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 חלק א: הגדרת תכלית והצורך בהתערבות

 רקע .א
 

החוק(, הינו חוק קוגנטי שמטרתו חיזוק כוחו של הצרכן במערכת  –)להלן  1981 –חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 

היחסים שלו מול עוסק. החוק יוצא מנקודת הנחה כי במערכת יחסים זו קיים חוסר שוויון אינהרנטי ולעוסק קיים 

 באופן טבעי יתרון משמעותי על פני הצרכן. 

הוראות שמטרתן למנוע הטעיה, והפעלת השפעה לא הוגנת על הצרכן והכל כדי להביא לכך אשר על כן, החוק קובע 

 שצרכן יקשור עסקה באופן מושכל, מתוך מודעות לפרטי העסקה וללא שהופעל נגדו לחץ שיווקי.

ובת החוק קובע הוראות ליבה, של איסור הטעיה והפעלת השפעה לא הוגנת. כמו כן קיימות הוראות נגזרות כגון, ח

סימון, חובת הצגת מחירים, חובות גילוי. הוראות בעניין סוגים מסוימים של עסקאות כגון, מכר מרחוק, רוכלות, 

רפואה דחופה, מכירה מיוחדת. הוראות בעניין זכותו של הצרכן לבטל עסקה והשבת כספו וכן הוראות באשר לשירות 

 לאחר מכירה.

ל צרכן מבוססת על קבלת מידע מלא ונטול לחצים אגרסיביים מצד הנחת היסוד היא כי קבלת החלטות מושכלות ש

עוסקים. קבלת מידע מלא גורם לתחרות על האטרקטיביות של המוצרים, מחירם ואיכותם, ולא על שיבוש דעתם 

 של הצרכנים והבאתם לרכישות שאין הם מעוניינים בהן באמת. 

פניה של העוסק לצרכן באמצעות הטלפון. כך למשל,  -היתר את חובות הגילוי בשיווק מרחוק, ובין החוק כיום מסדיר

החוק דורש כי בשלב השיווק, כלומר בשלב שיחת הטלפון, ובטרם עשיית העסקה, העוסק חייב לגלות לצרכן פרטים 

מהותיים בדבר העסקה, כגון: שמו ומספר זהותו, התכונות העיקריות של הנכס או השירות, מחיר הנכס או השירות, 

התשלום האפשריים, מועד ודרך אספקת הנכס או השירות, פרטים בדבר אחריות לנכס ופרטים בדבר זכות ותנאי 

 הצרכן לבטל את העסקה. 

הצעת חוק זו נולדה בעקבות תלונות של צרכנים המעידים על חוסר הלימה בין הרצוי למצוי, כלומר בין מה שהובטח 

 להם בשיחה הטלפונית לבין מה שניתן בפועל. 
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 זיהוי הבעיה וסיבותיה .ב
 

הכשל המהותי המסתמן בפרקטיקה מסחרית של עשיית עסקאות או טיפול בפניות צרכנים על ידי נותן 

מביאה את הצרכן, לעיתים, למצב של תסכול עת הוא לא  השירות באמצעות הטלפון ללא הקלטת השיחה,

נחשף להקלטות ביניהם,  העוסקקיבל את אשר הובטח לו ואין לו אפשרות להוכיח את טענותיו שעה שרק 

אם ישנן. התנהלות זו מצד העוסק מחלישה את כוחו של הצרכן בהתמודדות מולו. כל שכן, כאשר קיים 

הצרכן מוצא עצמו "במרדף" מתיש אחר העוסק, ללא כל יכולת  ם.מלכתחילה פער כוחות מובנה ביניה

או כל פרט אחר בקשר לעסקה  ההיקשרותהוכחה לטענותיו שכן, העוסק או מי מטעמו הכחיש את תנאי 

בין הצדדים. ודוק; במרבית המקרים החיוב הכספי מוטל על הצרכן בגין עסקה שפרטיה שונים  השהוסכמ

 ממה שהוסכם בשיחה הטלפונית, ו/או לא נתן את הסכמתו לגביה. 

