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 לכבוד:
 רשימת תפוצה

 
 שלום רב,

 
 

 החלטה -מוקדי פניות טלפוניים : הנדון 
 

 הרינו לפנות אליכם כדלקמן:
 

"( שימוע משני נוסף בנושא המשרד" -פרסם משרד התקשורת )להלן  2019ביוני  19ביום  .1
"( שבמסגרתו הודיע המשרד כי הוא שוקל לתקן את השימוע" -מוקדי פניות טלפוניים )להלן 

 הרישיונות כדלקמן:  

 

זמן ההמתנה הממוצע לכלל השיחות בתקופת זמן של שבועיים של כל אחד משלושת  (א)
סוגי השיחות )תיקון תקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות( שנענו, לא יעלה על ארבע 

 דקות(.( 3( דקות )במקום שלוש )4.5וחצי )

 

( דקות לשיחות שזמן ההמתנה בהן עלה על שש 8זמן ההמתנה הממוצע של עד שמונה ) (ב)
 ( דקות יבוטל.6)

 

במשרד התקבלו חמש התייחסויות, אשר בשלוש מהן לא הובעה התנגדות להסדר המוצע  .2
 בשימוע.

 

החליט משרד לאמץ את הסדר שהוצע במסגרת השימוע. כמו כן,  ההתייחסויות בחינת לאחר .3
הצעות  IVR-ה מערכת באמצעות למתקשר להשמיע רישיון לבעל לאפשר המשרד ליטהח

 לפנות אליו באמצעות דרכים דיגיטליות שונות כגון: צ'אט אינטרנטי.  
 

 מענה המשרד לעיקרי ההתייחסויות שהתקבלו מפורט בנספח המצורף למכתב זה.  .4
 מצ"ב תיקון רישיון. .5

 
 היערכותכם בהתאם.  .6
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  התייחסות המשרד לעיקרי ההתייחסויות שהתקבלו –נספח 
 

 בקשה .1
 

 דקות. 5-להאריך את זמן ההמתנה הממוצע ל
 

 התייחסות
 

 הבקשה לא מתקבלת.
, הכוללת בחירת שפה, IVR-על פי סימולציה שביצע המשרד משך השהייה "נטו" של מתקשר ב

נטרנט, טלפוניה וכו'( הקשת פרט זיהוי אחד )מספר טלפון או מספר זהות(, בחירת השירות )אי
ובחירת סוג השיחה )תיקון תקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות( אורך כדקה אחת. לאור 

 IVR-האפשרות שמתקשר למוקד עשוי להיות מעוניין לשמוע מספר פעמים את האפשרויות ב
לפני שיבחר באפשרות אחת או שמתקשר עשוי להתבלבל בבחירת השפה או בהקשת פרט 

-נלקחה בחשבון חצי דקה נוספת לדקה האמורה, כך שזמן השהייה הממוצע ב הזיהוי שלו,
IVR ( אשר על כן הוחלט להעלות את זמן ההמתנה הממוצע הכולל  1.5יהיה דקה וחצי .)דקות

( דקות. אשר על כן המשרד לא מצא הצדקה להאריך את 4.5( דקות לארבע וחצי )3משלוש )

 דקות.  5 -זמן ההמתנה הממוצע ל
 
 בקשה .2
 

 14-ימים מתחילה מדידה של ה 14למדוד את תקופת השבועיים באופן עוקב )כלומר, בתום 
הימים הבאים( ולהתחיל את המדידה לכל החברות באופן אחיד, החל מהיום הראשון בשבוע 

 שלאחר כניסת התיקון לתוקף.

 
 התייחסות     

 
, כך שהשבועיים 25.7.19כל שבועיים נבדקים בפני עצמם. האסדרה תיכנס לתוקף ביום 

, 9.8.19ויסתיימו ביום  28.7.19הראשונים שייבדקו מול בעלי הרישיון יהיו אלה שיחלו ביום 
ויסתיימו ביום  11.8.19השבועיים הבאים שייבדקו מול בעלי הרישיון יהיו אלה שיחלו ביום 

 , וכן הלאה.23.8.19
 
 בקשה .3
 

 .75%-ל 85%-להפחית את שיעור השיחות שנענות מ
 

 התייחסות
 

 הבקשה נדחית.
בנושא  2018במאי  21)ב( במסמך ההחלטה מיום 2ר' לעניין זה התייחסות המשרד בסעיף

"(. . כזכור, בעקבות השימוע שפרסם המשרד ביום ההחלטה מסמך"מוקדי פניות טלפוניים" )"
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ה . המשרד סבור שהגדל15%, , החליט המשרד להגדיל את שיעור החריגה לשיעור של 22.1.18
 נוספת של שיעור החריגה % תפגע באופן משמעותי ברמת השירות שתסופק לציבור.

