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 :16.5.2019ם מיו 3-8/2019 'מסהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 בעניין מוקדי שירות טלפוניים וזמני מענה הזמנה להצגת עמדות

 רקע

"( מחזיקה ברישיון כללי לשידורי כבלים הוטחברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן: " .1

"( מחזיקה ברישיון יס( בע"מ )להלן: "1998ין )יחברת די. בי. אס. שירותי לוו"(. רישיון הוט)להלן: "

 -" ובעלי הרישיונות"( )להלן ביחד: "רישיון יסין )להלן: "ילשידורי טלוויזיה באמצעות לוו

" בהתאמה(. הרישיונות קובעים ומסדירים, בין היתר, את אופן הפעלת מוקדי השירות הרישיונות"

 לצרכנים. בטלפון האנושי ואת זמני המענה  ות פעילות המוקדים, את שעפונייםהטל

של בעלי הרישיונות במוקדי השירות הטלפוני , סוגיות שעות פעילות וזמני המענה לאורך השנים .2

ונדונו בהתכתבויות בין הוט ויס לבין המועצה לשידורי כבלים  1לרבות בבתי משפט התעוררו מעת לעת

 ,. המועצה אף שקלה בעבר לתקן הוראות אלו ופרסמה שימוע בעניין"()להלן: "המועצהולשידורי לוויין 

 . לא נערך שינוי בהוראות הרישיונות ואלו נותרו על כנן אך עד כה

מסדיר את סוגית זמני המענה הטלפוני במוקדי התקבל בכנסת תיקון לחוק הגנת הצרכן ש ,בינתיים .3

במקביל להליכי חקיקת התיקון לחוק ערך משרד התקשורת של גופים כקבוע בחוק. כמו כן,  שירות

רישיונות בשוק הטלקום והסדיר באופן נרחב ומפורט את ההוראות הנוגעות למוקדי השירות תיקונים ב

 הטלפוניים. 

בנוגע להוראות הנוגעות בקשות לעריכת תיקונים ברישיונות למועצה , בעלי הרישיונות הגישו לאחרונה .4

  .  ברוח התיקונים שערך משרד התקשורת בשוק הטלקום למוקדי השירות הטלפוניים

סבורה המועצה שיש לחדש את הטיפול בעניין ולשקול תיקון , וכל האמור לעיל נוכח התפתחויות אלו .5

 . הכל כפי שיפורט בהרחבה להלן שיונותישל ההוראות הרלבנטיות בר

  

                                                           
אישר בית המשפט המחוזי מרכז תובענה ייצוגית כנגד הוט, במסגרתה נטען כי הוט מפרה את תנאי הרישיון  23.8.2017ביום  1

ן אינה מיישמת כראוי את שירות השיחה בעניין זמני ההמתנה למענה אנושי טלפוני ושעות הפעילות של המוקד הטלפוני וכ
הדיון ותובענה ייצוגית זאת תלויה ועומדת (, מערכות תקשורת בע"מ -אור קברקי נ' הוט 552-07-14ת"צ )מרכז( )החוזרת 

 .לישיבת הוכחות בפני כבוד השופטת אסתר שטמר 11.9.2019ם הבא קבוע ליו
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 ותהוראות הרישיונ

 : בעניינים אלו להלן יפורטו עיקרי ההוראות הרלוונטיות

 בנוגע לזמני מענה טלפוני במוקדי השירות: הוראות הרישיונות

קובע הוראות  41.4.3עניינו "מוקדי שירות וטיפול בפניות מנויים". סעיף הוט לרישיון  41.4סעיף  .6

 רלוונטיות לזמני מענה כדלקמן:

 :במוקד שירות לא תפחת מן המפורט להלןרמת השירות . 41.4.3"
מן הפניות לקבלת מענה אנושי בשעות העומס ייענו במענה אנושי והיתר  70%לפחות . 41.4.3.1

 .במענה קולי ממוחשב
 ת. למחר -ממוחשב יטופלו באותו יום, והיתר מן הפניות שנענו במענה קולי  90%לפחות . 41.4.3.2
 . תשניו 30 למענה אנושי לא יעלה על הממוצעזמן ההמתנה . 41.4.3.3
  .תשניו 90למענה אנושי לא יעלה על  המירביזמן ההמתנה . 41.4.3.4
לכל פונה יימסר מספר פנייה סודר או אמצעי זיהוי אחר לפנייתו כאסמכתא להמשך . 41.4.3.5