החוק(, "עסקת מכר מרחוק" מוגדרת כעסקה  –)להלן  1981 –על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 

צדדים לעסקה. עסקת מכר מרחוק אמורה על פי החוק להיעשות בעקבות הנעשית ללא נוכחות משותפת של ה

"פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת  -שיווק מרחוק המוגדר כ 

אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה 

חות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים." על מנת להגן על להתקשר בעסקה שלא בנוכ

הצרכן בעסקה זו, נקבע מפורשות כי העוסק חייב בפרטי גילוי מהותיים בשלב השיווק מרחוק, ולעיתים 

קביעה זו מעוקרת מתוכן בשיווק מרחוק באמצעות טלפון, עת לא מתבצעת הקלטה לשיחת הטלפון, המעידה 

הדינמיקה המתפתחת בין נותן השירות לבין הצרכן ושטופס גילוי בלבד מצד העוסק, לאחר בין היתר על 

 אין בו לסייע.  –ביצוע העסקה ולא קודם לה 

על ידי העוסק, אם בכלל, ובסוגי  ינכון להיום, תיעוד השיחה על ידי הקלטתה נעשית באופן וולונטאר

קיימת חובת תיעוד על פי רישיונן אולם עדיין,  עסקאות מסוימות המתבצעות בין הצרכן לחברות הסלולר

ככל שהתיעוד נעשה באמצעות הקלטה, היא אינה נגישה לצרכן אלא רק לנותן השירות או מי מטעמו. זאת, 

המורים לעוסק לאפשר לצרכן  1981-א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א13-ו 13חרף קיומם של סעיפים 

יינו, היה וזו הוקלטה. הצעת החוק מבקשת לחייב נותן שירות נגישות להקלטת שיחת הטלפון שִקיים בענ

ושליפתה על פי בקשת הצרכן, תוך מתן  תקופת זמן שתקבעבהקלטת השיחה עם הצרכן, אחסונה למשך 

 אפשרות מעשית להנגיש לו את השיחה.  
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 בינלאומית משווה  סקירה .ג

 שהוקלטה מהשיחה עותק ולקבל לבקש זכות מסוימות במדינות לצרכנים קיימת כי מצאנו בסקירה

 (. ב"ארה) ההקלטה לחובת מסוימת התייחסות ומצאנו( וקנדה ב"ארה, בריטניה)

 

 בריטניה

 זכות הבריטים האזרחים לכלל ישנה  Data Protection Act 1998 נתונים להגנת החוק במסגרת

' לנושא גישה בקשת' נקראת זו פעולה. אודותיהם אישי במידע המחזיקים לארגונים לפנות סטנדרטית

 פי על. ציבוריים ארגונים על וכן פרטיות חברות על חלה והיא(, עצמו על מידע לקבל מבקש אזרח, כלומר)

 Information  ה.   שהוקלטו שיחות של עותק לקבל הזכות את גם כוללת זו זכות המקובלת הפרשנות

Commissioner's Office (ICO ,)הסבר למצוא ניתן שלו באתר. ואכיפתו החוק על האחראי הרגולטור הינו 

 .  להקלטה הגישה לקבלת הבקשה את להגיש כיצד

 

 הברית ארצות

 Federal) הפדרלית הסחר רשות באחריות המצוי( Telemarketing Sales Rule- TSR)  הטלמרקטינג חוק

Trade Commission )נגישה להיעשות צריכה פה-בעל ההרשאה של השמע הקלטת כי מחייב האמריקאית 

 .  אחרת חיוב לישות או התורם של לבנק או ללקוח וכן, לתורם או ללקוח דרישה פי על

"The TSR also requires that the audio recording of the oral authorization must be made 

available upon request to the customer or donor, as well as to the customer or donor’s bank 

or other billing entity". 

 מידע יש הטלפוניים למשווקים בו במקרה הקלטה חובת אלא גורפת הקלטה חובת  זה בחוק נמצאה לא

 יחוייב זמן פרק לאחר אשר חינמיים שירותים או טובין לו מציעים והם הצרכן של חשבונו לגבי קודם

 .עבורם בתשלום

 המוקלט הצד הסכמת להשגת והדרישות השיחה הקלטת של ההרשאה עצם לגבי החקיקה כי יצוין בנוסף

 .למדינה ממדינה משתנות

 

 קנדה

 המידע הגנת וחוק הפדרליים הממשלה מוסדות על החל, הפרטיות חוק -קנדה של הפדרליים הפרטיות חוקי

