
 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
  91999ם  -י 23רחוב יפו 

  02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

 17.9.2020  מיום 1-11/2020מס'  החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

 : בעניין

הוספת הוראת שעה לרישיונות החברות בשל נגיף הקורונה ומתן הקלות  

 על פי הוראת השעה 

"  15.9.2020ם  מיו  1-10/2020בהחלטה מס'   .1 המועצה  הזמינה    "(,החלטת השימוע)להלן: 

"( את כל המעוניין בדבר, להציג בפני המועצה את  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין )להלן: "

הוט מערכות תקשורת בכבלים  האפשרות להוסיף ברישיון הכללי לשידורי כבלים של    עמדתו לגבי 

)להלן: " לוויין של    "(הוטבע"מ  ין  י ותי לוודי. בי. אס. שירוברישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות 

(1998" )להלן:  בע"מ  ")  "( יס(  ביחד:  הרישיונותלהלן  "  "בעלי  "  הרישיונות"  -ו  "החברותאו 

ליתןבהתאמה למועצה  שתאפשר  שעה  הוראת  מהוראות    (  חריגה  אישורי  הרישיונות  לבעלי 

השימוע  החלטת    ההרישיונות נוכח המצב במשק וההתפתחויות סביב נגיף הקורונה. כמו כן, כלל

כן    ככל שיוחלט על הוספת הוראת השעה.  , אישורי החריגה שהמועצה שוקלת להעניקפירוט אודות  

יין, כמו גם לשימוע שפרסם משרד התייחסה החלטת השימוע לבקשות שהגישו בעלי הרישיונות בענ 

החלטת השימוע  התקשורת בנוגע להקלות שהוא שוקל להוסיף לרישיונות החברות שתחת פיקוחו. 

 פורסמה באתר האינטרנט של משרד התקשורת.

מטעם הוט, יס, המועצה הישראלית לצרכנות ומר אבי    תגובותלהחלטת השימוע התקבלו   .2

להגנת הצרכן    הרשותמטעם  בנוסף,    .  )שהפנה לטור שכתב לגבי שימוע של משרד התקשורת(  וייס 

הדיון להלן נתייחס לסוגיות השונות שעלו    במסגרת  .השימוע  להחלטת  בנוגע   הערות   לה  אין   כי  נמסר

 בהחלטת השימוע ובתגובות לה ונדרש להחלטה.   

 הוספת הוראת שעה לרישיונות

כאמור בהחלטת השימוע, במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה קבעה ממשלת ישראל  .3

ירה מלאה של  יוטל סגר )"מתווה מהודק"( הכולל סג  11.10.2020ועד ליום   18.9.2020כי החל מיום 

עסקים רבים, הגבלות תנועה, סגירה של מערכת החינוך ועוד. למעשה מדובר בסגר השני המוטל  

נגיף הקורונה. כפי שנלמד מהסגר הראשון, תקופת סגר מלווה    בישראל כחלק מההתמודדות עם 

רבים   והשידורים  גםבאתגרים  התקשורת  מבשוק  הנובעים  אתגרים  ובכללם  ב,  שימוש  העלייה 

, אל מול  לעלייה גם בפניות לבעלי הרישיונותשמביאה  בשידורים ובשירותים של בעלי הרישיונות  

בתקופה    השירות  של נציגי  פעילות מוקדי השירות ועבודתםתפעול  קשיים הכרוכים בההאתגרים ו 

רה  כגון קשיים טכניים של עבודה מרחוק, קשיים של הורים לילדים כאשר מערכת החינוך סגו)שכזו  

 . (ועוד
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על כן, כדי לאפשר לבעלי הרישיונות להפנות כוח אדם ומשאבים לעניינים שלדעת המועצה   . 4

תפקודית,   רציפות  על  שמירה  לרבות  יתרה,  חשיבות  בהם  החלטת  יש  במסגרת  המועצה  שקלה 

מתן  להשימוע   שתאפשר  שעה  הוראת  מהוראות  קבוע  חריגה  אישורי  בדמות  לחברות  הקלות 

בדוהרישיונות הראשון,  בסגר  לרישיונות  שהוספה  השעה  להוראת  פירטה    מה  המועצה  )כאשר 

  . כאמור בהחלטת השימוע את ההקלות שהיא שוקלת ליתן, ככל שתיקבע הוראת השעה(

  יס בתגובתה, בירכה על הוראת השעה המוצעת במסגרת השימוע, והוט בתגובתה טענה כי  .5

ת החברה לשמירה על רציפות תפקודית לצד  ידה חיוניות לצורך התמקדו-ההקלות שנתבקשו על 

טענה מצידה  לצרכנות  הישראלית  המועצה  המשך מתן מענה שירותי החברה על הצד הטוב ביותר.  

