
 

 

 2.9.2021מיום   2-16/2021החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 בעניין:

ערוציים בנוגע לשעות -לרישיונות השידורים הרב 1תיקון הוראות נספח ח

 מוקד דיגיטליהפעילות של מוקדי הפניות הטלפוניים והפעלת 

לרישיון הכללי לשידורי כבלים של הוט מערכות  1תיקון הוראות נספח ח -עניינה של החלטה זו 

"( ולרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין של די. בי. אס. הוטתקשורת בכבלים בע"מ )להלן: "

 -" והחברות" " אובעלי הרישיונות"( )להלן ביחד: "יס( בע"מ )להלן: "1998שירותי לוויין )

 שלא לעניין תקלותבנוגע לשעות הפעילות של מוקדי הפניות הטלפוניים " בהתאמה( הרישיונות"

 וכן לגבי הוספת חובה להפעלת מוקד דיגיטלי, הכל כפי שיפורט להלן.  

 :רקע והחלטת השימוע

"(, לאחר שהתייחסה החלטת השימוע)להלן: " 22.7.2021מיום  2-13/2021בהחלטה מס'  .1

שות שהגישו בעלי הרישיונות בעניין קיצור שעות הפעילות במוקדי הפניות הטלפוניות, כמו לבק

גם להחלטת משרד התקשורת לתקן בעניינים אלה את הוראות הרישיונות של החברות שתחת 

פיקוחו, ולאחר שקיבלה סקירה מפורטת בעניין של ממונת כלכלה, הודיעה המועצה לשידורי 

"( כי היא שוקלת לערוך שינוי ברישיונות הוט ויס בעניין המועצהן )להלן: "כבלים ולשידורי לוויי

שעות פעילות מוקדי השירות, במתווה דומה לשינויים שנערכו באסדרת משרד התקשורת 

 וכן לגבי הוספת חובה להפעלת מוקד דיגיטלי. 1בעניין

ת את החובה של בהקשר זה, המועצה ציינה בהחלטת השימוע כי היא שוקלת לשנות ברישיונו .2

שעות בשבוע בחלוקה לימים הנקובה  55הפעלת מוקד טלפוני שלא לעניין תקלות כך שבמקום 

שעות בשבוע תוך הותרת גמישות לבעל הרישיון בחלוקת השעות  45ברישיון, החובה תעמוד על 

של הפעלת מוקד שירות דיגיטלי, תוך הבהרה על פני ימי השבוע; וכן היא שוקלת קביעת חובה 

כי במסגרת המוקד הדיגיטלי יינתן שירות לפחות בנושאים הבאים: בירור חשבון וסיום 

התקשרות. בנוסף, נמסר בהחלטת השימוע כי המועצה שוקלת לקבוע כי כשנה לאחר תיקון 

הרישיונות באופן האמור תיערך נקודת בדיקה, במסגרתה תיבדק השפעת קיצור שעות הפעילות 

על עמידת בעלי הרישיונות בהוראות הרישיונות בעניין זמני המענה במוקדי הפניות הטלפוניים 

יחד עם זאת, המועצה קבעה כי בטרם הכרעה בדבר היא מזמינה את כל  והשירות למנויים.

המעוניין בכך, להציג בפני המועצה את עמדתו לגבי האפשרות לערוך תיקונים ברישיונות 

 ולקבוע הוראות כאמור. 

  

                                                 
 . 30.6.2021במסגרת החלטת המנהלת הכללית של משרד התקשורת מיום  1
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יצוין, כי בהחלטת השימוע הובהר שלא ייערך, בשלב זה, תיקון הקובע חובה במאמר מוסגר  .3

מהטעמים שפורטו שם, אך המועצה קראה  65להפעלת מוקד טלפוני ייעודי למנויים מעל גיל 

לחברות להמשיך ולפעול לטובת מתן שירות מיטבי וייעודי למנוייהן הנמנים על האוכלוסייה 

 .המבוגרת

תגובות מטעם הוט ויס, וכן התקבלו תגובות מן הציבור. נציג את  להחלטת השימוע התקבלו .4

 הדברים להלן. 