 ו. הטיפול ולבקרה עלי
 ם. קיאים בשפות העיקריות השגורות בפי המנוייצוות המוקדנים יכלול עובדים הב. 41.4.3.6
 ."חובות בעל הרשיון האמורות יחולו לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת הרשיון. 41.4.3.7

 

 קובע הוראות רלוונטיות לזמני המתנה, כדלקמן:יס לנספח ח' לרישיון  1.3סעיף  .7

 . רמת שירות למענה:1.3"
למענה  100%מענה אנושי בשעות העומס ועד  70% -רמת השירות למענה תהיה מתוכננת ליותר מ

 מקסימליזמן המתנה  -שניות לכל היותר  30למענה אנושי יעמוד על  ממוצעזמן המתנה הקולי, 
 " .שניות 90 לפנייה לחברה לא יעלה על

 

 הוראות הרישיונות בנוגע לשעות פעילות מוקדי השירות:

 כדלקמן:הוט קובע את שעות הפעילות של מוקד השירות, לרישיון  41.4.2סעיף  .8

. מוקד השירות יטפל בפניות של מנויים של בעל הרשיון ושל המבקשים להיות מנויים של 41.4.2"
בעל הרשיון, בעניינים הבאים: הזמנת שידורים בתשלום לפי שימוש, וזאת במשך כל ימות השבוע 

עות ביממה. פניות בענייני בקשת התחברות לשיגורים, בקשת ניתוק או ש 24למעט יום הכיפורים, 
, מידע על שידורים ותעריפיהם, טיפול בחשבונות מנויים הפסקה של השידורים, שינוי חבילות

ופירוט החיובים הכספיים של מנוי, תלונות לגבי טיב השירות או כל עניין אחר, למעט תלונות לעניין 
 07:00-19:00ד השירות כל ימות השבוע, למעט יום הכיפורים בין השעות תקלות, יטופלו ע"י מוק

 41.6. לעניין תלונות מנויים על תקלות יחולו הוראות בסעיף 14:00ובימי שישי וערבי חג, עד השעה 
 להלן."
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 , כדלקמן:ובע הוראות רלוונטיות לשעות הפעילות של מוקד השירותקיס שיון לרי 12.3.2סעיף  .9

. מוקד השירות יטפל בפניות של מנויים של בעל הרשיון, לרבות בעניין טיב השירות 12.3.2"
שעות ביממה במשך כל ימות  24והטיפול בחשבונות מנויים; מוקד השירות יהיה מאויש ופעיל 

 ."12.5השנה למעט ביום הכיפורים; לעניין תלונות של מנויים על תקלות יחולו הוראות סעיף 
  

 

 2014השימוע שערכה המועצה בשנת התכתבויות לאורך השנים ו

כאמור, לאורך השנים, סוגיות שעות פעילות וזמני המענה הטלפוני במוקדי השירות של בעלי הרישיונות  .10

הוט ביקשה לשנות את  2009התעוררו גם בהתכתבויות בין הוט ויס לבין המועצה. כך, למשל, בשנת 

ידי -דקות, וזאת בהסתמך על סקר שנערך על 2.5השיחות ייענו בתוך מ 95% -הוראות הרישיון כך ש

מדינות  22 -( שבדק את רמת השירות בInternational Customer Service Institute) ICMIארגון 

 שניות. 155מענה בתוך  90%כי החברות עומדות במדד של  מנו עלהברחבי ארה"ב ומ

, התקיימה התכתבות בעניין ובעלי הרישיונות מסרו נתונים מקיפים אודות זמני המענה 2011גם בשנת  .11

 במוקדי השירות, שכללו דגימת זמני מענה של מאות אלפי שיחות. 

