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 :20.6.2019 םמיו 4-9/2019 'מסהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 בעניין מוקדי שירות טלפוניים וזמני מענה הזמנה להצגת עמדות

 

"( על עריכת שימוע המועצההחליטה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: " 16.5.2019ביום  .1

להציג את עמדתו עד  כל מי שיש לו עניין בדבר , והזמינה אתשירות טלפוניים וזמני מענהבעניין מוקדי 

 . 1"(החלטת השימוע)להלן: " 12:00בשעה  9.7.2019ליום 

בהחלטת השימוע הודיעה המועצה כי היא שוקלת לערוך שינויים בהוראות הרישיונות של הוט ויס בכל  .2

החברות וכן לעניין זמני המענה המחייבים. בעניין זמני המענה הנוגע לשעות פעילות מוקדי השירות של 

טיפול בתקלה; בירור חשבון )למספר סוגי שירות זמן ההמתנה המרבי למענה אנושי פיו -נשקל תיקון על

 לאחרדקות מתחילת השיחה, כאשר שיעור השיחות שבהן הפונה נענה  6יעמוד על ( וסיום התקשרות

מהשיחות, וזמן ההמתנה הממוצע לאותן  15%לא יעלה על  שירותסוגי  לאותם דקות 6זמן המתנה של 

להוראות שקבע בעניין משרד דומות הוראות אלה  דקות. 8דקות יעמוד על  6 -שיחות החורגות מ

 . לגבי שוק הטלקום והסלולרהתקשורת 

מטעמו משני שימוע  19.6.2019ביום לאחר פרסום החלטת השימוע של המועצה פרסם משרד התקשורת  .3

, במסגרתו הוצע לתקן את הרישיונות בתחום הטלקום והסלולר, באופן שבו בעניין זה של זמני מענה

תבוטל ההוראה הקיימת ברישיונות לפיה זמן ההמתנה הממוצע לשיחות שזמן ההמתנה בהן עלה על 

מתנה הממוצע זמן הה( דקות; ובמקום זאת לקבוע הוראה חדשה לפיה 8יהיה עד שמונה ) - ( דקות6) שש

לא יעלה על ארבע  - מסוגי השירות הרלבנטייםלכלל השיחות בתקופת זמן של שבועיים של כל אחד 

 .2"(שימוע המשנה לאסדרת משרד התקשורת)להלן: " ( דקות4.5וחצי )

סבורה המועצה כי יש להוסיף את האפשרות הנשקלת עתה בשימוע  ,דיון בענייןלאחר שקיימה היום  .4

יש לו עניין להציג כל מי שכך ש .המשנה לאסדרת משרד התקשורת גם להחלטת השימוע של המועצה

במקום האמור אפשרות לפיה לגבי הלהביע עמדתו גם מוזמן , שימועביחס לאמור בהחלטת ה את עמדתו

                                                           
1 https://www.gov.il/he/departments/policies/19062019_3 
2-https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/19062019_2/he/Call%20centers%20

%20another%20secondary%20hearing.pdf 
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הוראה דומה לזו , תאמץ המועצה דקות 6 -נוגע לשיחות החורגות מעבר לבהחלטת השימוע בכל ה

אך  ,דקות 6מהשיחות יענו תוך  85%לפחות לפיה ו שהוצעה בשימוע המשנה לאסדרת משרד התקשורת

והוא  -בתקופת זמן של שבועיים  כלל השיחותזמן ההמתנה הממוצע ללגבי השיחות החורגות ייבדק 

 . ( דקות4.5)לא יעלה על ארבע וחצי 

במשרדי מינהלת הסדרת  12:00בשעה  9.7.2019ם עמדות כאמור תתקבלנה בכתב בלבד, עד ליו .5

 . 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.  .6

 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 .7

 .דין לכל ובכפוףה, דעת שיקול לפיד, בלב

*** 
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