 

 התגובות לשימוע:

יס מצדה, בירכה על כוונת המועצה לערוך שינוי ברישיון בעניין שעות פעילות מוקדי השירות,  .5

ידי משרד התקשורת, וביקשה כי התיקונים המוצעים -במתווה דומה לתיקונים שנערכו על

יבוצעו מוקדם ככל הניתן, בעיקר לאור חודשי הקיץ וחגי תשרי הקרובים. יס ביקשה להדגיש, 

מלמדת על שיעורי  2019-2017השיחות שהתקבלו במוקד הטלפוני ביס בשנים כי בחינת כמות 

ירידה דומים לאלו שנצפו בשוק הטלקום. יס הוסיפה כי התיקון המוצע יאפשר לה לשפר את 

מתן השירות למנוייה, וכן יביא לאיזון מגרש המשחקים בשוק התקשורת התחרותי ולהפחתת 

יס כי בדומה לאסדרה שקבע משרד התקשורת יש מקום הנטל הרגולטורי. בעניין זה, הדגישה 

לקבוע גם ברישיונה של יס הוראות שיתייחסו לשבועות שבהם חל יום שבתון או ערב חג, כך 

השעות השבועיות לכל יום שבתון שחל באותו שבוע,  45שעות מתוך  8שיס תהיה רשאית לקצר 

חל באותו שבוע )בהתאם לימי השעות השבועיות לכל ערב חג ומועד ש 45שעות מתוך  5 -ו

לרישיונה(. בכל הנוגע  1)ג( לנספח ח1השבתון, החגים, ערבי החג והמועד המפורטים בסעיף 

לקביעת חובה להפעלת מוקד שירות דיגיטלי, שייתן שירות לפחות בנושאי בירור חשבון וסיום 

פעילה מוקד התקשרות, ציינה יס כי אינה מתנגדת לתיקון זה וכי ממילא כבר היום היא מ

דיגיטלי באמצעים שונים )כדוגמת צ'אט, מסרון ועוד(, המאפשר מתן שירות בנושאים שונים 

 וביניהם בירור חשבון וסיום התקשרות.  

הוט אף היא בירכה על המהלך המוצע בשימוע, שיש בו לטענתה כדי להפחית, ולו במעט, מהנטל  .6

זהה לסטנדרטים השונים שנקבעו הרגולטורי הכבד המוטל עליה ולייצר סטנדרט אחיד ה

ברישיונות משרד התקשורת. לגישת הוט, השינוי המוצע בשימוע עשוי לתרום לעלייה בטיב 

השירות הכללי שניתן לצרכן, לרבות באמצעות המוקד הדיגיטלי תוך שיינתן שירות באמצעי 

אסדרת תקשורת מגוונים המותאמים לאוכלוסיות השונות. הוט מסרה כי לגישתה יש מקום ש

תעשה באופן רוחבי תוך ראיית תמונת  –ובפרט בכל הקשור לנושאי צרכנות  –שוק התקשורת 

התחרות בכללותה והחלת כללים שוויוניים ביחס לכלל מגזרי השוק. כך, בפרט כאשר עסקינן 

בקבוצות תקשורת, כמו הוט, המספקות מגוון שירותים שאין הצדקה לשיטת הוט לקבוע לגבי 

שלהן כללי אסדרה שונים. הוט הוסיפה וטענה כי כמו באסדרת משרד  מוקדי השירות

התקשורת יש מקום לקבוע מפורשות שימי שבתון מוגדרים שנופלים באותו שבוע יאפשרו 

שעות מתוך סך השעות  5שעות מתוך סך השעות השבועי לכל יום שבתון, וקיצור של  8קיצור של 

ן ושיחולו באותו שבוע. הוט הוסיפה וטענה כי השבועי לערבי חג מוגדרים הקבועים ברישיו
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באופן כללי יש להיצמד למה שנקבע באסדרת משרד התקשורת לשם "יצירת התאמה מוחלטת" 

בין ההוראות )כשבעניין זה נראה כי הוט מכוונת גם להבהרה שפורטה בהחלטת השימוע ושלא 

לפחות בנושאים  נרשמה באסדרת משרד התקשורת ולפיה במוקד הדיגיטלי יינתן שירות

 הבאים: בירור חשבון וסיום התקשרות(.

תגובה נוספת לשימוע התקבלה מאת מר סיני ליבל, אשר, בין היתר, טען כי קיים חשש שמתן  .7

שעות הקבועות כיום  5גמישות לחברות יוביל לסגירת המוקדים הטלפוניים בימי שישי  )במקום 

ה לנציג, תוך שהביע חשש מפני שקילת שיקולים ברישיון( וכן טען לזמני המתנה ארוכים עד למענ

 שבטובת חברות התקשורת, על פני החובה לשקול שיקולים שבטובת הציבור.  

