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 מנויים  פניות ב  וטיפול שירות ימוקד .41.4

 

 לטיפולו למנויים שירותפניות טלפוני מאויש  מוקד   ויפעיל יקיים הרשיון בעל .41.4.1

בעל הרשיון   ;1ח', כמפורט בנספח והמבקשים להיות מנויים מנויים פניותב

יהיה רשאי להעמיד לטובת מנוייו לצורך פניה למוקד השירות, מספר או 

מספרי טלפון יעודיים, בעלות מירבית של שיחה מקומית ברשת בזק. לצורך 

כל פניה שעניינה אינו רכישת שירות, מוצר או שידור, יעמיד בעל הרשיון  

מספר טלפון חינם  לטובת מנוייו, בנוסף לכל מספר טלפון אחר כאמור לעיל, 

ויודיע למנוייו, בכל פרסום שעניינו   ברבים יפרסם הרשיון בעל. 1-800מסוג 

פניה כאמור לעיל, לרבות בהסכם המנוי, באתר האינטרנט של בעל הרשיון,  

בכל מדריך טלפונים הכולל פרטי התקשרות עם בעל הרשיון, ובכל הודעה או 

 של הטלפון החינם של  ומספר , מספר הפקסהמען אתכיתוב, לרבות בשידור,  

, וכן ימסור בעל הרשיון את הפרטים למוקד הפנייה דרכי ואת השירות ימוקד

ללקוח בעת התקנת הממיר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן:  

מדבקה בולטת לעין, מגנט, כרטיס ביקור או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י  

יפחת מגודל כל ספרה של כל  המועצה; גודל כל ספרה של מספר החינם לא 

ולמנהל   למועצה ידווח הרשיון  ; בעלמספר טלפון אחר שיופיע באותו פרסום

 כל  על מיידית ידווח וכן השירות, מוקד של והפקס  הטלפון ומספרי המען על

 . בפרטים האמורים שינוי

פניות טלפוני יהיה מאויש על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל   מוקד .41.4.2

 בפניות יטפלמוקד הפניות    השירות  תאימה לטיפול בפניות מנויים.  כשירות מ

 ,ושל המבקשים להיות מנויים של בעל הרשיון הרשיון  בעל של מנויים של

נים הבאים: הזמנת שידורים בתשלום לפי שימוש, וזאת במשך כל ימות בעניי

שעות ביממה. פניות בענייני בקשת התחברות   24השבוע למעט יום הכיפורים,  

לשידורים, בקשת ניתוק או הפסקה של השידורים, שינוי חבילות, מידע על  

של    שידורים ותעריפיהם, טיפול בחשבונות מנויים ופירוט החיובים הכספיים

מנוי, תלונות לגבי טיב השירות או כל עניין אחר, למעט תלונות לעניין תקלות, 

כל ימות השבוע, למעט לרשיון 1כמפורט בנספח ח'יטופלו ע"י מוקד השירות 

ובימי שישי וערבי חג, עד השעה   19:00-07:00יום הכיפורים בין השעות  

 להלן.  41.6סעיף   לעניין תלונות מנויים על תקלות יחולו הוראות  .14:00

 בוטל .41.4.3

 רמת השירות במוקד שירות לא תפחת מן המפורט להלן: .41.4.3

מן הפניות לקבלת מענה אנושי בשעות העומס ייענו  70%לפחות  .41.4.3.1

 במענה אנושי והיתר במענה קולי ממוחשב.



מן הפניות שנענו במענה קולי ממוחשב יטופלו באותו  90%לפחות  .41.4.3.2

 למחרת. -יום, והיתר 

 שניות. 30למענה אנושי לא יעלה על  זמן ההמתנה הממוצע  .41.4.3.3

 שניות. 90זמן ההמתנה המירבי למענה אנושי לא יעלה על   .41.4.3.4

לכל פונה יימסר מספר פנייה סודר או אמצעי זיהוי אחר לפנייתו   .41.4.3.5

 כאסמכתא להמשך הטיפול ולבקרה עליו. 

צוות המוקדנים יכלול עובדים הבקיאים בשפות העיקריות השגורות  .41.4.3.6

 בפי המנויים. 

ל הרשיון האמורות יחולו לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת חובות בע .41.4.3.7

 הרשיון. 

