
  
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 תלונות ופניות הציבור -דוח א' 

 הקדמה:. 1

התקשורת )בזק פניות ותלונות הציבור נבחנות ונמדדות ביחס לחוק התקשורת, הרישיון ותקנות ההיתר הכללי 

מוצדקּות הפנייה נקבעת על פי הפרה או אי הפרה של  .2022תשפ"ג -ושידורים( )היתר כללי למתן שירות בזק( ה

 ההוראות.

, יעביר למשרד מידע לגבי פניות ותלונות ציבור בפורמט אלף מנויים 50מעל  רט"ן-ספק מורשה  לשירותי מפ"א ו

 מוגדר ועל גבי קובצי אקסל.

 :מטרה. 2

 .ציבורהניות תלונות ופלגבי של חברות התקשורת  דרישת מידע אחידהלהגדיר 

 תוכן:. 3

 כדלקמן : עבר יו מידעה

  :נושאים פי על ניותתלונות ופ ריכוז .1

 של כמויות יציג והוא א' כנספח המצורף קובץ האקסל גבי על ,שנה בחצי פעם של בתדירות יועבר מידעה

 :כמפורט ,נושאים פי על ,החציון במשך ,בחברתכם שהתקבלו והתלונות הפניות כל

אי  , כולל את כל מה שקשור לתשלומים/כסף. )אי מתן מענה מפורט, אי העברת הזיכוי בזמן  - יתר חיובי .א
 ;וכד'(חיוב בניגוד להסכם, גבייה בגין דמי מעבר מתן הודעה על חוב, 

 ;מתן שירות ללא בקשה מפורשת .ב

ניתוק לרבות ניתוק זמני/קבוע של כל שירותי הרט"ן ו/או  -  , סיום התקשרותשירות הפסקת/ניתוק אי .ג
 ;של שירות מסוים

 ;שגוי ניוד .ד

 ;עסקה בצוע ולאופן תכל מה שקשור להסכם ההתקשרו - התקשרות תנאי .ה

 ;קליטה איכות .ו

 ;בכלל לרבות האטת קצבוהניידת  הנייחתהכוונה לשירותי הגלישה  - גלישה איכות .ז

 ;ניוד חסימת .ח

 .תקלה תיקון .ט
 (;כשר למספר לחיוג חסימה)לרבות  כשרים מספרים .י

 "ל;בחו נדידה שירותי בגין חיוב לרבות"ל בחו נדידה .יא

 שיחות לחו"ל. .יב

 .שירות אוניברסלי )סיבים ותשתיות( .יג

 אי קבלה של חשבונית, בירור חשבון, פירוט שיחות וכו'. -חשבוניות .יד

 ___________. )לפרט( אחר .טו

 .ב"וכיו מכשיר תיקון ,עסקה ביצוע בעת הטעיה  :אחר קטגוריית תחת לנושאים דוגמאות     

 .זאת לציין יש לחברתכם, םרלוונטיי אינם שלעיל מהנושאים יותר או ואחד מידהב :הערה
 

 
 
 
 
 
 



  
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 :ןכדלהל הוא תלונה נושא כל לגבי למלא שיש הפירוט
 

 ;הכמות הכוללת של התלונות אשר התקבלו בנציבות תלונות הציבור של החברה מהציבור .א

 :בכתב מענה מתן ליום עד התלונה הגעת מיום הזמן משך לפי ,נושא בכל התלונות כמות התפלגות  .ב
 ;עבודה ימי 14 עד (1
 ;יום 30 ועד עבודה ימי 15 -מ (2
 .יום 30מעל  (3

   :התקשורת משרד י"ע לחברה שהועברו פניות .2

 כל את יפרט והוא 'ב כנספח המצורף האקסל קובץ גבי על ,שנה בחצי פעם של בתדירות יועבר מידעה

 :הבא הפירוט עם יחד, )המשרד :להלן (התקשורת משרד י"ע לחברהחציון ב שהועברו הפניות
 

 ;)כפי שמופיעה במערכת פניות הציבור במשרד (הפנייה מספר .א
 ;בחברה הפנייה התקבלה שבו התאריך .ב

 ;לפונה בכתב מענה מתן תאריך .ג

 ;למשרד בכתב מענה מתן תאריך .ד

 האם נשלח בירור חוזר? .ה

 .הפונהיישוב  שם .ו

 ממוצע של כל פניות הציבור מענה כולל וזמןה הפניות מספר .3

ויפרט מספרם הכולל  'ג כנספח המצורף האקסל קובץ גבי על ,שנה בחצי פעם של בתדירות יועבר המידע
של הפניות שהועברו למחלקת פניות הציבור של חברתכם, זמן הטיפול הממוצע ואחוז הפניות החורגות מעל 

 ימי עבודה. 14
 

 ותחילה ההגשה אופן .4

 שנה". ) שני/ראשון(חציון  )החברה שם( פניות "השם את לתת יש לקובץ האקסל

 לוחות זמנים .5

 .חציון כל בתום יום 15 תוך ,לעיל כמפורט למשרדנו המידע יועבר

  



  
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 שהתקבלו בחברה מהציבור על פי נושאיםטבלת פניות ותלונות  -נספח א' 
 

כמות כוללת של  נושא #
שהתקבלו  התלונות

 בחברה מהציבור

 מענה בכתב
ימי  14עד  לפונה

 עבודה

  לפונה  מענה בכתב
ימי עבודה ועד  15

 ימים 30

מענה בכתב 
 30מעל לפונה 

 ימים
     חיובי יתר א.

מתן שירות ללא  ב.
 בקשה מפורשת

    

     אי הפסקת שירות ג.
     ניוד שגוי ד.
     תנאי התקשרות ה.

     איכות קליטה ו
     איכות גלישה ז.
     ניוד חסימת ח.
     תיקון תקלה ט.
     מספרים כשרים י.

     "לונדידה בח יא.
     שיחות לחו"ל יב.
 שירות אוניברסלי יג.

 )סיבים ותשתיות(
    

     חשבוניות יד
     אחר טו.

     סה"כ: 

 

  



  
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 טבלת פניות ציבור המועברות ממשרד התקשורת-נספח ב' 

ספר מ
פניה 

 משהת"ק

מספר  dd/mm/yyyy :בפורמט
ימי 

 טיפול

האם נשלח 
 בירור חוזר

שם יישוב 
 הפונה

תאריך קבלת 
הפנייה 
 בחברה

מועד מתן 
מענה בכתב 

 לפונה

מועד מתן 
ראשון מענה 

בכתב 
 למשרד

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    

       0    
 

 מספר הפניות הכולל וזמן מענה ממוצע של כל פניות הציבורנספח ג': 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי  מספר הפניות הכולל
 חודש

זמן הטיפול הממוצע )הזמן מיום 
 קליטת הפנייה ועד שליחת מענה(

אחוז הפניות החורגות מעל 
 ימי עבודה. 14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