תגובת נוספת התקבלה מאת מר אבי וייס שטען, בין היתר, כי אין לקשור את עליית השימוש  .8

ל הלקוחות, בכלים דיגיטליים לקיצור שעות הפעלת המוקדים. לטענתו, מתן מענה לצרכים ש

אינו "נטל רגולטורי", ויש לבחון כמה כסף יחסך לחברות מצמצום שעות הפעילות. כמו כן נטען 

ידו כי על פי נתוני משרד התקשורת, שאמנם אינם רלוונטיים לתחום הכבלים והלוויין אך -על

ת להנחתו דומים, החברות אינן עומדות בהוראות בעניין זמני המענה כך שקיצור שעות פעילו

באופן המוצע הוא לטענתו בגדר פרס למי שלכאורה מפר את החוק, התקנות והרישיון וגם עלול 

 להוביל לסגירת המוקדים בימי שישי.

להחלטת השימוע התקבלה גם תגובה מאת מר אביאל קרמזיאן, שציין כי הוא אחראי קשרי  .9

ההשוואה שמבקשת  . בתגובה זו נטען, בין היתר, כיILFIBERצרכני התקשורת  ממשל בקהילת

המועצה לערוך לאסדרת משרד התקשורת אינה רלוונטית, מאחר ששם ישנן חברות רבות 

שעות  55המציעות את שירותיהן ואילו על מונופול כמו חברת חשמל דווקא החיוב הוא של 

בשבוע; והיה מקום להשוות לנעשה בשוק הטלוויזיה בעולם. כמו כן, הובע בתגובה זו החשש 

על אף שמדובר בימים בהם  פעולית תביא לביטול המענה בימי שישי ואף בערבי חג,שגמישות ת

מרבית המשק נמצא בחופשה ותלוי בשירותי התקשורת. לכן, כך נטען, לפחות לגבי ימים אלו 

יש מקום לקבוע חובת מענה נקובה לפי שעות. באשר להוספת חובה להפעלת מוקד דיגיטלי נטען 

גדיר שעות פעילות ברורות גם למוקד זה וכן לקבוע לו זמני מענה וחובות כי אין בה די אלא יש לה

  נוספות לגבי אופן הפעלתו. 

   דיון והחלטה

בהמשך להחלטת השימוע ולאחר שקיימה היום דיון בעניין ובחנה את התגובות שהתקבלו  .10

לקיצור הן בנוגע  –לרישיונות הוט ויס  1לתקן את הוראות נספח ח לשימוע, מחליטה המועצה

 שעות פעילות מוקדי השירות והן בנוגע לחובת הפעלת מוקד שירות דיגיטלי. 

כפי שהוצג בפירוט בהחלטת השימוע, הגם שלהוט וליס אין אמנם ירידה משמעותית בכמות  .11

הפניות למוקדים הטלפוניים, ניתן לזהות עלייה בפנייה למוקדים הדיגיטליים מה שמלמד על 

 ות זו.נגישותו של הציבור לאפשר
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כמו כן, המועצה הביאה בחשבון את טענתה של יס כי ההקלות שהעניקה לה המועצה בתקופת  .12

הקורונה בנוגע לשעות פעילות המוקדים, אפשרו לה להעניק דווקא שירות טוב יותר, למשל, 

נוכח האפשרות לנייד עובדים למוקדים העמוסים יותר ויש לזכור ברקע הדברים גם את החלטת 

 בעניין "הפחתת הנטל הרגולטורי". 22.10.2014מיום  2118ממשלה מס' 

בנוסף לכל זאת, המועצה סבורה שיש ליתן משקל לכך שלמעט חברת חשמל, לא נראה כי מוטלת  .13

שעות שבועיות, כפי שמוטלת כיום  55בתחומים אחרים במשק חובה של הפעלת מוקדים למשך 

שעות שבועיות, תוך  45עומדת עתה על  על הוט ויס, וגם בתחום הטלקום הופחתה החובה והיא

מתן גמישות לבעל הרישיון בקביעת שעות וימי הפעילות. בהקשר זה, ובהתייחס לדבריו של מר 

מקום להשוות לנעשה בעולם, יצוין כי בנתונים השוואתיים מן קרמזיאן בתגובתו לפיהם היה 

כי במדינות רבות כלל  , עולה30.6.2021העולם שאסף משרד התקשורת והביא בהחלטתו מיום 

 אין אסדרה מחייבת לגבי שעות הפעלת מוקד טלפוני .