 

 תקלות תיקון .41.5

 טלפוניות או אחרות של מנויים בפניות  לטיפול יפעיל מוקד הרשיון בעל .41.5.1

וכן לשם תמיכה טכנית במנויים, לרבות  שידוריול הנוגעות תקלות לעניין

"(; שירות טכנימוקד "  -)בסעיף זה בתפעול ציוד הקצה והיישומים השונים 

בצוות עובדים מיומן ומקצועי בעל כשירות ש  ימאו  היהי  השירות הטכנימוקד  

 ימות יממה ובכל בה שעות 24 כלמשך במתאימה לתמיכה טכנית במנויים 

  ביום למעטלהפעיל את מוקד שירות טכני ; בעל הרשיון רשאי שלא  השנה

; רמת השירות במוקד שירות 1-800;  החיוג למוקד יהיה במתכונת  הכיפורים

 . לעיל 41.4.3טכני לא תפחת מן המפורט בסעיף 

בעל הרשיון יודיע למנוייו, לרבות בהסכם המנוי, באתר האינטרנט של בעל  .41.5.2

הרשיון, בכל מדריך טלפונים הכולל פרטי התקשרות עם בעל הרשיון, ובכל  

קד השירות הודעה או כיתוב הנוגעים לשירות הטכני, לרבות בשידור, על מו

הטכני העומד לרשותם ודרכי ההתקשרות אליו, לרבות המען ומספרי הטלפון  

והפקס של המוקד, וכן ימסור הפרטים ללקוח בעת התקנת הממיר באמצעות 

אחת הדרכים המפורטות להלן: מדבקה בולטת לעין, מגנט, כרטיס ביקור או 

 כל אמצעי אחר שיאושר ע"י המועצה. 

התקנות יהיו בעלי רקע, נסיון והכשרה הן ברמת טכנאי השירות הטכני וה .41.5.3

שירות גבוהה והן ברמה הטכנית; הטכנאים יצויידו כנדרש לטיפול מהיר, 

 אדיב ויעיל במנויים. 

בעל הרשיון אחראי לקיום מלאי חלפים אשר יספיק כדי לעמוד בדרישות זמן  .41.5.4

שגיאה! מקור ההפניה לא תיקון תקלה. לשם ביצוע הפיקוח כאמור בסעיף 

תימסר רשימת המלאי לידי   41.5.5שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. נמצא.

 המנהל, על פי דרישתו.



 יבמוקד נמסרה עליה שהודעה תקלה, כל לתיקון אחראייפעל   הרשיון בעל .41.5.5

בנספח   יםהמפורט תגובה ניבזמ או שנתגלתה בדרך אחרת, השירות הטכני

 . לרשיון 6ט'

ונה על תקלה, ינסה מוקד השירות הטכני לפתור את הבעיה על  במקרה של תל .41.5.6

 תקלה, אירעה או אותרה אםידי הדרכה טלפונית או מקוונת למנוי; 

יוצעו למנוי מספר מועדים חלופיים;  המנוי, בחצרי ביקור מחייב שתיקונה

 להמתין יידרש לא שהמנוי  ובלבד המנוי, עם מראש אםוהתיקון ית מועד

, עד להגעת נציגו של בעל משלוש שעות יותר מראש עמו  שנקבע במועד

 .  הרשיון

שעות העבודה לתיקון תקלות בחצרי המנוי הן בימי עבודה, לפחות בין השעות   .41.5.7

. על פי  14:00 - 08:00, וכן בערבי שבת וחג, לפחות בין השעות 19:00 - 08:00

 . 22:00דרישת המנוי יתייצב טכנאי גם לתיקון תקלה ביתית עד השעה 

שגיאה! מקור ההפניה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על אף האמור בסעיף   .41.5.8

לחייב את מנוייו בתשלום בעד  לעיל, רשאי בעל הרשיון 41.5.4לא נמצא.

כל אחד מאלה: ביקור של נציג בעל  -ביקור סרק. לענין זה "ביקור סרק" 

הרשיון בעקבות הודעת המנוי על תקלה שלא היתה, תקלה שמקורה בציוד 

שבעל הרשיון אינו חייב באחזקתו, במקרה של נזק בנסיבות המנויות בסעיף 

, או 41.5.7שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!  