 את לאנשים מעניקים -הפרטי במגזר רבים ארגונים על חל אשר(,PIPEDA) אלקטרוניים ומסמכים האישי

 .ארגונים ידי על המוחזק שלהם האישי למידע לגשת הזכות

 מידע לקבל בבקשה לחברה לפנות רשאי קנדי אזרח כל כי כתוב קנדה של הפרטיות נציב משרד של באתר

 .אישי כמידע נחשבים הצרכן נשמע בהם אודיו קטעי כי מציין האתר. אישי
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 כליות ויעדיםת .ד

 
היא לצמצם, ככל שניתן, את הפער במידע המועבר באמצעות הטלפון בין העוסק לצרכן, בקשר  החוק תכלית

לכל עניין הקשור לעסקה. חובת הקלטת שיחות והנגשתן לצרכן על ידי העוסק מגבירה את השקיפות ביחסים 

 בין העוסק לצרכן ומאפשרת לצרכן לבקר את פעולות העוסק ולעמוד על זכויותיו. 
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 חלק ב: ניסוח חלופות 

   :  0חלופה 

במצב זה לא ניתן להוכיח טענות כאשר קיימת מחלוקת בין המצב הנוהג היום, כפי שהוצג ברקע לעיל. השארת 

 העוסק לצרכן באשר לתוכן השיחה הטלפונית ופרטיה.

 

   :  1חלופה 

 רכיבים: שלושהההצעה מונה 

וכן עוסק )שירותי תקשורת, חשמל, גז, מים ורפואה דחופה( עוסק המנוי בתוספת השנייה  -הקלטת השיחה .1

שעיקר עיסוקו שיווק מרחוק באמצעות הטלפון, יקליט את השיחות בינו לבין הצרכן. הכוונה להקלטת 

השיחות הנוגעות לעצם עשיית העסקה וכן כל שיחה אחרת הנוגעת לעסקה למשל בעניין קביעת מועד 

 ו צמצומה של העסקה המקורית. התקנה, שיחת בירור ו/או הרחבת א

עוסק אשר הקליט את השיחה בינו לבין הצרכן ישמור את ההקלטה למשך שנה אחת לפחות  -שמירת השיחה .2

 . מיום ההתקשרות הטלפונית עם הצרכן

מוצע כי עוסק ידאג להנגיש את השיחה המוקלטת לצרכן על פי בקשתו. אופן ההנגשה  -הנגשת השיחה .3

 .והתעשייה כפי שיקבע שר הכלכלהומועדה יפורט בתקנות 

 

 

 חלופות  תוח: ניגחלק 

 תועלת 

להוכיח את טענותיו מקום בו קיימת מחלוקת לגבי  את היכולתהקלטת השיחות והנגשתן לצרכן תעניק לו 

ההבטחות, עיקרי העסקה ופרטים אחרים הקשורים בעסקה שנעשו באמצעות הטלפון. חקיקה זו תקדם מסחר 

הוגן במשק, תעצים את הצרכן, ותסייע לצרכן לשמור על האינטרסים הכלכליים שלו. מטרת לוואי היא שיפור 

 יג נותן השירות ובקרת איכות. השירות הניתן לצרכן על ידי נצ

 

 עומסים

מערכות הקלטת  של העלויותמודל הרשות ערכה באמצעות אורן בר, בי. וי טק בדיקה כלכלית מעמיקה לבחינת 

כי העלויות הנגזרות מהטמעת פתרון הקלטת טלפוניה  עולה בדיקה. מה1טלפוניה. הסקירה מצורפת כנספח 

 הנותן מענה גם לאחזור הקלטות מהיר, הינן נמוכות ומתאפשרות גם לעסקים קטנים ללא פגיעה בהכנסותיהם. 
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אשר יחויבו בהוראות החוק )כגון חברות  העוסקיםכמו כן, בדיקה שערכה הרשות העלתה כי חלק גדול 

מבצעים גם היום הקלטה חלקית או מלאה של השיחות. לפיכך, החוק לא יחייב התקשורת, חברת החשמל ועוד( 

 ברכישה והטמעה של מערכת הקלטה, אלא רק בהתאמת המערכת לאחזור השיחה לפי בקשת הצרכן. 