ולכן היא   פגיעה קשה  בציבור  לפגוע  עלול  כי ככל שיינתנו  כי מתן הקלות כמוצע בשימוע  הציעה 

בדרכים   לפנות  לצרכן  לאפשר  כדי  הטלפוני  במוקד  מידע  במתן  הרישיונות  בעל  יחויבו  הקלות, 

יפורט בהמשך בסמוך  לרבות באשר להקלות על פי הוראת השעה  יתר האמור בתגובות  חלופיות.  

 לדיון בכל סוגיה.  

מועצה לקבוע כי הוראת בהחלטת השימוע שקלה ה  –הוראת השעה  תוקפה של  בכל הנוגע ל .6

בתוקף   תהיה  של  השעה  זמן  פרק  אפשרות  יום,    30  -  14למשך  או  עם  מטעמים  קיצור  הארכה 

ימים לכל הפחות    60בעניין זה, טענה יס כי יש לקבוע את הוראת השעה לפרק זמן של  שיירשמו.  

הוט מצדה  וזאת נוכח האפשרות שהסגר )במתכונת כזו או אחרת( ייארך תקופה ארוכה מחודש. גם  

טענה כי בשים לב לתקופת ההגבלות עליהן הכריזה הממשלה ועל מנת לייצר טווח וודאות ויציבות  

ליום   עד  הפחות  לכל  ההקלות  הארכת  על  זה  בשלב  להורות  יש  החברה,  של  השירות  במערכי 

17.10.2020  . 

ש מקום  קיימה היום דיון בעניין, המועצה סבורה כי יעיינה בתגובות שהתקבלו ולאחר ש .7

אשר תהווה כלי בידי המועצה שיאפשר  שימוע,  החלטת ההוראת שעה כמוצע בהוסיף לרישיונות  ל

  חריגה מהוראות הרישיון נוכח נסיבות הקשורות בנגיף הקורונה   למתן אישורילה מרחב גמישות  

לזמן מוגבל, כאשר בטרם מתן אישור חריגה כאמור ייערך שימוע דחוף שיאפשר לכל המעוניין  וזאת  

 בדבר למסור את עמדתו לגבי אישור החריגה הנשקל.  

הסגר יחול בשלב זה למשך פרק זמן של שלושה שבועות  בשים לב לכך שהממשלה קבעה כי    .8

וכדי לייצר טווח ודאות ויציבות  ות הארכתו  אך נוכח אפשר(,  11.10.2020ועד ליום    18.9.2020יום  )מ

יום, עד    30זה, למשך    בשלבהוראת השעה יהיה  המועצה קובעת שתוקפה של    ,אצל בעלי הרישיונות

לקצר.  17.10.2020  ליום האפשרות  תעמוד  מטעמים    למועצה  השעה  הוראת  את  להאריך  או 

 שיירשמו.  

 אשר על כן, בסוף הרישיון של כל אחת מהחברות יוסף הסעיף הבא:    . 9
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 משבר הקורונה: –שעה  הוראת

ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה למועצה    ,על אף האמור בכל הוראה אחרת ברישיון (א)

המועצה כי קיים חשש ממשי שבעל הרישיון אינו יכול לעמוד  ה  או ליו"ר המועצה, מצא 

נספחיו,מהוראות הרישיוןבהוראה   על  רשאי  ,  לנגיף הקורונה,  נסיבות הקשורות    תבשל 

לאשר לבעל הרישיון, בהוראה  בשים לב לעניינו של הציבור ולעניינו של בעל הרישיון, א יה

 .הבכתב, לחרוג מהוראה כאמור, באופן מלא או חלקי, ובהתאם לתנאים שיקבעו על יד 

תינתן לבעל הרישיון ולכל המעוניין בדבר הזדמנות  בטרם מתן הוראה לפי סעיף קטן )א(,   (ב)

 להשמיע טענותיו. 

המועצה רשאית לבטל הוראה שניתנה לפי סעיף קטן )א( או לשנותה, אם חל שינוי נסיבות   (ג)

 המצדיק זאת. 