אם המנוי או נציגו נעדרו מחצרי המנוי חרף תיאום מוקדם; אולם, מנוי לא 

יחויב בתשלום בעד ביקור סרק שהיה לפני חלוף שישה חודשים מיום חיבורו  

 י בעל הרשיון או לשידור הספרתי, לפי העניין. לראשונה לשידור

לא התייצב נציג בעל הרשיון בחצרי המנוי חרף תיאום מוקדם, יהיה המנוי  .41.5.9

 זכאי לפיצוי בשיעור זהה לסכום הנקוב במחירון למקרה של ביקור סרק.

 תלונה שנמסרה או שהתגלו  תקלותשל  מדוייק רישום יקיים הרשיון בעל .41.5.10

רישום כאמור, ייעשה באופן שיורו  ;הצעדים שננקטו לתיקונם, ושל לגביהן

יכלול לפחות את הפרטים הבאים: הרישום  יו"ר המועצה, והמועצה ו/או  עליו  

מועד גילוי התקלה או קבלת התלונה לגביה, סוג התקלה ומהותה, דרך 

הטיפול בתקלה, תוצאות הטיפול ומועד השלמתו; הרישום יישמר בידי בעל 

, או לתקופה עליה יורו המועצה ו/או יו"ר ך שמונה שניםהרשיון למש 

 . המועצה 

 6בכל הנוגע לתיקון התקלות יפעל בעל הרשיון כאמור בנוהל הקבוע בנספח ט' .41.5.11

 לרשיון. 

 

 בנוסח המצורף:  1לרישיון יתווסף נספח ח'

 

 מוקדי פניות טלפוניים  - 1נספח ח



 מוקד פניות טלפוני  שואי .1

ליטת בקמוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויים בעניין כל תקלה  (א)

( שעות 24), יהיה מאויש עשרים וארבע השידורים או בקבלת השירותים

ביממה, בכל ימות השנה; בעל הרשיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות 

 ביום הכיפורים. טלפוני לטיפול בתקלות כאמור, 

ת בכל הנוגע לשירותיו של בעל  פניות טלפוני לשם קבלת פניו מוקד (ב)

 :כדלקמן מאויש  יהיה)א(,  קטן בסעיף כאמור פניות שאינן , הרשיון

 יום ערב, חול בימי, בבוקר 08:00 מהשעה החל, לפחות שעות( 10( עשר )1)

(  2;)האיבה  פעולות  ולנפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  וערב  השואה

שישי, ערב ראש   –בבוקר, בימים    08:00( שעות לפחות, החל מהשעה  5)  חמש

השנה, ערב יום הכיפורים, ערב סוכות, ימי חול המועד סוכות, הושענה רבה, 

ערב פסח, ימי חול המועד פסח, ערב שביעי של פסח, יום הזיכרון לחללי  

 מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה וערב שבועות. 

 קטןרשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור בסעיף  הרשיון בעל   (ג)

בימי שבת ובמועדי ישראל אלה: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים,  )ב(,

ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות, יום 

יות לרשוהכלליות יום הבחירות והעצמאות, יום הבחירות לכנסת 

 המקומיות. 

 

 פרסום מידע בנוגע לפעילות מוקדי פניות טלפוניים  .2

בעל הרשיון יפרסם את המידע הנוגע לפעילות כל מוקדי הפניות הטלפוניים  (א)

 שלו באופן בולט וברור, בכל אחד מאלה:

 הסכם ההתקשרות בין בעל הרשיון לבין המנוי; (1)

 אתר האינטרנט של בעל הרשיון; (2)

 כל חשבון שהונפק על ידי בעל הרשיון;  (3)

 הנשלח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות.  מסמך (4)

 )א( יכלול את אלה: המידע שיפרסם בעל הרשיון כאמור בסעיף קטן  (ב)

 ימי הפעילות של המוקדים; (1)

 שעות הפעילות של המוקדים;  (2)

 מספרי הטלפון של המוקדים.  (3)

 

 גישה למוקד פניות טלפוני  .3

אל כל מוקד פניות טלפוני תהיה באמצעות שירות "שיחת חינם  הגישה  (א)