 

 אינטרסים ציבוריים

 השפעות כלכליות .א

הצעת החוק צפויה להביא חסכון לצרכן. זאת מאחר והצרכנים יוכלו לכלכל צעדיהם תוך קבלת מידע 

מלא ושקוף. ההצעה גם תתרום לתחרות במשק, מאחר והעוסקים יתחרו על האיכות, השירות והמחיר 

 ללא שימוש בפרקטיקות לא הוגנות. 

 

 השפעות חברתיות .ב

כוחו של הצרכן שלעיתים מתוסכל עת הוא לא קיבל את שומר על האוטונומיה של הצרכן, מעצים את 

אם  ביניהםאשר הובטח לו, ואין לו אפשרות להוכיח את טענותיו, שעה שרק העוסק נחשף להקלטות 

ישנן. האפשרות של הצרכן לדרוש את ההקלטה ולהקשיב לה, מעצימה את כוחו בהתמודדות מול בית 

 העסק. 

 

 השפעות סביבתיות .ג

 השפעות סביבתיות.  להצעת חוק זו אין

 

 

 השוואה בין חלופות ובחירה חלק ד:

. זאת בהיבטי הקלטת  1המחלופ מהותיים רכיבים בשלושה וחסרה נחותה האפס שחלופת עולה לעיל המפורט מן

, כפי שהוצגו, ועל אף המחיר הכלכלי 1שיחה, שמירת השיחה והנגשת השיחה. לאור התועלות העולות מחלופה 

( כמו גם 1נמצא כי עלויות  ההקלטה הנמוכות )כפי שעולות מהסקירה הכלכלית, נספח שמחייבת הקמת המערכת, 

השיחות )אם בגלל דרישה ברישיונות משרד התקשורת  העובדה כי מרבית החברות הגדולות ממילא מקליטות את

 ואם מסיבות אחרות(  מעידים על מחיר נמוך להצעת החוק לעומת תועלת גבוהה לצרכנים ולמשק. 

 .1לאור האמור, בוחרת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בחלופה 
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 שיח עם בעלי עניין, עם מומחים ועם יחידים וקבוצות חלק ה:

  -תהליך השיחתיאור  .א

 .רלוונטיות וקבוצות עניין לבעלי ממוקדת פניה נעשתה

 התעשיינים התאחדותו המסחר לשכות איגוד -ל פנה הצוות

 

  -תוצרי השיח .ב

 תגובת הרשות התייחסות בעלי עניין      

מהבדיקה עולה כי העלויות הנגזרות מהטמעת פתרון  עומס עלויות על העוסקים לשכות המסחר

טלפוניה הנותן מענה גם לאחזור הקלטות מהיר, הקלטת 

הינן נמוכות ומתאפשרות גם לעסקים קטנים ללא פגיעה 

  בהכנסותיהם

 

 עומס עלויות על העוסקים התאחדות התעשיינים

 

 

 חלק ו: מתודולוגיה ותהליך הכנת הדוח

  -מתודולוגיה .א

 אינטרנטי מחקר באמצעות הנדרשים הוורטיקליים הטלפוניה הקלטת מערכות שוק של ראשונית סקירה• 

 הישראלי בשוק העיקריים ההקלטה פתרונות בחינת• 

 הטלפוניה הקלטת בשוק מפתח אנשי עם פגישות• 

 הנתונים ניתוח• 

    כמו כן ניתחה הרשות אלפי פניות בהם עולים פערים בין הבנת הצרכן  את פרטי העסקה כפי שבוצעה בטלפון, • 

 לבין טענות העוסק.   

 

 מקורות וחומרים .ב

 http://www.telecomnews.co.il 

 https://www.wikipedia.org/ 

 http://wwwטלפונים.-.מרכזיותorg.il  

  1981 -הפרטיות, התשמ"אחוק הגנת 

 

 

mailto:timorz@economy.gov.il
http://www.telecomnews.co.il/
https://www.wikipedia.org/
http://www.מרכזיות-טלפונים.org.il/


 
 

 טימור זרין| אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 02-5672032| פקס:  02-6662590גבעת שאול, ירושלים | טלפקס:  12רח' בית הדפוס   Bבית השנהב, בניין

timorz@economy.gov.il  9195021ירושלים,  5רח' בנק ישראל  1| מען למכתבים: קריית הממשלה, בניין ג'נרי 