 10.7.2014ם יובהחלטה מ, כאשר המועצה אף שקלה, כפי שצוין, לתקן את הוראות הרישיונות בעניין .12

)להלן:  2של בעלי הרישיונות ופרטי מנויים מוקדי השירות הטלפוניים על שימוע בענייןהורתה המועצה 

 המועצה לבצע תיקונים בכמה סעיפים השימוע, שקלההחלטת . במסגרת "(השימועהחלטת "

ות הטלפוניים, הטיפול בפניות ולהסדיר באופן רחב ומפורט את אופן הפעלת מוקדי השיר ברישיונות

בקשות  , וביניהם,נבעה ממכלול של שיקולים ההחלטה על עריכת השימועזמני ההמתנה למענה אנושי. ו

תלונות מצרכנים וכן שיונם בעניין זמני המענה, ישנתקבלו מבעלי הרישיונות לשינויים בתנאי ר

בהחלטת השימוע שקלה המועצה להרחיב את . רלוונטיות בתחום התקשורת והצרכנותהתפתחויות 

שעות הפעילות במוקד אך גם להגדיל את הזמן המותר למענה )הן זמן המתנה ממוצע והן זמן המתנה 

בימי ו' וערבי ו (07:00-22:00בין שעות ) 15לפחות ול , כך שייקבע כי המוקדים יהיו פתוחים בימי חמרבי(

 2זמן ההמתנה הממוצע היומי למענה אנושי לא יעלה על (, וכן כי 07:00-14:00בין שעות ) 7 חג לפחות

במקרה של עומס שיחות כמות דקות, וכי  6, כאשר זמן ההמתנה המרבי למענה אנושי לא יעלה על דקות

 .95% -לא תפחת מ מוש התקשרותשיחתם הגיעה לכלל מיהפונים ש

                                                           
 .10/2014-6החלטת מועצה מס'  2
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ת וזמני מענה  במקביל גם משרד התקשורת יצא באותה עת בשימוע דומה לגבי שעות פעילות מוקדי שירו .13

בעניין מוקדי פניות  18.8.2014)ראו שימועים שערך משרד התקשורת ביום  רבעולם הטלקום והסלול

 . (3טלפוניים

שימועים אלה, החלו הליכי חקיקה בכל הנוגע לזמני מענה אנושי. בטרם התקבלה החלטה סופית לגבי  .14

 ם להלן.יהנפרט אודות

 

 לחוק הגנת הצרכן 57תיקון מס' 

( )מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב 55הגנת הצרכן  )תיקון מס' הצעת חוק פורסמה  25.7.2017 ביום .15

את משך ההמתנה המרבי למענה . במסגרת הצעת החוק הוצע, בין היתר, לקבוע 20174-שיחות(, התשע"ו

חריגה  יחד עם האפשרות לקבוע , לרבות שירותי תקשורת וטלוויזיה,מסוימיםאנושי מקצועי בשירותים 

  למקרים מסוימים. מזמנים אלו 

)להלן:  19815-לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 57מס' , נתקבל תיקון 16.7.2018ביום בסופו של דבר,  .16

. עיקרם של כללים אלה הוא שלפחות מענה אנושי מניהקובע כללים חדשים לעניין ז ,"(התיקון לחוק"

בשלושה סוגי שירותים )טיפול בתקלה; בירור חשבון וסיום התקשרות(, משך ההמתנה לקבלת מענה 

ב שהוסף במסגרת התיקון 18לעניין זה ראו סעיף . השיחה מתחילת דקות 6יעלה על  לאאנושי מקצועי 

 לחוק אשר קובע כדלקמן:

( עוסק המנוי בתוספת השנייה ומספק שירות טלפוני הכולל מערכת אוטומטית לניתוב 1()1")א
לסוגי שירותים המפורטים להלן, לאחר האפשרות,  לפחותשיחות ייתן מענה אנושי מקצועי לצרכן 

 אם קיימת, לבחור את השפה ואת האזור הגיאוגרפי שבהם יינתן השירות הטלפוני:
 טיפול בתקלה;( 1)
 בירור חשבון; (2)
 סיום התקשרות.( 3)
(, בשירות טלפוני הכולל מענה אנושי מקצועי נפרד לשירותים שעוסק 1( על אף האמור בפסקה )2)

כאמור באותה פסקה מספק, הוא רשאי לאפשר לצרכן לבחור את סוג השירות לפני מתן המענה 
 האנושי המקצועי. 

