במקרה זה אינטרס השמירה על רציפותעניי� יונסבמהותו מבח� של איזו� אינטרסי� (

 19מדובר בפגיעה מאחר שהאל מול האינטרס הכלכלי של העותרת.  ושלטו� החוק שלטונית

 20שאינה מסכנת את המש� קיומה הכלכלי של העותרת ואינטרס הרציפות שלטונית הוא, 

 21כאמור, אחד מעקרונות היסוד של שיטתנו, סבורה אני כי אכ� מתקיי� יחס ראוי בי� התועלת 

 22  לבי� הפגיעה.   ,, מ� ההחלטהשכבר צמחהנראה ו לצמוח, העשויה

 23למע� תכלית ראויה  ,מידתיתיל עיצו� על העותרת, הינה החלטה א� כ�, החלטת המשיב להט

 24   .ועל כ� אי� אני מוצאת מקו� להתערב בה

  25 

 26 

 27 :העיצו� לחישוב השיקולי� ויישו� ההפרה עצ�, ההפרה סיווג  .י

  28 
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 1    . העיצו� בהחלטת המשיב של דעתו שיקול את התוקפות טענות מספר מעלה העותרת

 2 ונועד ,יתמוטע אוה לחוק' ד לחלק 5 פרט של כהפרה ההפרה סיווג כי העותרת טוענות, ראשית

 3 את הפרה לא כלל כיהעותרת  וענתט, שנית. העותרת על גבוה עיצו� הטלת כדי להצדיק רק

 4 ג� לטענתה, שלישית. כספי עיצו� עליה להטיל סיבה אי� ולכ� ,ונספחיו השירות תיק הוראות

 5 מכ� וכתוצאהאת ניקוד ההפרות  פחיתלה ויש, מוטעה הוא העיצו� בחישוב השיקולי� יישו�

 6  .  העיצו� גובה את

  7 

 8 להחלי- אינו המנהלית הרשות החלטת את לבחו� נדרש הוא כאשר המשפט בית של תפקידו

 9 בהתא� הרשות החלטת סבירות את לבחו� אלא, שלו דעתו בשיקול הרשות דעת שיקול את

 10 סולברג השופט' כב דברי את זה בעניי� ראו. הנדונה להחלטה המתאי� הסבירות למתח�

 11  ):19.6.212, ובבנ פורס�( זוהר אסנת' נ ישראל מדינת 4662/11 מ"בעע

    12 

 13 מבקשת אינה הסבירות עילת של בִגדרה השיפוטית הביקורת, כידוע"

 14 א� לקבוע לא, לקבל היה המינהלית הרשות שעל ההחלטה מהי לקבוע

 15 מיתח� להגדיר אלא, יותר יעילה או נבונה החלטה לקבל היה נית�

 16 החלטה וכל ראוי יהא המינהלית הרשות שתעשה איזו� כל שבמסגרתו

 17 של התערבותו את מצדיקה הסבירות ממיתח� חריגה רק. סבירה תהא

 18  ). דעתו לחוות 6 פסקה( ."המשפט בית

  19 

 20 המומחיות לשאלת ובהתא� לנסיבות בהתא� ,למקרה ממקרה שתנהמ סבירותה מתח�

 21 מתח� ר,יות נרחב מקצוע ידע הדורשת בהחלטה מדוברהש ככל. ההחלטה לקבלת הנדרשת

 22  :יותר רחב יהיה הסבירות

  23 

 24 בשיקולי� הכרוכה – רגולטורית מקצועית בשאלה מדובר כאשר"

 25 מצויי� וה� מיוחדת מומחיות מצריכה ששקילת� מובהקי� מקצועיי�

 26 מתח� – המוסמכת לרשות המוקנה הרגולטורי הדעת שיקול בגרעי�

 27 הסבירות שמתח� ככל. ביותר רחב הוא לרשות המוקנה הדעת שיקול

 28 מצומצמת המינהלי במעשה להתערב המשפט בית של נכונותו, יותר רחב

 29 ("בג( "הסבירות מתח� של רוחבו כ� הסמכות כרוחב, "אכ�. יותר

 30 ד"פ, ישראל ממשלת' נ בישראל השלטו� איכות למע� התנועה 1993/03

 31 הישראלית הדלק חברת דלק 6274/11 צ"בג( )".2003( 916, 817) 6(נז

 32  ))26.11.2012, בנבו פורס�( 12, האוצר שר' נ מ"בע

  33 
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 1 החינו� שר' נ הארצית ההורי� הנהגת 6269/12 צ"בבג פוגלמ� השופט כב' של דבריו ג� ראו

 2  ):29.4.2015, בנבו פורס�(

 3הלכה זו נובעת ממושכלות היסוד של הביקורת השיפוטית שלפיה� בית  "

 4משפט זה אינו בא בנעלי הרשות, ובמיוחד כ) כשמדובר בהכרעה בסוגיות 

 5מקצועיות מובהקות שבה� נהנית הרשות מהידע המקצועי, מהמומחיות 

 6  ).דעתו לחוות 16 פסקה( ומהניסיו� הרלוונטיי� לקבלת ההחלטה."