נכנסה לתוקף הוראה שניתנה לפי סעיף קטן )א(, יהיה תוקפה עד המועד שיקבע בה או עד   (ד)

 , לפי המוקדם. יום פקיעת תוקפו של סעיף זה

והמועצה רשאית לקצר או להאריך את תוקפו    17.10.2020  סעיף זה יהיה בתוקף עד ליום (ה)

 מטעמים שיירשמו. 

 הוראת שעה זו תיכנס לתוקף באופן מיידי.  .10

ככל שהחברות יבקשו את הארכת הוראת השעה עליהן להגיש בקשה מנומקת ומפורטת 

 . 11.10.2020 בעניין לא יאוחר מיום

התייחסות לאישורי  גם  בנוסף לעניין הוספת הוראת השעה כאמור, החלטת השימוע כללה  .11

חריגה שהמועצה שוקלת להעניק על פי הוראת השעה שנשקלה. עתה לאחר הוספת הוראת השעה  

 לרישיונות נדון באישורי החריגה שנשקלו כאמור בהחלטת השימוע. 

 השעה  מתן אישורי חריגה על פי הוראת

כאמור בהחלטת השימוע, בשלב זה, מאחר שקיים חשש ממשי שבעלי הרישיונות לא יוכלו   .12

לעמוד בהוראות הרישיונות בשל נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה, ובשים לב לעניינו של הציבור  

)כאמור   הרישיונות  לבעלי  הקלות  מספר  ליתן  המועצה  שקלה  הרישיונות,  בעלי  של  ולעניינם 

 בהחלטת השימוע(.  

קבלו כאמור תגובות בעלי הרישיונות, אליהן התייחסנו לעיל ונתייחס  להחלטת השימוע נת .  13

הן יס והן הוט סבורות שההקלות צריכות להיקבע  נציין כי  להלן במסגרת הדיון בסוגיות השונות.  

  יום לפחות.   30לפרק זמן של 
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את החשש כי מתן הקלות  ר  כאמובנוסף, נתקבלה תגובת המועצה הישראלית לצרכנות, אשר הביעה  

לצרכנות התקבלו תלונות חמורות   פגיעה קשה, שכן במועצה  בציבור  לפגוע  עלול  כמוצע בשימוע 

הנוגעות לקושי לקבל שירות טלפוני ממוקדי השירות של בעלי הרישיונות, ובמקרים רבים מדווחים  

הלקוח  שירות  מוקדי  באמצעות  מתמשך  משירות  ניתוק  לבצע  קושי  על  המועצה  הצרכנים  ות. 

לצרכנות ציינה כי קיים צורך במתן מענה יעיל ואפקטיבי לצרכנים, במיוחד בתקופת הסגר, תוך  

שהדגישה כי בתקופה שבה ציבור גדול מאוד של צרכנים נמצא במצב כלכלי קשה מאוד, יש לתת  

מנת    עדיפות לשירות העוסק בנושא ניתוק, ביטול ובירור חשבונות, ולתגבר את צוות העובדים על

המועצה לצרכנות הציעה מתווה, לפיו לצד ההקלות, יחויבו בעלי הרישיון במתן  לתת שירות מלא.   

 מוקלט מיד בתחילת המענה הטלפוני אודות דרכי התנתקות חלופיות. מידע 

יוכלו לעמוד בהוראות שידונו להלן,    בעלי הרישיונותממשי שהחשש  בשים לב ל .14 בשל לא 

ת ומתוך רצון  בעלי הרישיונוובשים לב לעניינו של הציבור ושל  נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה,  

 משאבים לעניינים בעלי חשיבות יתרה בעת הזו מחליטה המועצה כדלקמן: לאפשר תעדוף והקצאת  

 שעות   2 -במוקדי השירות הטלפוני  קיצור שעות פעילות   .141.

לפתוח את מוקד    המועצה כי היא שוקלת לאשר לבעלי הרישיונות  בהחלטת השימוע הודיעה

הטלפוני   תקלותהפניות  לעניין  במקום    8למשך    שלא  לפחות,  כפי    10שעות  לפחות,  שעות 

 הקבוע ברישיונות. 