 2020ספטמבר  –הקלטה והנגשת שיחות  RIA -ל השלמהחלק ז: 

 : RIA -. תוספת זו כוללת שלושה חלקים, המהווים השלמה ל2017לעיל פורסמה במאי  RIA -ה

 

 הרחבות על מקור הבעיה והיקפה.  .1

 תמצית עלויות.  .2

 שיח עם בעלי עניין.  .3

 

 והיקפה הבעיה זיהוי .1

 

מאות הרשות להגנת הצרכן, המועצה לצרכנות, המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים מקבלים יקף התופעה: ה

הן בעצמם והן עשו עסקה טלפונית, מהפניות עולה כי צרכנים רבים פונים לחברות איתן בנושא זה מדי שנה. פניות 

ובהערמת קשיים בסירוב  נתקלים . הפוניםבאמצעות בני משפחתם, על מנת לקבל את ההקלטות בדבר ביצוע העסקה

 ,גם בחברות התקשורת , ואם מסיבות שונות. כי אין בידי העוסק הקלטות כללאם בשל האמירה העברת ההקלטה ל

 כי לא קיימת חובת הנגשה.לצרכן בשל העובדה הנגישן ל יםמסרב ,מחויבות להקליט את השיחותה

 מאות חברותהתרכזו  הציבור  , במודיעין ובתלונותשהתנהלו, בחקירות המתנהלות על שולחנה של הרשות בחקירות

 .הנוהגות בפרקטיקות אלו

 

 שיחות באמצעות ומכירה שיווקתופעה הולכת ומתרחבת של ל עדים אנו האחרונות בשניםוכמה מילים על התופעה: 

 .ועוד מוצרים מכירת, פיננסי יעוץ, תיקונים שירותי, התקשורת בענף זה ובכלל ענפים במגוון טלפון

כך, ככל שאין תיעוד מוקלט לפיהתיעוד המדויק לנעשה בעת ביצוע העסקה הוא השיחה עצמה. , זה מסוג עסקאותב

באופן שמשאיר את ההכרעה  הקו עברי משני הנמצאים הצדדים שני מלבד עסקהב לנעשה אין עדותשל השיחה, 

  באמצעי לחץ, בשקרים להשתמש המכירות לנציג . סיטואציה זו מאפשרתלמילתו של העוסק מול מילתו של הצרכן

  .העסקה את ולבצע התשלום אמצעי את לו למסור לצרכן לגרום מנת על  רוחו על שעולה כל  לצרכן ולהציג

 של רב מספר למצוא ניתן ,הרשות שמבצעת מחקירות והן מודיעיני ומידע מפניות הן ,ברשות שקיים מהמידע

 :כגון ,זה מסוג בעסקאות הנוהגות פרקטיקות

 שקלים אלפי המוצר על לשלם נאלץ הצרכן כשבפועל  בלבד משלוח בעלות במתנה למוצר זכאות ציון •

 בנקודות מוצרים לזכאות הטועניםבמטרה לרכוש את אמונם של הצרכנים,  ,האשראי חברות לנציגי התחזות •

 יהם.על מחויב הצרכן כשבפועל

  .רבים מיני אחד תשלום רק ציון – המוצר של  מחירו בדבר הטעיה •

 .העסקה לביצוע הסכמתו למתן עד הצרכן את המטרידות שנותונ חוזרות שיחות •

 .השיחה לזמן רק זמין המחיר כגון שונות בטענות העסקה לביצוע פוסק בלתי לחץ •

 לביצוע העסקה.  הסכמתו שנתן ללא  הצרכן של לביתו הנשלחים רבים מוצרים •

 .השירות אופי כגון העסקה של מהותיים בפרטים טעיהה •

 .חוב בו שניצבר במועדון חברות של שווא מצג הצגת •
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 .במחיר הטבה כל אין כבפועל' וכו הולדת ימי כגון מיוחדים לאירועים אישיות להטבות זכאות •

 

, עם קבלת פירוט העסקה ביצוע אחריאו חודשים  שבועות מספר רק ההטעיה את הצרכן מגלה רבים במקרים כי יצוין

 בפרקטיקה כנגדו השתמשו כי להוכיח דרך כל בידיו ואיןהחיובים בכרטיס האשראי או קבלת החשבונית החודשית, 