לא יעלה ( 1גי השירותים המפורטים בפסקה )(  משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסו3)
 , והצרכן לא יופנה לשירות השארת הודעות, אלא אם כן בחר בכך". על שש דקות מתחילת השיחה

 
 

                                                           
3 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/3788  . 
 . 732"ח ה 4
  .  878, התשע"ח, עמ' 2741, ס"ח 57תיקון מס'  5

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/3788
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זמן ההמתנה של אותו לגוף הממונה על הסדרת הענף ליתן "אישור חריגה" מגם מאפשר  לחוק התיקון .17

 (:4ב)18בסעיף ם שנקבעו בתיקון לחוק דקות, וזאת בתנאי 6

 משך לעניין השנייה הוראות בתוספת המנוי לעוסק שניתן ברישיון או אחר דין לפי נקבעו()א( 4")
 גוף אוק, העוס פועל שבו הענף הסדרת על הממונה שר שאי, רמקצועי אנושי מענה לקבלת המתנה

 לחרוג רשאי כאמור עוסק כי להורות העוסק, פועל שבו הענף להסדרת לו סמכויות שנתונות אחר
 הפניות מכלל בשיעור( 1ם בפסקה )המפורטי השירותים בסוגי( 3ה )בפסק הקבוע ההמתנה ממשך

 ."ה(חריג אישור - זו בפסקה) בדיעבד או מראש ,שקבע זמן בפרק אוע, שקב לתקופה
 

כדי לגרוע  לחוק. אמנם, אין בתיקון לתיקון לחוק( 7)סעיף  16.7.2019ייכנס לתוקף ביום התיקון לחוק  .18

 6המחייבות מתן מענה אנושי מקצועי בזמן קצר מהזמן שנקבע בו )סעיף  מהוראות שנקבעו ברישיונות

מאחר שהקבוע בחוק בעניין זמני מענה שונה מאד מהקבוע ברישיונות ובשים לב , . ואולםלתיקון לחוק(

עיון מחודש  בשלב זה כון לבצעלנהמועצה מוצאת  ,כפי שצוטטה לעיללחוק ()א( לתיקון 4להוראת סעיף )

מנת לבחון האם יש מקום להותיר את ההוראות הקיימות על כנן, או לערוך -, עלוראות הרישיונותבה

בטרם נפרט את התיקונים ששוקלת המועצה לערוך נבקש לשם . שינויים והתאמות ברוח התיקון לחוק

 תחום.שלמות התמונה לפרט אודות אסדרה מפורטת שערך משרד התקשורת ב

 

 אסדרת משרד התקשורת

התקשורת שימוע ביום  פרסם גם משרד, 10.7.2014ביום במקביל לשימוע שפרסמה המועצה  ,כאמור .19

מסגרתה ערך אסדרה כוללת קיבל משרד התקשורת החלטה ב 21.5.2018ביום . בסופו של דבר 18.8.2014

. ידו-המוסדרים על והסלולר הטלקוםבעלי הרישיונות בתחום של  רישיונותהותיקן את  של הנושא

 חליטה 14.3.2019ביום ונוסף ערך משרד התקשורת שימוע משני לאחר מכן ומשהתקבל התיקון לחוק 

ידי משרד התקשורת לרישיונות בשני השימועים -התיקונים שנערכו עללרישיונות )נוספים תיקונים על 

 "(.אסדרת משרד התקשורתיקראו להלן: "

התיקונים שנערכו ברישיונות במסגרת אסדרת משרד התקשורת, הנם כדלקמן: מוקדי הפניות  יעיקר .20

שעות בימי שישי וערבי חג; זמן  5 -שעות בימי חול ו 10לפחות  08:00הטלפוניים יאוישו ככלל מהשעה 

 ההמתנה המרבי למענה אנושי בשלושה סוגים של שיחות )תיקון תקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות(

דקות  6דקות מתחילת השיחה; שיעור השיחות בהן הפונה נענה לאחר זמן המתנה של מעל  6מוד על יע

מהשיחות; זמן ההמתנה הממוצע לאותן שיחות  15%בכל אחד משלושת סוגי השיחות הנ"ל לא יעלה על 

ודעה, שורה של הוראות הנוגעות לאפשרות השארת הדקות. כן נקבעו  8דקות יעמוד על  6 -החורגות מ
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להקלטה ולתיעוד של שיחות, לפרסום מידע בנוגע לפעילות מוקדי השירות הטלפוניים, וכן לחובות 

 דיווח מפורטות של בעלי הרישיונות.