 

הנשקלת   ההקלה  במתן  תמכה  בתגובתה  שהוט  ל יס  בעוד  המוקדים,  פעילות  שעות  קיצור 

בתגובתה הבהירה כי היא אמנם תומכת במתווה המוצע בכל הקשור לשעות פעילות מוקדי  

השירות, אך הדגישה כי ככל שלא תתקבלנה בקשותיה בעניין זמני ההמתנה למענה אנושי  

ורך בתעדוף  ועל מנת לשמור על עקרון הרציפות התפקודית בהינתן הצ)כפי שיפורט בהמשך(  

נדרש להורות על הפחתה של   כי  פעילות    4מענה לסוגיות טכניות, עמדתה היא  שעות מסך 

המועצה הישראלית לצרכנות הדגישה כי לאור מספר המובטלים אין כל קושי  מוקדי השירות.  

לגייס עובדים לאיוש מוקדי השירות ואין כלל איסור להגיע לעבודה, כך שניתן להמשיך לתת  

 שהיה עד היום.  שירות כפי

 

קיימה דיון בעניין, הגיעה המועצה לכלל מסקנה  עיינה בתגובות שהוגשו ובעניין זה לאחר ש

כלומר במקום פתיחת המוקדים הלא טכניים    –כי בשלב זה יינתן אישור חריגה של שעתיים  

 שעות לפחות.   8שעות לפחות מאשרת המועצה בזאת את פתיחתם למשך  10למשך 

 

גם אם אין איסור להגיע לעבודה כפי שטענה המועצה הישראלית לצרכנות יש לזכור כי    אכן,

מערכת החינוך סגורה מה שכמובן עשוי להשפיע על העובדים השונים. כמו כן יש להתחשב 

במצב התחלואה ובהוראות הבידוד החלות על רבים. מצד שני אין לאפשר קיצור נרחב מידי  
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בגין קשיים    ת התנתקותובקשלרבות    לות גם סוגיות חשובותשהרי במוקד שאינו טכני מוע

לסוגיות  כספיים משאבים  הפניית  יאפשר  והוא  מאוזן  הוא  שעתיים  של  קיצור  לפיכך,   .

 הטכניות שבכל זאת צריכות לקבל עדיפות יתרה בתקופה זו.

 

לעניין  שלא  , ניתן בזאת אישור לחברות לפתוח את מוקדי השירות הטלפוניים,  אשר על כן

למען הסר ספק    .202017.10.  שעות לפחות. אישור זה יעמוד בתוקפו עד ליום  8, למשך  תקלות

 . כקבוע ברישיון שעות ביממה 24המוקד הטלפוני לפניות בעניין תקלות נותר פתוח למשך  

 

 IVR -מתן אפשרות לשינוי במערכת ה .14.2

לאפשר   שוקלת  היא  כי  המועצה  הודיעה  השימוע,  החלטת  לבעלי  בתקבמסגרת  זו  ופה 

( פתיח שיתייחס לשינויים באופן  IVR  - מערכת ניתוב השיחות )מערכת ההרישיונות להוסיף ל

כולל אפשרות הפניית מי שתואם לו ביקור טכנאי לתור ייעודי    פעילות החברה בזמן המשבר

שוקלת לאפשר לבעלי הרישיונות  הודיעה המועצה בהחלטת השימוע כי היא    ,. כמו כןבעניין

כמובן שכל ההפניות  המועצה הבהירה שבפתיח להפנות את המעוניינים בכך למענה דיגיטאלי.  

וממוקדות קצרות  להיות  יצטרכו  בפתיח  במוקדים    ,הללו  עומסים  הקלת  יאפשרו  והן 

 . האחרים

.  IVR  -ההקלות הנשקלות בנוגע לשינויים במערכת ה  יס ציינה בתגובתה כי היא תומכת במתן 

הוט מצדה אף היא תומכת בכך, תוך שבתגובתה ביקשה לחדד כי השמעת אפשרויות בחירה  

תתאפשר   שונים  דיגיטליים  לשירותים  המנדטוריות  לפני המפנות  הבחירה  .  קטגוריות 

הפונים לטובת  לשיטתה, אפשרת זו תעזור לחברה להתמודד עם עומסי השיחות ולפנות את  

שירותים מהירים ויעילים יותר לטיפול בפנייתם מבלי לפגוע בזמן ההמתנה הכללי של יתר  

 הפונים.  