להוכיח את הפרקטיקות  לצרכן תאפשר ההקלטה. העסקה ביצוע בעת הוגנת בלתי השפעה עליו הפעילו או מטעה

 . השונות  בערכאות תביעה כנגדו להגישו העוסק עם להתעמתהשונות, 

 

  קיימת  הפלילי בהליך . הפלילי הליךו מנהלי הליך :הליכים בשני  אכיפה  סמכויות לרשות  מקנה הצרכן הגנת חוק

ידיעה או מסמך   כל לדרושקיימת הסמכות  המנהלי  בהליךאילו ו ,ותפיסה חיפוש לבצעו מסמכים לדרוש  הסמכות

 ההקלטות את להעלים העוסק יכול  חקירה ביצוע בעת שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות החוק.

 הקלטות מבצע אינו הוא כי לטעון מסמכים דרישת בעת ולחליפין מפלילות ראיות לתפוס הרשות מחוקרי למנוע ובכך

 .  המעשה ביצוע את המוכיחות הראיות את לשבש העלול דבר

    דרישה. פי עללרגולטור לצרכן ו ולמוסרן הקלטות  לבצע העוסק את תחייב הקלטה חובת

 

 תיעוד והנגשת שיחות -סיכום עלויות .2

 

בנספח: וצגות בפירוט רב עלויות מערכות ההקלטה לעסקים גדולים וקטנים, מ - RIA עליות נמצאות בנספח לה .א

הנייר התייחס למספר סוגי מערכות, אליהן בדיקה מקדמית בנושא מערכות הקלטה טלפוניה, אורן בר, בי.וי.טק. 

 : 1נלוות עלויות שונות

 Top Tier-  חברות גדולות כגון בנקים וחברות ביטוח, המקליטות כיום. מתן שירותי ההקלטה ניתן לרוב על

 ₪. ועלותן עשויה להגיע למאות אלפי , VERINT -ו NICEידי החברות 

 הם 70% -פתרונות שנכנסו לשוק בשנים האחרונות והוזילו את עלות ההקלטה בלמעלה מ -פתרונות ענן .

לחודש. ₪  10-20 -מאפשרים גם איתור השיחות על פי פרמטרים שונים. עלות הקלטת שיחה בענן היא כ

 בחודש. ₪  100-200שלוחות, העלות תהיה  10 -עבור עוסק המשתמש ב

 100לשלוחה, ועלות האחזקה סביב ₪  700עלות התקנה סביב  -לטה שאינה בענן(פתרונות מקומיים )הק  ₪

לשנה. ישנם פתרונות מסוגים אחרים, המתאימים למשרדים קטנים עם עלויות בודדות של שלוחות, בהם 

 להתקנה, ובהמשך תשלום לתחזוקה בלבד. ₪  100 -המחיר הוא כ

 

  לויות לעסקים קטנים: ע .ב

  מרכז המחקר והמידע של הכנסת צעה הרשות לעניין עלויות ההקלטה, ערך יהרחבה שבבנוסף לסקירה

 האחסון. במועד זה מערכות אלו היו יקרות יותר, ושירותי 2012בדיקה של עלויות מערכות ההקלטה בשנת 

 כי עבור עסקים קטנים עלות הרכישה תהיה בין הייתה מ.מ.מ בענן היו בתחילת דרכם. אפילו אז, הערכת ה

 . ₪2 100 -ועלות האחזקה השנתית כ₪,  1000-700

                                                           
 IAR -בנספח ל 13-12עמודים  1
 2012, מרכז המידע והמחקר של הכנסת, פברואר תיאור וניתוח –חיוב עוסקים להקליט עסקאות טלפוניות אילן ביטון,  2
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  עסקים קטנים אשר עוסקים בשיווק טלפוני ייזום, מועדים לפורענות. מניסיון הרשות, מתלונות רבות

עולה כי חברות טלמרקטינג נוטות ללחוץ על  -שהתקבלו ומעליית הנושא לאחרונה לסדר היום הציבורי

ור התנהלות חלק לא מבוטל של החברות מחד, והעלויות הנמוכות לקוחות לבצע עסקאות. במקרים אלה, לא

ועשויה להביא תועלת  -נראה שהחובה להקליט שיחות אינה מטילה נטל כבד -של מערכות ההקלטה מאידך

לאור יחס זה בין עלויות נמוכות לתועלת גבוהה, גם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים איננה גדולה. 