 דקות 6כי משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה על  בעוד התיקון לחוק קבע ,הנה כי כן .21

הדקות לזמן מענה אנושי מרבי, אך  6כלל אמנם אומץ משרד התקשורת  , באסדרתמתחילת השיחה

 15%-הדקות ב  6 -לחרוג מפיו ניתן יהיה כפי שמתאפשר בתיקון לחוק, ועל בצדו נקבע "אישור חריגה" 

 דקות בממוצע.  8יידרשו החברות לענות בתוך אותן שיחות חורגות  מהשיחות כשלגבי

 והחלטות שפרסם משרד התקשורת החלים על שוק הסלולרבשים לב לתיקון לחוק ולשימועים  .22

שיונות למועצה בבקשה שתערוך תיקונים ברישיונותיהם בדומה יבעלי הרזה לא מכבר פנו  ,טלקוםוה

נתאר בקצרה בקשות   .ידו-גופי התקשורת המפוקחים על שערך משרד התקשורת ברישיונות לתיקונים

 אלו.

 

 בקשות בעלי הרישיונות

יש לבצע האחדה והתאמה נטען, כי  לתיקון הרישיון בעניין שעות פעילות מוקדי השירותת הוט בבקש .23

יחס לבעלי הרישיונות האחרים בשוק התקשורת, ב של הוט בשעות הפעילות של מוקד פניות השירות

כמו כן, ביקשה הוט שעות.  5שעות ובימי שישי וערבי חג למשך  10כך שבימי חול יפעלו המוקדים למשך 

)למעט המוקד הטכני( בימי שבת להוסיף תיקון לפיו הוט רשאית שלא להפעיל את מוקדי השירות 

הוט הדגישה כי נוכח האסדרה שערך משרד התקשורת בשעות ובמועדי ישראל המפורטים בבקשתה. 

ל הצדקה ליצור נקבע סטנדרט אחיד ואין לשיטתה כעילות המוקדים, הרי שלכלל חברות התקשורת פ

אבחנה ושונות בין לקוחות הוט לבין יתר הלקוחות בשוק התקשורת. עוד הדגישה הוט, כי לעתים היא 

ית נדרשת לתת מענה למספר שירותי תקשורת תחת אותו מוקד שירות, ואין כל היגיון והיתכנות תפעול

 . , פעם של משרד התקשורת ופעם של המועצהאסדרה שונים ישאותו מוקד יהיה כפוף לכלללכך 

בבקשה לשינוי רישיונה כך שתתוקן ההוראה הקבועה בו בעניין זמני המענה, לפיה "זמן גם יס פנתה  .24

לפנייה לחברה לא  זמן המתנה מקסימלי -שניות לכל היותר  30המתנה ממוצע למענה אנושי יעמוד על 

סבירה, אשר מפלה את יס על פני ספקי התקשורת -שניות". לטענת יס, מדובר בהוראה בלתי 90יעלה על 

האחרים. יס הדגישה בבקשתה, כי התיקון לחוק הגנת הצרכן וכן האסדרה שערך משרד התקשורת, 

דמו בדחיפות. זאת, על מחזקים את הנחיצות בתיקון הוראה זו והוראות נלוות אחרות ברישיון, ויש לק

רקע התמודדותה של יס בשוק שרמת התחרותיות הגבוהה שלו הולכת וגדלה, כשאין כל טעם טוב מדוע 

ערוצית ייקבע סטנדרט קיצוני ומכביד יותר מאשר זה הקיים באספקת -דווקא בשוק הטלוויזיה הרב
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לתקן את הוראות סעיפים שירותים שהנם חיוניים כגון שירותי הטלקום השונים. לפיכך, ביקשה יס 

ברישיונה, וכן את הוראות נספח ח' לרישיונה, באופן דומה לתיקונים אותם ערך משרד  12.3.2 -ו 12.3.1