קיימה היום דיון בעניין, סבורה המועצה כי יש  שעיינה בתגובות שהתקבלו ובעניין זה, לאחר 

בנוגע למערכת הלהעניק אישור חריגה   להשמעת    רשות, תוך מתן  IVR  -מהוראות הרישיון 

  באופן קצר וממוקד זאת  אך    הקטגוריות המנדטוריות  לפניגם  יות לשירותים נוספים  אפשרו

מעוניינים בכך  הם אחר אם    לשירותכך, יתאפשר לפונים לעבור .  ובהתאם לחוק הגנת הצרכן

דיגיטאליים  כגון   באמצעים  אנושי  טכנאי  מענה  מועדי  לגבי  אנושי  מענה  על  או  ולהקל 

ובר באישור חריגה שהמועצה סבורה כי  מדיובהר כי    .המנדטורייםהשירות  ומסים בתורי  הע

לו מקום זה  ,יש  עומסים  נוכח התקופה המיוחדת    ,בשלב  צפויים  של ממש על מוקדי  שבה 

אחרים  שירות    יש לאפשר למעוניינים בכך לעבור לתורי. על כן, בתקופה שכזו  השירות השונים

אין המועצה מביעה,  למען הסר ספק,  יחד עם זאת ו   ריים.והתורים המנדטכדי להקל על עומס  



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
  91999ם  -י 23רחוב יפו 

  02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

ראו  בתקופת שגרה שלגביה פורסם שימוע שטרם הוכרע )עניין זה  בשלב זה, כל עמדה לגבי  

 (.  4.6.2020  מיום  1-8/2020' מסהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין   החלטת

 יחוייבוהחברות    ,אם יינתנו הקלותהמועצה הישראלית לצרכנות הציעה כי כפי שצויין לעיל,  

על אפשרויות חלופיות להגשת בקשת ניתוק. עניין זה לא    IVR  -בפתח מערכת ה כבר  להודיע  

בהחלטת   הרישיונות  הנכלל  שלבעלי  כך  הצרכן  שימוע  להגנת  הרשות  כגון  נוספים  ולגופים 

הצרכן   הגנת  חוק  הוראות  ביצוע  על  גם  המפקחת  מה  אליו  להתייחס  הזדמנות  ניתנה  לא 

שהשיחות בעניין בקשות לסיום התקשרות יקבלו תעדוף כפי שיובהר להלן. על כן, המועצה  

להקל בעומס    אינה סבורה כי יש מקום לכפות על החברות הודעה כאמור. יחד עם זאת, כדי 

לעשות כן אם הן מעוניינות בכך. על  על תור המבקשים בסיום התקשרות יש לאפשר לחברות 

  לגבי שירותי התנתקות חלופיים המועצה מאשרת, ככל שהדבר נדרש, כי תושמע הודעה גם  כן,  

ההודעה תבוא  מבלי שכמובן  זאת  )אך    "סיום התקשרות"ב  IVR  -לאחר הבחירה במערכת ה

  .(המחייבים י ההמתנהזמנ  על חשבון

  IVR  -להוסיף לתפריט הניתוב במערכת ה  שר על כן, ניתן בזאת אישור לבעלי הרישיונותא

ש  אפשרויותמבחינת    כולל  המשבר  בזמן  החברה  פעילות  באופן  לשינויים  יתייחספתיח 

 קטגוריות הבחירה המנדטוריות. לפני וזאת גם  לעילשירות נוספות העומדות לפניו כאמור 

 

 . 17.10.2020ם אישור זה יעמוד בתוקפו עד ליו

 

 זמן המתנה למענה אנושי  .14.3

 

לבעלי   זו  בתקופה  לאפשר  שוקלת  היא  כי  המועצה  הודיעה  השימוע,  החלטת  במסגרת 

הרישיונות הקלות מסוימות בנוגע לחובותיהם לעמידה בזמני ההמתנה למענה אנושי במוקדי  

 וניים.  השירות הטלפ 

כי   ח'   5סעיף  נזכיר,  ההמתנה    1לנספח  זמן  של  חריגה  מותרת  כי  קובע  בעלי הרישיונות  של 

כאשר הממוצע של כל אחד משלושת    ,בלבד  מהשיחות  15%  -דקות ב  6  -למענה אנושי מעבר ל

  4.5לא יעלה על  לכלל השיחות  סוגי השיחות )תיקון תקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות(  

 .  והמועצה בהחלטת השימוע שקלה כאמור מתן הקלות בהוראות אלה דקות
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לשימוע,   בתגובתן  יס  והן  הוט  תאשר  הן  המועצה  כי  ומלאה  החרגה  ביקשו  כלל  גורפת  של 

"אירוע מיוחד"  , בדומה לאישור  סוגי השיחותלגבי כלל  זמני ההמתנה למענה אנושי  וראות  ה

ולא תסתפק בהקלות שנכללו בעניין זה בהחלטת    המועצה דאזשניתן בסגר הראשון על ידי יו"ר  

 השימוע. 