(; בעל הרשיון יאפשר גישה לכל מוקד פניות 800-1למתקשר" )שירות 

 ארצית.-טלפוני כאמור מכל רשת פנים



בעל הרשיון רשאי לאפשר גישה לכל מוקד פניות טלפוני באמצעות מספרי  (ב)

 . 1ארציים נוספים -טלפון פנים

 

 פניות טלפוני ניתוב שיחה במוקד  .4

פונה לבין מערכת ניתוב השיחות ודית בין העם יצירת תקשורת היד (א)

"(, IVR -ה מערכת)"ההידודיות המותקנות במוקד הפניות הטלפוני 

לפונה לבחור את השפה בה הוא מעוניין לקבל את  יאפשר בעל הרשיון

המענה, ככל שבעל הרשיון מספק שירות ביותר משפה אחת, את שם 

   -הסדר ההשמעה במערכת השירות המבוקש, וכן יתבקש הפונה להזדהות. 

IVR  דהות יהיה על פי  זשל האפשרות לבחירת שם השירות ושל בקשת הה

 שיקול דעתו של בעל הרשיון. 

סוג, בהזדהות  מכללהתנות מתן מענה בכל שיחה,  רשאי יוןהרש בעל (ב)

 מספר  או  טלפון   מספרלמסירת    דרישה  באמצעותזאת    אך,  IVR  -במערכת ה

  .אחרות בדרישות ולא, בלבד זהות

לפונה את  לאחר השלמת ביצוע המפורט בס"ק )א( ישמיע בעל הרשיון (ג)

 : האפשרויות הבאות, כדלקמן

 ";1לחץ  ,"למענה אנושי בנושא תיקון תקלה (1)

 ";2לחץ  ,"למענה אנושי בנושא בירור חשבון (2)

 "; 3למענה אנושי בנושא סיום התקשרות, לחץ " (3)

יהיה רשאי לעדכן את הפונה לפני השמעת שלוש האפשרויות,  הרשיון בעל

 שרויותת לבחירת מענה אנושי, ולאחריהן אפכי יושמעו לו שלוש אפשרויו

   .אנושי במענה צורך ללא פעולות לביצוע

האפשרויות לעיל יהיה על פי שיקול דעתו של בעל הרשיון.  סדר הצגת שלוש   (ד)

רשאי להחליף את השימוש במונח "תיקון תקלה" במונח  בעל הרשיון

 "תמיכה טכנית". 

  הפונה  ינותב לא, כאמור", 3" או" 2" או" 1" אפשרותב חרב פונהשה ככל ( ה)

 וימתין לקבלת המענה האנושי על פי בחירת הפונה.  ,נוספות לאפשרויות

לאחרת שלושת הנושאים האמורים,  IVR -הנושאים שיושמעו במערכת ה ( ו)

 יהיו על פי שיקול דעתו של בעל הרשיון.  

 

 טיב שירות במוקד פניות טלפוני  .5

 -בנספח זה  (א)

 

 : מספרי רשתי, מספר מקוצר לעסקים.  כגון  1



 -הזמן הנמדד מעיתוי יצירת תקשורת הידודית בין הפונה לבין מערכת ה -" זמן המתנה" 

 IVR ;ועד למענה אנושי   

לטיפול   מיומן ומקצועי בעל כשירות מתאימהמענה הניתן בידי צוות  -" אנושי מענה"

 . בפניות

 שיעור השיחות שבהן:  (ב)

 ( דקות; 6)הפונה נענה אחרי זמן המתנה למענה אנושי של למעלה משש  (1)

הפונה ניתק את השיחה מבלי שקיבל מענה אנושי לאחר זמן המתנה של   (2)

 ( דקות; 6למעלה משש ) 

לתקנות הגנת הצרכן  1הפונה עבר לשירות השארת הודעה כמפורט בסעיף  (3)

, לאחר זמן המתנה למענה אנושי של 2012-)מתן שירות טלפוני(, תשע"ב

 ( דקות,6למעלה משש ) 