 שיונות הטלקום השונים. יהתקשורת בר

 הוט, והציגו את עיקרי בקשותיהם.  בפני המועצה הופיעו היום נציגי יס ונציג .25

 

 דיון

ערוצית -נציג הוט, אשר טען כי יש מקום לאמץ גם בשוק הטלוויזיה הרבהמועצה שמעה היום בדיון את  .26

 הוט מנת ליצור מנגנון אחיד בכל שוק התקשורת. נציג-אסדרה דומה לזו שנערכה במשרד התקשורת, על

ציין כי בשנים האחרונות הובילה החברה מהפכת שירות דיגיטלית במטרה להיטיב את השירות ולצמצם 

פניות למוקד. כן הדגיש, כי דווקא בעניינה של הוט הצורך באסדרה אחידה חל ביתר שאת, מאחר שהוט 

 לעתים נדרשת לתת מענה למספר שירותי תקשורת תחת אותו מוקד שירות. 

י יס, אשר ביקשו מהמועצה לאמץ בנוגע לזמני מענה ושעות את נציגגם בדיון  המועצה שמעה היום .27

נוגע לזמני פעילות מוקדי כל הב אסדרת משרד התקשורת.את ההסדר שאומץ בפעילות מוקדי השירות, 

 - 08:00נציגי יס הבהירו כי מוקד שירות הלקוחות של החברה פועל בימי חול בין השעות השירות, 

, וביקשו להשוות את שעות הפעילות לאלה המקובלים בשוק 13:00 - 08:00בין השעות  ובימי ו' 20:00

 12 -מהפחתת שעות פעילות המוקד בימי חול  ,כלומרהטלקום ולאפשר ליס את הגמישות שאפשרו שם. 

החברה פועלת במגוון נציגי יס הדגישו, כי שעות.   5 -שעות ל 7 -ובימי ו' וערבי חג מ, שעות 10 -לשעות 

לרבות פעולות עצמיות שהלקוחות מנת לאפשר כמה שיותר זמינות באמצעים דיגיטליים, -דרכים על

מענה גם מנת להקל ולהנגיש את השירות, הם מפעילים -עוד ציינו נציגי יס, כי על יכולים לבצע בכל עת.

בכל הנוגע לזמני המענה, ביקשו נציגי יס מהמועצה לאמץ, . בשעות הפעילות אנושי בשפה הרוסית

את כלל התיקונים שנערכו במסגרת אסדרת משרד התקשורת, אשר לכל הפחות בשינויים הרלוונטיים, 

נוכח מורכבות השיחות המגיעות למוקדי השירות למנויי  ,. לטענת נציגי יסהנה מקיפה וכוללת

אין אך בכל אופן  ,וויזיה ייתכן שהיה מקום לאסדרה מקלה יותר באשר לזמני המענה הנדרשיםהטל

 ערוצית.  -בשוק הטלוויזיה הרבמחמירה יותר לשיטתם מקום לעריכת אסדרה 
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עובר לדיון, בכל הנוגע לכמות השיחות  כמו כן, הוצגו למועצה נתונים שהתקבלו מבעלי הרישיונות .28

לקראת  - 18:00המתקבלות במוקדי השירות בשעות השונות. מנתונים אלה עולה כי גם לאחר השעה 

מסך הפניות  10% -)בממוצע כ פניות במוקדי השירותמדי יום אלפי מתקבלות  -טיים -שעות הפריים

)למשל,  שעות ביום 14המספקות זמני מענה של  בנוסף, יצוין כי ידוע על חברות הפועלות במשק .(היומי

      . חברת החשמל(

 

 החלטה

ובשוק המועצה נתנה דעתה לשינויים ולהתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בתחום הצרכנות בכלל,  .29

רף חדש של זמני מענה , הקובע כאמור התיקון לחוקלנגד עיני המועצה בין היתר, עמד בפרט. התקשורת 

אשר נערכה אסדרת משרד התקשורת, עמדה לנגד עיני המועצה  ,. כמו כןבתחום הצרכנות טלפוניאנושי 

 6)זמן ההמתנה המרבי למענה אנושי זהה לזה שנקבע בתיקון לחוק במובן זה שתיקון לחוק בהתאם ל