 מתנגדת להצעה. 

 

מרבית החברות המנויות בתוספת השנייה מקליטות ממילא את  -חברות המנויות בתוספת השנייהעלויות ל .ג

השיחות, מסיבות שונות: אם בגלל חיוב הרגולטור )חלק מבעלי הרישיונות בתקשורת, תאגידי המים( ואם באופן 

 לפיכך, ההצעה לא צפויה להחיל עלויות נוספות משמעותיות.  וולונטרי. 

 

   עניין בעלי עם שיחסיכום  .3

 

. להלן הטענות באופן חלקי בלבד משקפת אותוהשיח עם בעלי העניין, היא  טרם השלמתפורסמה  RIA -מאחר וה

  המרכזיות שהועברו לרשות במסגרת השיח, והתייחסות הרשות לטענות: 

כי זהו נטל  ההייתירוט מועדי השיחות בחשבונית. הטענה פגופים רבים העירו לעניין  -פירוט מועדי השיחות .1

בחשבונית,  ריימסט מועד השיחות לא שפירוולא מידתי. בעקבות הערה זו שונתה הצעת החוק באופן כבד 

הדבר צפוי לצמצם את העלויות, מאחר והצרכן צפוי לבקש שיחה רק כאשר קיימת אלא רק לבקשת הצרכן. 

 בינו לבין העוסק באשר לתוכן שיחה. מחלוקת 

מוסדרים בחוק הגנת בכמה מהתגובות שהתקבלו ברשות נטען כי נושא ההקלטה וההנגשה  -הגנת הפרטיות .2

מורים  ,חוק הגנת הפרטיות( – להלן) 1981-א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א13-ו 13סעיפים הפרטיות. אכן, 

 מידע מאגרי רשם הנחייתבדומה לכך,  מידע עליו המוחזק במאגר.ב לעיין לאדם לאפשר מידע מאגר לבעל

 להלן) (2017 בינואר 30) (ג' בשבט התשע"ז מיום) נוסף דיגיטלי ומידע וידאו, קול בהקלטת העיון זכות בדבר

 שיחות טלפון וצילומי וידאו ,הקלטות קוליותכי זכות העיון תקפה גם לגבי  מבהירה, (הנחיית הרשם –

 הפרטיות הגנת בחוקאלה  סעיפיםאולם,  ובהתאם הציבור זכאי לעיין במידע לגביו שנאסף באמצעים אלו.

, אדם של אישיותו על וניםנתלחוק האמור, כלומר, " 7 בסעיף כהגדרתו מידע אדם על נשמר בוש מקום חלים

 חותשי המקרים של הגדול בחלקםמאחר ש ".ואמונתו שעותיו, הכלכלי מצבו, בריאותו מצב, אישיותו צנעת

 תהנגשל החוב שהוראות אלה אינן מקימות , הריכאמור מידע כוללות אינן לצרכן עוסק בין המתבצעות

 יכול העוסק, של שיחות ושמירה הקלטה חובת איןאם , מכך יתרה .ואין בהן כדי לסייע לצרכן שיחותה

 להתמודד יכולת כל אין ולצרכן ה,תוא שמר לא אךאת השיחה  הקליט כי אואת השיחה  הקליט לא כי לטעון

 . RIA -לפיכך, חוק הגנת הפרטיות אינו נותן מענה לבעיה ולצורך כפי שהוגדרו ב .זו טענה עם

בענן ובאמצעים מחיר האחסון  נטען כי עלויות השמירה גבוהות. עם זאת,  -שמירת ההקלטה למשך שנתיים .3

עם הולך ויורד עם השנים, ולפיכך הטענות בדבר עלות מחיר השמירה לשנתיים לא התקבלו.  טכנולוגיים

ארוכה או  –תקופה קובעת אחרת  לקבוע( השר – להלן)והתעשייה הסמיך את שר הכלכלה למוצע זאת, 
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לעניין סוגי  ותת שונוקובע ותלקבוע תקופיוסמך שר גמישות כך שהאפשר הצעה זו ת. קצרה משנתיים

 עוסקים או סוגי עסקאות, כפי שימצא לנכון.