 

יס ציינה בתגובתה, כי במהלך "הגל הראשון" עלו שיעורי הצפייה בטלוויזיה בעשרות אחוזים,  

ובהתאמה עלתה כמות הפניות למוקדי יס, ובמיוחד למוקד הטכני. להערכת יס, עליות דומות  

קנה לה את מלוא הגמישות  ימות הכרזה על "אירוע מיוחד"  בדפטור גורף  צפויות גם כעת, ולכן  

מלוא   הפניית  לצורך  והכל  והתמיכה,  השירות  מוקדי  ניהול  לצורך  הנדרשת  התכנונית 

המשאבים למוקדי התמיכה. ככל שלא יוכרז על אירוע מיוחד, מבקשת יס כי ההקלות יינתנו  

הגדלה של    –שהוצע בשימוע  ביחס לשלושת התורים, וכי אלה יהיו משמעותיות יותר מכפי  

ל  6  -אחוז השיחות שניתן לענות לו מעבר ל   8  -, והגדלת זמן המענה הממוצע ל50%  -דקות 

ממתן ההקלות את תור "סיום התקשרות",    דקות. בכל מקרה, לשיטתה של יס, אין להחריג

 וכל הקלה שתחול על תור "בירור חשבון" צריכה לחול גם ביחס לתור זה.  

 

וביקשה  הוט בתגובתה,   כ"אירוע  כאמור  שבה  מיו"ר המועצה לפעול להגדרת המצב הקיים 

י  כלל ההוראות בנושא זמני המתנה למענה אנושי במוקדה גורפת של  מיוחד" ולהורות על החרג

השירות הטלפוני של החברה, באופן כזה שכל מוקדי שירות של החברה יחויבו למענה בתוך  

לאפשר לחברה להתמקד בשמירה על  . למצער, על מנת  ללא זמנים נקובים  בלבד  "זמן סביר "

רציפות תפקודית, יש להרחיב את ההקלה המוצעת בשימוע, כך שזמן ההמתנה הממוצע יעמוד  

  30%רף אחיד של חריגה מהממוצע לכלל המוקדים בשיעור שיעמוד על    דקות, וכן ייקבע   10על  

 מסך הפניות לכלל המוקדים. 

 

המועצה הישראלית לצרכנות מצידה טענה כי בתקופה שבה ציבור גדול מאד של צרכנים נמצא  

במצב כלכלי קשה מאוד יש לתת עדיפות לשירות העוסק בנושא ניתוק, ביטול ובירור חשבונות.  

יספק  שטלה הקיימת אין קושי לטענת המועצה הישראלית לצרכנות בגיוס כוח אדם  נוכח האב

המועצה   היום.  כקבוע  שירות  לתת  להמשיך  ניתן  לעבודה  להגיע  איסור  ובהיעדר  מענה 

הישראלית לצרכנות הוסיפה כי דווקא בתקופת סגר קיים צורך במתן מענה יעיל ואפקטיבי  

גובתה גם עמדה על כך שהתקבלו אצלה תלונות  המועצה הישראלית לצרכנות בת   לצרכנים.

 רבות על קושי ביצירת קשר וביצוע ניתוק באמצעות מוקדי השירות. 

 

קיימה היום דיון בעניין, המועצה סבורה כי אין  עיינה בתגובות שהתקבלו ו בעניין זה, לאחר ש 

ליתן זה  , מקום  חריגה    , בשלב  בכ גורף  אישור  המענה  לזמני  הנוגעות  ההוראות  ל  מכלל 

המוקדים, כפי שנעשה בסגר הקודם, ויש להסתפק במתן הקלות המותאמות למצב הדברים  

 בסגר הנוכחי.  
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פי   החלטת הממשלה המגזר  יש לזכור, כי לא דין הסגר הנוכחי כדינו של הסגר הקודם. על 

הציבורי יפעל במתכונת רחבה יותר מזו שהייתה בסגר הקודם וכך גם המגזר הפרטי שמגבלות  

מה שגם כן לא היה    1הסגול   לתו   בהתאם  לפעול  ימשיך  והואשונות לא הוחלו עליו זו הפעם  