 85%דקות רק לגבי  6)כלומר  " כפי שמאפשר התיקון לחוקחריגה"אישור נקבע ובצדו דקות( 

  .מהשיחות(

הוראות הרישיונות של הוט ויס בעניין אל מול הנורמות שנקבעו במסגרת תיקונים אלו, יוצרות פער ניכר  .30

בהוראות  סבורה המועצה כי בשלב זה יש לבחון שינוי ,נטל כבד יותר. לכן ותהמטילזמני מענה 

 . הרישיונות

בעניין "הפחתת הנטל  22.10.2014ם מיו 2118 מס'לטת ממשלה ברקע הדברים יש גם לזכור את הח .31

הרגולטורי", במסגרתה הוטל על משרדי הממשלה והרגולטורים לפעול להפחתת הנטל הרגולטורי 

הקיים ולשקול, בקביעת רגולציה חדשה, גם בחירה בחלופה המפחיתה את הנטל הרגולטורי )בכפוף 

מיום  4398מס' לתכלית הרגולציה ובמסגרת השיקולים והדין הרלוונטיים; כן ראו החלטת ממשלה 

 ותיקון החלטת ממשלה"(.  OECD -יישום המלצות ארגון ה -בעניין "רגולציה חכמה  23.12.2018

עריכת שינוי מבקשת המועצה לבחון לאחר שעיינה בבקשות ושמעה את נציגי בעלי הרישיונות, לפיכך,  .32

ההתפתחויות שחלו בשנים רוח השינויים וב ותברישיונות בעניין זמני המענה ושעות פעילות מוקדי השיר

שעולה בקנה אחד מתוך רצון לקבוע הוראה מאוזנת ומידתית, האחרונות בתחום הצרכנות והתקשורת. 

בהתאם , לתקן את הוראות הרישיונות של הוט ויסשוקלת המועצה עם הוראות התיקון לחוק, 

לאלה שאומצו במסגרת למוקדי השירות יהיו דומות פן שההוראות הנוגעות באולסמכותה על פי כל דין 

כמפורט בנספח א' המצ"ב )רישיון הוט( ובנספח ב'  אסדרת משרד התקשורת, בשינויים הרלבנטיים

 רסת מהדורות.מוצעים מופיעים בהארת שינויים בגהמצ"ב )רישיון יס(, כאשר התיקונים ה
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 הנם שונים מאסדרת משרד התקשורתשידי יס, -בהוראות הרישיונות שנתבקשו עלשינויים יצוין, כי  .33

, אינם יםהמבוקש יםנימוק המסביר את הטעם לשינוי הםנלווה לשאינם ברורים מאליהם או שלא ו

 נכללים בתיקונים המוצעים במסגרת שימוע זה.    

יודגש, כי בכל הנוגע לזמני מענה, השינוי המוצע נועד להרחיב את פרק הזמן שיעמוד לרשות בעלי  .34

מתן מענה אנושי במוקד הפניות הטלפוני, כך שבמקום ההוראות הקיימות ברישיונות הרישיונות ל

שניות וזמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי  90לפיהן זמן ההמתנה המרבי למענה אנושי לא יעלה על 

( דקות, ובצדן 6שניות לכל היותר, מוצעות הוראות המאפשרות זמן המתנה מרבי של שש ) 30יעמוד על 

 מהשיחות.  15%"אישור חריגה" לגבי מאפשרות הוראות ה

 עיקרי התיקונים המוצעים:  .35

 שינוי הוראות הרישיונות בנוגע לשעות וימי פעילות במוקדים הטלפוניים;  -

לגבי סוגים  בעניין זמני המתנה למענה אנושי במוקד הטלפוניהרישיונות  הוראות שינוי -

 ;מסוימים של שיחות

 הקבועים; מתנההיה לחרוג מזמני הניתן יה קביעת שיעור השיחות שבהן -

קביעת זמן ההמתנה הממוצע לשיחות החורגות מזמן ההמתנה המרבי למענה אנושי במוקד  -

 הטלפוני;

 קביעת חובות על בעלי הרישיונות למסירת דיווחים אודות זמני המענה;   -

קביעת הוראות בעניין חובות בעלי הרישיונות לפרסום מידע בנוגע לפעילות מוקדי השירות  -

 הטלפוניים;