  15% על זה קטן בסעיף המפורטים עיםהאירו סוגי משלושת אחד בכל יעמוד

  המפורטים  השיחות סוגי משלושת אחד לכל, רצופים בשבועיים היותר לכל

 סוגי משלושת אחד כל של  השיחות של הכולל המספר מתוך,  לעיל)ג( 4 בסעיף

 . שבועיים  באותם האמורים השיחות

שבועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות  םהמתנה ממוצע באות זמן (ג)

 . דקות( 4.5)ג( שנענו, לא יעלה על ארבע וחצי ) 4המפורטים בסעיף 

או שזו תזוהה על ידי על הרישיון יקצה לכל שיחה, מכל סוג, מספר מזהה ב (ד)

שמו הפרטי של נציג בעל הרשיון שקיים את השיחה ושם הצוות שלו 

, על פי העניין,  או בסיום השיחהשיימסרו לפונה מיד לאחר סיום השיחה 

 באחת מהדרכים הבאות:

 באמצעות דואר אלקטרוני; (1)

 באמצעות מסרון; (2)

 למנויים שחסומים לקבלת מסרונים; – "מתפרצת "באמצעות שיחה  (3)

 פה על ידי נציג בעל הרשיון. -בעל (4)

סיום התקשרות", אין נציג בעל באפשרות " IVR -בחר הפונה במערכת ה ( ה)

הרשיון שענה לשיחה רשאי להעבירה לנציג אחר או לגורם אחר כלשהו  

הבהיר  אם המנוי  אלא, התקשרותלצורך טיפול בבקשת הפונה לסיום ה

 . "התקשרות"סיום  בנושא בטיפול מעוניין אינומפורשות כי 

באפשרות בירור חשבון, אין נציג בעל הרשיון  IVR -בחר הפונה במערכת ה ( ו)

שענה לשיחה רשאי להעבירה לנציג אחר או לגורם אחר כלשהו, אלא 

 לבקשתו המפורשת של הפונה. 

  אירעה  בולא יידרש לעמוד בזמני ההמתנה המצוינים לעיל ביום    הרשיון  בעל (ז)

"אירוע  -אחד מאלה )להלן  בשל, מהמנויים ניכר  לחלק בשירות פגיעה

 מיוחד"(: 



  ;2מובילים הערוצים ה ידורים שלשתקלות תקלה ברשת תקשורת או  (1)

 הפסקת חשמל משמעותית; (2)

 ; פגעי מזג אוויר שגרמו לחסימה של עורקי תחבורה ראשיים (3)

 פיגוע או אסון המוני; (4)

 . יו"ר המועצה ו של פי שיקול דעת-כל אירוע אחר על (5)

, יודיע בעל הרשיון לפונה,  (1)(ז)5 עיףבסככל שאירע אירוע מיוחד כמפורט  ( ח)

, הודעה קולית בדבר מהות IVR -מיד עם יצירת תקשורת עם מערכת ה

 , שגורם לזמני המתנה ארוכים. )ככל שרלוונטי(האירוע המיוחד ומיקומו 

יורכב לגבי כל סוג שיחה אך ורק  IVR -תפריט הניתוב של מערכת ה (ט)

מאפשרויות הניתוב בו, מבלי שיושמעו במסגרתו פרסומים כלשהם או 

הצעות להצטרף לתכניות או למבצעים למיניהם או כל מידע אחר שאינו 

  קשור באופן ישיר לתפריט הניתוב כאמור.

 -רשאי להשמיע באמצעות מערכת ה  הרשיון(, בעל  ט)5אף האמור בסעיף    על ( י)

IVR 3הצעות לפנות אליו בדרכים דיגיטליות שונות . 

 busy hour callבכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פניות טלפוני )  (יא)

attemptsלתור הממתינים לקבלת  כנסי(, שיעור הפונים אשר שיחתם ת

 . 90% -מענה לא יפחת מ

 -אינו רשאי לנתק ביוזמתו, לרבות ניתוק ממוכן של מערכת ה בעל הרשיון ( יב)

IVRכל שיחה שנענתה על ידי מערכת ה ,-  IVR   או שנכנסה לתור הממתינים

 לקבלת מענה.  