הקודם. הרישיונות  בנוסף,    בסגר  בעלי  לרבות  הישראלי  המשק  את  מלווה  הקורונה  משבר 

 .  פר חודשים מה שיש להניח כי איפשר היערכות טובה יותר לסגר הנוכחימס

 

ליצור מדרג בין סוגי השיחות, כאשר בקצה  המועצה סבורה, כי יש    -באשר לטיבן של ההקלות  

שהן למעשה החשובות ביותר ושיש להעניק להן  האחד מצויות שיחות בנושא תיקון תקלה,  

הציבור שוהה בבתים וצורך את  חלק ניכר מסגר שבה  תקופת  , בעיקר בכמה שיותר מהירמענה  

. למעשה סוג שיחות זה הוא סוג השיחות שבגינו ניתנות הקלות  ערוצית-שירותי הטלוויזיה הרב

למתן צאת המועצה מקום  אשר על כן, בשלב זה, לא מו.  אליו  המאפשרות הפניית משאבים

 .  הקלות לגבי שיחות אלה

 

בקצה האחר, מצויות שיחות בנושא "בירור חשבון", שאין להקל ראש בחשיבותן,  לעומת זאת,  

משאבים   לתעדף  צורך  שיש  ככל  בתווך,    – אך  מעט.  להמתין  ייאלצו  אלה  בנושאים  שיחות 

חשיבות מיוחדת בעיקר בתקופת  השיחות שעניינן "סיום התקשרות", אשר יש להן    נמצאות 

- בשוק הטלוויזיה הרב  בימים שבהם ציבור גדול חווה אבטלה וקושי כלכלי.הסגר הנוכחי,  

חודשי   מנוי  עלויות  כגון  ערוצית,  אחרים  תקשורת  לשירותי  יחסי  באופן  גבוהות    ירות שהן 

בשירותי  ות אינה מתאפשרת על ידי חיבור לספק אחר כמו  התנתקות מבעלי הרישיונהרט"ן, ו 

, יש ליתן עדיפות מסויימת לשירות זה כדי לאפשר התנתקות מהירה  . על כןתקשורת אחרים

   .למי שמעוניין בכך

 

בז ניתן  כן,  על  אנושי  אשר  למענה  ההמתנה  מזמני  לחרוג  הרישיונות  לבעלי  אישור  את 

 לרישיונות, כדלקמן: 1הקבועות בנספח ח

דקות(,    4.5דקות )במקום    5.5ניתן לגביהן לעמוד על ממוצע של    -"  בירור חשבוןלגבי שיחות "

 .( 15%)במקום עד  25% -, לדקות 6 -אחוז השיחות שניתן לענות לו מעבר לתוך הגדלת 

  4.5דקות )במקום    5.5לגביהן לעמוד על ממוצע של  ניתן    –"  סיום התקשרותלגבי שיחות "

האחוז    דקות )דהיינו  6  -דקות(, אך מבלי לשנות את אחוז השיחות שניתן לענות לו מעבר ל

 (. 15% יעמוד על

 .  ן אישור חריגהלא נית –לגבי שיחות "תיקון תקלה"  

 

 . 17.10.2020ם אישור זה יעמוד בתוקפו עד ליו

 
1 https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint170920 
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ככל שהחברות יבקשו את הארכת מי מאישורי  ו  אישורי החריגה נכנסים לתוקף מיידית .15

 .11.10.2020יהיה עליהן להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בעניין וזאת עד ליום  לעיל  החריגה שניתנו  

הקלות כפי   םלי הרישיונות ועל כן יש לאפשר להלבע  מיוחד אתגר מזמן הנוכחי הסגראכן,  .16

  המביאות ולסגר הנוכחי    המתאימות ומידתיות  סבורה כי מדובר בהקלות מאוזנות    המועצה שנקבע.  

יחד עם צוותה    המועצהכנדרש הן את עניינו של הציבור והן את עניינם של בעלי הרישיונות.  בחשבון  

  שניתנו   החריגה  אישורישל    השפעהה, לרבות  תפתחויותהה  אחר  במעקבכמובן  המקצועי תמשיך  

הנדרש  החריגה  אישורי  בעקבות  החברות  התמודדות  ואופן  לעיל ככל  בעניין    בהתאםו  ותפעל 

 להתפתחויות. 

 *      *     * 
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