על כן, המועצה סבורה כי תיקון הרישיונות, כך שגם לגבי הוט ויס החובה לגבי שעות פעילות  .14

שעות שבועיות, תוך הותרת גמישות בחלוקת השעות על פני ימי  45מוקדי השירות תעמוד על 

תיקון שאינו חל על מוקדי התקלות שימשיכו לתת  –התקשורת השבוע, בדומה לאסדרת משרד 

הנו תיקון סביר ומאוזן בנסיבות העניין המביא בחשבון את עניינם של  – שעות ביממה 24מענה 

כל הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה מאפשר לחברות גמישות בהפעלת המוקדים, בצד שמירה על 

  מסגרת שמעניקה מענה הולם לצרכנים.

הנוגע לחשש בדבר אי הפעלת המוקד בימי שישי וערבי חג, המועצה סבורה כי בשלב זה אין בכל  .15

מקום לקבוע הוראות בעניין. המתווה המוצע מעניק גמישות לבעלי הרישיונות בהתאמת עבודת 

המוקד לצרכים השונים, כאשר ההסתכלות על שעות הפעילות היא שבועית. יש לתת לכך 

מועצה קוראת לבעלי הרישיונות להיות קשובים לצרכי המנויים הזדמנות. יחד עם זאת, ה

ולעשות כל מאמץ ליתן מענה מיטבי למנויים ולהתאים את שעות פעילות המוקד לצרכי 

המנויים. כן קוראת המועצה לתת תשומת לב מיוחדת להנגשת השירות במוקדים לאוכלוסייה 

 המבוגרת.

רת משרד התקשורת, כי לצד החובה להפעיל באשר לבקשת בעלי הרישיונות לקבוע כמו באסד .16

שעות בשבוע, תתווסף הבהרה  45במשך  –שלא לעניין תקלות  –את מוקדי הפניות הטלפוניים 

שעות מתוך סך  8מפורשת לפיה ימי שבתון מוגדרים שחלים במהלך השבוע יאפשרו קיצור 

המועצה  -ת השבועי שעות מתוך סך השעו 5השעות השבועי, וערבי חג מוגדרים יאפשרו קיצור 

מקבלת בקשה זו. אכן, מלכתחילה בהחלטת השימוע ציינה המועצה כי בכל הנוגע לשעות 

הפעילות של מוקד השירות, היא מציעה לאמץ מתווה דומה לזה שקיים במשרד התקשורת. על 

שעות  45יובהר מפורשות גם עניין הפחתת השעות מהמכסה של  1כן, בנוסח התיקון של נספח ח

יות, כשחל מי מימי השבתון או ערבי חג, כפי שנקבעו גם באסדרת משרד התקשורת, שבוע

 במהלך שבוע העבודה הרגיל. 
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במאמר מוסגר יצויין, כי באשר להפחתת השעות הנ"ל ייתכן שהיה ניתן לדקדק ולערוך  .17

חישובים מחישובים שונים ואחרים לגבי שעות ההפחתה שיש לקבוע וכן לניסוח ההוראות 

בעניין. ואולם, מטעמי אחידות מול אסדרת משרד התקשורת וכדי למנוע התדיינויות  השונות

קרי הן זו של משרד התקשורת והן זו  –באשר למוקדים הפועלים תחת שתי מסגרות האסדרה 

מחליטה המועצה כי בנסיבות העניין נכון לאמץ את נוסח ההפחתות וכיו"ב, כפי  –של המועצה 

 שורת. שנקבעו באסדרת משרד התק

בעניין הפעלת מוקד דיגיטלי, חלק מן המגיבים ביקשו כזכור כי יקבעו לו שעות פעילות וזמני  .18

מענה. ואולם, המועצה אינה סבורה שיש לכך מקום. החובה להפעיל מוקד דיגיטלי נקבעת היום 

לראשונה ברישיונות ויש לפעול בעניין זה באופן מידתי והדרגתי, כשנכון יהיה לבחון את אופן 

 ה בחובת הפעלת המוקד הדיגיטלי מכאן ואילך. העמיד

מצד שני, לדעת המועצה וכדי שהמוקד הדיגיטלי ישמש לתכלית שלשמה מוטלת החובה  .19

להפעלתו, חשוב להבהיר למען הסר ספק כבר בשלב זה, והגם שהעניין לא נקבע באסדרת משרד 

באים: בירור חשבון התקשורת, כי במסגרת המוקד הדיגיטלי "יינתן שירות לפחות בנושאים ה

-וסיום התקשרות". בהקשר זה יש גם לזכור כי סיום ההתקשרות בתחום הטלוויזיה הרב

ערוצית, שונה, למשל, משוק הסלולר ששם אפשרויות סיום ההתקשרות והמעבר בין החברות 

 הן פשוטות יותר. 