( דקות, 3במקרה שזמן ההמתנה בכל שיחה, מכל סוג, צפוי לעלות על שלוש )  (יג)

קות ( ד2)יודיע בעל הרשיון לפונה בהודעה מוקלטת, לא יאוחר משתי 

( דקות וכי יש  3מתחילת ההמתנה, כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש )

באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה או להמתין לקבלת מענה אנושי; 

בחר הפונה להמתים למענה אנושי, יודיע בעל הרשיון בהודעה מוקלטת את 

מקומו בתור ואת זמן ההמתנה המשוער, וכן יודיע לפונה כי באפשרותו 

   לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה.

     

 ותיעוד שיחות הקלטת  .6

 עה בנושאים הנוגעים לבירור חשבוןשיון יקליט כל שיחה שבוצהרבעל  (א)

 החל ממועד קבלת המענה ועד לסיום השיחה.  ,ולסיום התקשורת

 

 כגון ערוצי ברודקאסט, ערוצים המשדרים משדרי ספורט וכדומה.  2

 כגון: צ'אט אינטרנטי.   3



יעד במערכות המידע של בעל הרישיון את תוכנה של כל   שיוןנציג בעל הר (ב)

תיעוד, כאמור, יכלול  שיחה, מכל סוג, בין אם זו יזומה על ידו ובין אם לאו.  

בעל יך השיחה ושמו המלא של נציג  גם את המספר המזהה של השיחה, תאר

 שקיים את השיחה.  הרשיון

)א( ואת שיון ישמור ברשותו את הקלטת השיחה כמפורט בס"ק בעל הר (ג)

סכם ההתקשרות ה  פתקות  כל  למשךתיעוד תוכן השיחה כמפורט בס"ק )ב(  

זמינים למסירה או  , באופן שיהיוסיום ההתקשרותאחר ל שנה  למשךו

( ימי עבודה 5, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )מועצהה"ר ליולהעברה 

 מיום ביצוע השיחה. 
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ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה שקיבלה מענה אנושי, לכל   שיוןבעל הר  (א)

)ג( לעיל, שיכלול את 4אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 :ות הבאיםהשד

 תאריך השיחה; (1)

 מקור השיחה;  (2)

 ;)MM:SSHH:שעת תחילת ההמתנה ) (3)

 ;)MM:SSHH:שעת מתן המענה ) (4)

 (.M:SSMמשך זמן ההמתנה עד למתן מענה ) (5)

ו תיעוד של כל שיחה, שנותקה על ידי הפונה  הרישיון ישמור ברשותבעל  (ב)

לכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים  מבלי שקיבל מענה אנושי,

 : )ג( לעיל, שיכלול את השדות הבאים4בסעיף 

 תאריך השיחה; (1)

 מקור השיחה;  (2)

 ;)MM:SSHH:שעת תחילת ההמתנה ) (3)

 ;)MM:SSHH:שעת ביצוע הניתוק ) (4)

 (. M:SSM) ביצוע הניתוקההמתנה עד למשך זמן  (5)

בעל הרשיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה, שבוצע בה מעבר לשירות  (ג)

)ג( 4השארת הודעה, לכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 :לעיל, שיכלול את השדות הבאים

 תאריך השיחה; (1)

 מקור השיחה;  (2)

 ;)MM:SSHH:שעת תחילת ההמתנה ) (3)

 ;)MM:SSHH:השארת הודעה )שעת המעבר לשירות  (4)

 (. M:SSMמשך זמן ההמתנה עד למעבר לשירות השארת הודעה )  (5)



)א( עד )ג( למשך בעל הרשיון ישמור ברשותו את התיעוד לפי סעיפים קטנים   (ד)

או יעבירם   "ר המועצהיו שנה לפחות מיום ביצוע השיחות, וימסרם לידי

לעניין    יו"ר המועצה  אליו, על פי דרישתו, במתכונת ובלוחות הזמנים שיקבע

 זה. 