 7מדינת  3186/03); בר"מ 1995( 057) 5, מט(ח"כ גונ� שגב נ' שר החו( 194/93בג"צ : וג�(
 8  )).2004( 766, 754) 4, נח(ישראל נ' שולמית עי� דור

  9 

 10כאלה על בית . במקרי� על פי הוראות הדי�בענייננו התייע* המשיב ע� הועדה המייעצת, 

 11המבוססת על המלצת  ,המשפט לנקוט משנה זהירות בטר� יתערב בהחלטת הרשות

 12  המומחי�:

 13דעתה �המשפט להתערב בשיקול וכבר נקבע לא אחת, שכשמתבקש בית"

 14של הרשות, רתיעתו מלעשות כ) תגבר באות� מקרי�, שבה� דנו בעניי� 

 15דעתו מומחי� מטע� הרשות המוסמכת. בית משפט יהסס לשי� את 

 16 כפר ורדי� נ' שר האוצר 678/88" (בג"צ הבלתי מומחית תחת דעת המומחי�

 17  ).508, 501) 2, מג (

 18עולות ההשאלות המהותיות  ,כעולה מטענות הצדדי�, מכתבי הטענות והנספחי�בענייננו, 

 19בפרק זה של פסק הדי� דורשות ידע מקצועי רחב היק-. מתח� סבירות ההחלטה המוקנה 

 20להחלי- את הידע והניסיו� ואינו רשאי יכול  אינוהוא נרחב. בית המשפט  לרשות בעניי� זה

 21המקצועי של בעלי התפקידי� במשרד התקשורת ושל חברי הוועדה. כל שנותר לעשות הוא 

 22כי התשובה לכ�  ,מתח� הסבירות. אני סבורהאיננה חורגת מלוודא שאכ� החלטת המשיב 

 23  היא חיובית. 

 24היה תהלי� ארו� שבוצע באופ� סדור. החל מההחלטה  להחלטת המשיב,  אהתהלי� שהבי

 25לביצוע הביקורת, פרסו� דו"ח הביקורת הראשוני, מת� אפשרות תגובה לעותרת, התייחסות 

 26מת�  0בהמש�  .לתגובת העותרת והתחשבות בתיקו� הליקויי� שבוצעו בדו"ח הביקורת הסופי

 27יעצות ע� הוועדה לגבי התראה בדבר העיצו� כולל התייחסות נוספת של העותרת,  התי

 28  החלטה סופית של המשיב לגבי העיצו�.   ,העיצו� ולבסו-

 29אופ� יישו� , כמו ג� בהתייחס לאיני מוצאת להתערב בהחלטת המשיב לגבי עצ� ההפרות

 30בית המשפט יתערב בשיקול דעת הרשות רק כאמור, השיקולי� בקביעת ניקוד ההפרות. 
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 1הממשלה, �למע� איכות השלטו� בישראל נ' ראש התנועה 1993/03במקרי� קיצוניי� (בג"צ 

 2וההלי� הסדור שביצע המשיב עניי� ). לאור נסיבות ה2003( 846, 817) 6, נז(מר אריאל שרו�

 3 המצדיקחוסר סבירות קיצוני בשיקול דעתו של המשיב  � אני מוצאתאי ,בקבלת ההחלטה

 4  את התערבותו של בית המשפט. 

 5 

 6 :דבר סו%  .יא

 7, העניי� בנסיבות סבירה החלטה אהי המשיב החלטת סבורה אני כימפורט בפסק הדי� כ

 8         . תקי� מנהלי בהלי� שהתקבלה

 9 התערבות את מחייבי�ה , התקשורת ומשרד המשיב בהתנהלות מהותיי� פגמי� מצאתי לא 

 10  . המשפט בית

 11  העניי�,נסיבות . בהתחשב במכלול שקלתי בקפידה רבה את סוגיית ההוצאות

 12  להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו.אי� צו 

 13 

  14 

 15  , בהעדר הצדדי�.25.1.18ט' בשבט תשע"ח, נית� היו�,  

                   16 

 17 

  18 

  19 

  20 