לאור העלויות הנמוכות לעסקים קטנים ולאור העובדה כי חלק כפי שפורט לעיל,  -החרגת העסקים הקטנים .4

 ההנגשה. א ניתן לפטור אותם מחובת ההקלטה ולונות המתקבלות הן כנגד עסקים קטנים, מהתל

 

 פירוט עמדות בעלי העניין

 תומך/ מתנגד/ הערות כלליות שם העוסק
 -הגפ"מ

התאחדות 
 התעשיינים

 .מדויקיםהנתונים של הרשות לעניין העלויות הנגזרות מהצעת החוק, אינם 

מתנגדת להטלת חובות רגולטוריות נוספות ובעיקר כאלו בעלות השלכות כספיות, על עסקים  לה"ב
קטנים ולהצעה זו השלכות כספיות כבדות.                              ההצעה מנוגדת להחלטת ממשלה 

חריג עסקים מבקשים לה סקים קטנים. לפיה יש להקטין את העומס הבירוקרטי על ע 3409
 קטנים וזעירים.

מוקלטות ונשמרות לתקופה של כשנה ומתאפשרת  103כל השיחות המתבצעות למוקד   חברת החשמל
 מסירת השיחה ללקוח.         

 .מתנגדים לפירוט השיחות בחשבונית 
משרד 

 התקשורת 
וק התקשורת, נקבעו הוראות לעניין חובת הקלטת שיחות חבחלק מהרישיונות המוענקים מכח 

ת / הרחבת שירות, רכישת או שכירת ציוד קצה רט"ן מבלי בקשה לקבל -במקרים להלן 
שבוצעה עסקה לרכישת שירותי רט"ן. חובה לשמור את השיחות ולהפכן זמינות למסירה או 
העברה למנהל בהמשך לבקשת מנוי. חובה לשמור הקלטות הנוגעות לתנאי ההתקשרות עם 

התקשרות.                ולמשך שנה לאחר סיום ה המנוי במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות
מבקשים להבהיר שהתיקון לא גורע משר התקשורת לקבוע ברשיונות הוראות נוספות בנושא 

  .זה 
הסוכנות 

לעסקים קטנים 
 ובינוניים

לא רואים בהסדרה כנטל שאינו לצורך או שאינו מידתי לאור מקרים של הונאה  -תומכים 
 ומכירה אגרסיבית המתבצעת על ידי עסקים המשווקים מרחוק.

 הבעיה קיימת גם בעסקאות פרונטליות ולכן יש להרחיב את התיקון.ים. תומכ  אמון הציבור
  תקופת שמירה ארוכה העולה על שנה מכיוון שרוב העסקאות הן לשנה ועלולה להתעורר

 מחלוקת בסיום העסקה.
  לעניין הסנקציה: יש לדרוש המצאת השיחה המוקלטת כתנאי לחיוב הצרכן כשמתעוררת

 מחלוקת
המועצה 

הישראלית 
 לצרכנות

 תומכים בתיקון

איגוד לשכות 
 המסחר

 ת חוק הגנת הפרטיות, התקנות וההנחיות מבקשים שהרשות תבחן אם לא די בהוראו
 מכוחן כדי לענות על הצורך עליו מנסה התיקון לענות. 

 א את השיחה ם ייקבע שעוסק לא יוכל לגבות תשלום עבור העסקה אם לא המציא
חוק כיום, הסנקציות הקיימות ב  המוקלטת, הדבר עלול להפוך לכלי לדחיית תשלום.

מבקשים לקבוע שהעיצום הכספי יהיה במדרג הנמוך מכיוון   מהוות הרתעה מספקת.
שיתכנו מקרים של הפרה כתוצאה מתקלה טכנית ובכל מקרה אם ההפרה תיהיה שיטתית 

 עיצום גבוה יותר שכן זו הפרה בנסיבות מחמירות. או בזדון, ניתן להטיל
  שמירת הקלטות לתקופה של שנתיים ארוכה מידי בהתחשב בעלויות הכרוכות באחסון

 6המידע באופן מאובטח ומוגן כך שפרטיותו של הצרכן לא תיפגע. שמירת ההקלטה  ל
 חודשים. רוב המחלוקות הן בסמוך למועד עשיית העסקה.
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