 יס, כדלקמן:  אשר על כן, נוכח כל זאת, המועצה סבורה כי יש לערוך שינוי ברישיונות הוט ו .20

הרישיון יתוקן, כך שהחובה בעניין מוקד טלפוני שלא לעניין תקלות תהיה להפעילו לפחות  •

שעות בשבוע בהתאם לשיקול דעתו של בעל הרישיון כאשר בעל הרישיון יהיה רשאי  45

להפחית שעות ממכסת השעות השבועית אם יחולו במהלכו ימי שבתון וערבי חג מוגדרים 

 באסדרת משרד התקשורת;כפי שנקבע גם 

הרישיון יתוקן, כך שתקבע בו חובה להפעלת מוקד שירות דיגיטלי, תוך הבהרה כי במסגרת  •

 המוקד הדיגיטלי יינתן שירות לפחות בנושאים הבאים: בירור חשבון וסיום התקשרות.

המועצה מבהירה כי בעוד כשנה תיערך נקודת בדיקה, במסגרתה תיבדק, בין היתר, השפעת  .21

ר שעות הפעילות במוקדי הפניות הטלפוניים, על עמידת בעלי הרישיונות בהוראות קיצו

 הרישיונות בעניין זמני המענה והשירות למנויים. 
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לרישיונות, כמפורט להלן, כאשר התיקונים  1לפיכך, המועצה מתקנת את הוראות נספח ח .22

 מסומנים בהארת שינויים בגרסת מהדורות:

 טלפוניאיוש מוקד פניות . 1

)א( מוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויים בעניין כל תקלה בקליטת השידורים או בקבלת 

( שעות ביממה, בכל ימות השנה; בעל הרשיון רשאי 24השירותים, יהיה מאויש עשרים וארבע )

 שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני לטיפול בתקלות כאמור, ביום הכיפורים.

י לשם קבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרשיון, שאינן פניות )ב( מוקד פניות טלפונ

 .לפחות ( שעות בשבוע45במשך ארבעים וחמש )כדלקמן: כאמור בסעיף קטן )א(, יהיה מאויש 

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

 ולנפגעי פעולות האיבה;הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

השעות באותו שבוע עבור כל יום שבתון החל  45שעות מתוך  8( בעל הרשיון רשאי לקצר 1)

 באותו שבוע. 

שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות,  –" יום שבתוןלעניין זה, "

לכנסת ויום הבחירות ראשון ושביעי של פסח, חג שבועות ויום העצמאות, יום הבחירות 

 הכלליות לרשויות המקומיות.

שישי, ערב ראש השנה, ערב יום  –בבוקר, בימים  08:00( שעות לפחות, החל מהשעה 5( חמש )2)

הכיפורים, ערב סוכות, ימי חול המועד סוכות, הושענה רבה, ערב פסח, ימי חול המועד פסח, 

 אל ולנפגעי פעולות האיבה וערב שבועות.ערב שביעי של פסח, יום הזיכרון לחללי מערכות ישר

השעות באותו שבוע עבור כל ערב חג החל באותו  45שעות מתוך  5( בעל הרשיון רשאי לקצר 2)

 שבוע.

ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ערב חג פסח, ערב שביעי של פסח,  –" ערב חגלעניין זה, "

ועד, ויום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ערב חג סוכות, הושענא רבה, ערב חג השבעות, חול המ

 ונפגעי פעולות האיבה. 

 

)ג( בעל הרשיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור בסעיף קטן )ב(, בימי שבת 

ובמועדי ישראל אלה: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, 

עצמאות, יום הבחירות לכנסת ויום הבחירות ראשון ורביעי של פסח, חג השבועות, יום ה

 הכלליות לרשויות המקומיות.  

 מוקד פניות דיגיטלי. 1.1

דיגיטלי  )ב( יפעיל בעל הרישיון אמצעי תקשורת1 ףלמוקד הפניות הטלפוני, כאמור בסעי ףבנוס

, ל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיוןכאו וואטסאפ(, לשם קבלת פניות ב צ'אט ,)כגון: מסרון
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טלי יינתן שירות לפחות בנושאים יבמסגרת המוקד הדיג. )א(1שאינן פניות כאמור בסעיף 

  .הבאים: בירור חשבון וסיום התקשרות

 לרישיונות ייכנסו לתוקף באופן מיידי.  1תיקונים אלה לנספח ח .23

*      *     * 

 

 

 

 