  

 דיווחים  .8

, לגבי כל מוקד פניות טלפוני  יו"ר המועצה הרשיון יפיק על פי דרישתבעל  (א)

שהוא מפעיל, דו"ח יומי שיכלול את הפרטים המפורטים להלן, על פי סדר 

 הופעתם:  

אותו יום, שניתן להן מענה אנושי, מכל המספר הכולל של השיחות ב (1)

המספר )ג( לעיל )"4אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 "(; הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שניתן להן מענה אנושי

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה  (2)

 ותר; ( דקות לכל הי6שניתן להן מענה אנושי, לאחר המתנה של שש )

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה  (3)

 ( דקות;6שניתן להן מענה אנושי, לאחר המתנה של למעלה משש )

זמן ההמתנה הממוצע היומי לקבלת מענה אנושי בכל אחד משלושת  (4)

 )ג( לעיל, של שיחות שבהן היתה4סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 ( דקות; 6) המתנה של למעלה משש 

המספר הכולל של השיחות באותו יום שבהן ניתק הפונה את השיחה  (5)

בטרם קבלת מענה אנושי, מכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים 

המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה )ג( לעיל )"4בסעיף 

 "(; שנותקו על ידי הפונה בטרם קבלת מענה אנושי

ת מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה מספר השיחו  (6)

שנותקו על ידי הפונה בטרם קבלת מענה אנושי, לאחר המתנה של שש 

 ( דקות לכל היותר; 6)

כולל של השיחות ביום לסוג שיחה מספר השיחות מתוך המספר ה (7)

שנותקו על ידי הפונה בטרם קבלת מענה אנושי, לאחר המתנה של 

 ( דקות; 6למעלה משש ) 

ביצע הפונה מעבר לשירות  המספר הכולל של השיחות באותו יום שבהן   (8)

מכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף השארת הודעה, 

בהן ביצע ביום לסוג שיחה שהמספר הכולל של השיחות )ג( לעיל )"4

 "(; הפונה מעבר לשירות השארת הודעה

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שבהן  (9)

( 6ביצע הפונה מעבר לשירות השארת הודעה, לאחר המתנה של שש ) 

 דקות לכל היותר; 



מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שבהן  (10)

למעלה ביצע הפונה מעבר לשירות השארת הודעה, לאחר המתנה של 

  .( דקות6שש )מ

)ז(, לרבות מהות האירוע, 5  בסעיףפרטים אודות אירוע מיוחד כהגדרתו   (11)

מיקומו )ככל שרלוונטי(, וזאת ככל שהתרחש באותו היום )לרבות שעת 

   חלה ושעת סיום( ומספר המנויים שהושפעו מן התקלה. הת

דו"ח לשבועיים רצופים לגבי  יו"ר המועצה בעל הרשיון יפיק על פי דרישת (ב)

הדו"ח האמור יכלול את כל הנתונים כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל. 

המפורטים בס"ק )א( לעניין דו"ח יומי, על פי סדר הופעתם, בהתייחס לכלל  

 מצטברים של השבועיים האמורים. הנתונים ה

על פי דרישתו, את הדו"חות  ,  יו"ר המועצה  בעל הרשיון ימסור או יעביר לידי (ג)

היומיים לפי ס"ק )א( ואת הדו"חות בני השבועיים לפי ס"ק )ב( במתכונת 

 לעניין זה.  יו"ר המועצה ובלוחות הזמנים שיקבע

חצי שנתי שיכלול את   לשישה חודשים דו"ח  בעל הרשיון יגיש למועצה אחת (ד)

כל הנתונים המפורטים בס"ק )א( לעניין דו"ח יומי, על פי סדר הופעתם, 

בהתייחס לכלל הנתונים המצטברים של ששת החודשים אליהם מתייחס 

 הדו"ח.  

, ילווה בתצהיר של סמנכ"ל הנוגע בדבר למועצה  דו"ח שיימסר או יועבר ( ה)

  "ח. ם המפורטים בדו, המאשר את נכונותם של הנתוניבעל הרשיוןאצל 

  

  

 


	רישיון הוט: תיקונים בהוראות הרישיון ובנספחים
	41.4. מוקדי שירות וטיפול בפניות מנויים
	41.5. תיקון תקלות
	נספח ח1 - מוקדי פניות טלפוניים
	1. איוש מוקד פניות טלפוני
	2. פרסום מידע בנוגע לפעילות מוקדי פניות טלפוניים
	3. גישה למוקד פניות טלפוני
	4. ניתוב שיחה במוקד פניות טלפוני
	5. טיב שירות במוקד פניות טלפוני
	6. הקלטת ותיעוד שיחות
	7. תיעוד נתוני שיחות
	8. דיווחים