 אות בעניין האפשרות של המנויים להשארת הודעה ולקבלת שיחה חוזרת; קביעת הור -

 קביעת הוראות הנוגעות לתיעוד ולהקלטה של שיחות. -

 

)למעט מוקד תמיכה טכנית  בכל הנוגע לשעות הפעילות של מוקדי השירות הטלפונייםיצוין, כי  .36

וקי הטלקום והסלולר לבין ושוני בין שהש ייתכןשעות ביממה במשך כל ימות השנה(,  24שיאויש ככלל 

משמעותי ורלוונטי לשעות הפעילות של מוקדי עשוי להיות ערוצית, -הרב הטלוויזיהשוק שידורי 

מוקד בעלי הרישיונות בשוק שידורי שיחות שמגיעות ל ,. כך, למשל, כפי שהסביר נציג יס בדיוןהשירות

כמו כן,  מורכבות יותר ודורשות זמן טיפול ממושך יותר.עשויות להיות ערוצית -הטלוויזיה הרב

מדי מתקבלות  טיים,-, לקראת שעות הפריים18:00מהנתונים שהוצגו למועצה עולה כי לאחר השעה 

שעות פעילות מוקדי לגבי לפיכך,  .מסך הפניות היומי( 10% -פניות במוקדי השירות )בממוצע כיום אלפי 

שעות, כפי המצב הקיים,  12לקבוע כי המוקדים יהיו פתוחים בימי חול למשך שוקלת המועצה השירות 
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 (; לחילופין08:00או  07:00אך להעניק לבעלי הרישיונות את הגמישות לגבי מועד הפתיחה )למשל 

שעות בלבד בימי חול,  10ות הנהוגות כיום, כך שהן יעמדו על שוקלת לצמצם את שעות הפעיל המועצה

 בדומה לאסדרת משרד התקשורת. להלן שתי החלופות המוצעות:  

שעות בימי  5 -שעות בימי חול ו 12ת לפחו: הסדר לפיו מוקדי השירות הטלפוניים יאוישו 1חלופה  -

להתחיל את פעילות המוקד מתי שישי וערבי חג )כאשר לבעל הרישיון תהיה נתונה הגמישות לבחור 

 ;(08:00או  07:00בשעה )למשל, האם 

מוקדי השירות הטלפוניים : הסדר התואם לזה שאומץ באסדרת משרד התקשורת, לפיו 2חלופה  -

  שעות בימי שישי וערבי חג; 5 -שעות בימי חול ו 10ות לפח 08:00יאוישו ככלל מהשעה 

, ובכלל זה השלכות השינויים בכל הנוגע לצמצום שעות הפעילות במוקדים ויתר הסוגיות המתעוררות .37

מכל  מבקשת המועצה לקבל התייחסות מפורטת )למשל, פיטורין ושכר(,המוצעים על עובדי המוקדים 

וכל גוף המבקש להתייחס לרבות ארגוני עובדים, ככל ישיונות בעלי הרהמעוניין בדבר לרבות כמובן 

  .םשהם מבקשים להביע עמדת

כמו כן מבקשת המועצה התייחסות לגבי מועד כניסת התיקונים שיקבעו לרישיונות לתוקף, ככל  .38

 .  שיקבעו, לרבות בשים לב למועד כניסת התיקון לחוק לתוקף

 

 שימוע

בעניינים האמורים, המועצה תקיים הליך שימוע שעניינו מתן אפשרות בטרם תתקבל החלטה סופית  .39

 . לגבי כל האמור לעיל לכל מי שיש לו עניין בדבר להציג את עמדתו

במשרדי מינהלת הסדרת  12:00בשעה  9.7.2019ם עמדות כאמור תתקבלנה בכתב בלבד, עד ליו .40

 . abargilm@moc.gov.il  –תל אביב, ובמקביל למייל  9השידורים לציבור, רחוב אחד העם 

המגיש את עמדתו חייב עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הוגשו כלל.  .41

 למלא ולצרף את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטה זו. 

 במקצתם או בדבר הנוגעים העניינים בכל להכריע רשאית עצמה רואה המועצה כי יובהרק,  ספ להסרת .42

 .דין לכל ובכפוףה, דעת שיקול לפיד, בלב

*** 
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