 

 בקשה .4
 

לאפשר לחברות המציעות שירות צ'אט אינטרנטי לספור את זמן ההמתנה למענה בצ'אט 
 במסגרת מדידת זמן ההמתנה למענה לשירות.

 
 התייחסות

 
 הבקשה נדחית.

לבד ולא למוקדים המספקים שירות ההסדר המוצע מתייחס למוקדי פניות טלפוניים ב
באמצעות צ'אט אינטרנטי. המשרד מעודד אספקת שירות באמצעות אמצעים דיגיטליים כגון: 

 צ'אט, אך זו אמורה לבוא בנוסף לאספקת שירות באמצעות מוקדי פניות טלפוניים.
 
 בקשה .5

 
לפני השמעת , גם IVR-ונושאים נוספים ב Self Careלאפשר לחברות להציע ללקוח שירות 

 האפשרויות שהוגדרו ע"י המשרד.
 

 התייחסות
 

, שבו זמן ההמתנה 22.1.18בקשה מעין זו הועלתה במסגרת ההתייחסויות לשימוע מיום 

, וזו נדחתה, כי IVR-למענה אנושי נמדד רק לאחר סיום בחירותיו של המתקשר במערכת ה
צפה לשוחח בעל פה עם נציג לראיית המשרד זמנו של המתקשר יקר וכי מי שמתקשר לחברה מ

שירות, ולא לעשות שימוש בדרכי התקשרות דיגיטליות עם החברה. כעת, משזמן השהייה 
 IVR-כלול בזמן ההמתנה למענה אנושי אין מניעה כי באמצעות מערכת ה IVR-במערכת ה

ישמיע בעל הרישיון  למתקשר הצעות לפנות אליו באמצעות דרכים דיגיטליות שונות כגון: 
 אט אינטרנטי. נוסח תיקון הרישיון תוקן בהתאם.  צ'
 
 בקשה .6
 

 לקבוע כי המדידה של זמני ההמתנה תבוצע על פני חודש מלא, במקום על פני שבועיים. 
 

 התייחסות

 

 הבקשה נדחית.
)ל( במסמך ההחלטה . כזכור, בהמשך להתייחסויות 2ר' לעניין זה התייחסות המשרד בסעיף 

החליט המשרד לקבוע כי זמן ההמתנה ימדד  2018שהתקבלו במשרד בעקבות השימוע משנת 
ביחס לתקופה של שבועיים וזאת במקום שבוע אחד כפי שהוצע בשימוע האמור.   המשרד 
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ש ימים עשוי לגרום לכך שבעל רישיון יספק רמת שירות ירודה סבור שקבוע זמן מדידה של חוד
במשך ימים רבים במהלך החודש, וכי מדידה בת שבועיים הינה הרף המאוזן ביותר המציע 
מצד אחד, רמת שירות סבירה לציבור המנויים ומצד שני, קריטריון סביר המאפשר להתמודד 

 עם ימים חריגים במהלך השבועיים.
 
 בקשה .7
 

( 4()1ב)א18י  שר התקשורת יעשה  שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח הוראת סעיף מבוקש כ
בעל רישיון רשאי לחרוג  "( ויורהכיהצרכן הגנת חוק)" 1981-לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

( לחוק האמור, וכי משך ההמתנה החל עליו יהיה 3()1ב)א18ממשך ההמתנה הקבוע בסעיף 
 בהתאם להוראות שנקבעו בעניין זה ברישיונו.

 
 התייחסות 

 
()א( לחוק הגנת הצרכן, תינתן 4()1ב)א18הוראה בהתאם לסמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 בעת הקרובה.   
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 תפוצה

 מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 מר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט טלקום ש"מ

 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ
 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 מוביילמר אילן ברוק, מנכ"ל, קבוצת הוט 

 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום
 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

 מר רן אפרתי, מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 מר ערן שלו, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ
 הן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"ממר עמית כ

 בע"מ 015השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית מר אפרים שפורן, מנכ"ל, 
 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 פרימו תקשורת 099מר נביל עמד, מנכ"ל, 
 איי. טי. סי. נ. ג. בע"מ, מנכ"ל, ניר גילמר 
 בע"מ 2009אינטרנט רימון ישראל , מנכ"ל, יריב פארמר 

 מר רמי נחום, מנכ"ל, טריפל סי מחשוב בע"מ
 לעסקים בע"מ 011מר אופיר ורמשטיין, מנכ"ל, קוויק לינק 

 מר האני עלמי, מנכ"ל, קולנט תקשורת בע"מ
 

 העתק
 מר נתנאל )נתי( כהן, המנהל הכללי, משרד התקשורת

 למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורתמר מימון שמילה, המשנה 
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 
 כלכלה, משרד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל -מר עופר רז

 התקשורת מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד
 בסט, מנהל תחום בכיר פיקוח צרכני, משרד התקשורת-מר מאיר בן

 מר ערן בר עוז, דובר, משרד התקשורת
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