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 22.7.2021 מיום  2-13/2021החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מס' 

 :בעניין

רישיונות ל 1הוראות נספח חתיקון לאפשרות  באשרלהצגת עמדות  הזמנה

של מוקדי הפניות הטלפוניים בנוגע לשעות הפעילות  ערוציים-הרב ריםהשידו

 והפעלת מוקד דיגיטלי

הזמנת כל המעוניין בדבר להציג את עמדתו בפני המועצה לשידורי כבלים  -עניינה של החלטה זו 

-לרישיונות השידורים הרב 1עריכת תיקון בהוראות נספח ח לאפשרותביחס ולשידורי לוויין 

ת הטלפוניים שלא לעניין תקלות והן לגבי של מוקדי הפניו פעילותהשעות ערוציים הן בנוגע ל

 :, הכל כפי שיפורט להלןקד דיגיטליופעלת מלה הוספת חובה

 :רקע

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

 "(יס( בע"מ )להלן: "1998ין )י"(. חברת די. בי. אס. שירותי לוורישיון הוטכבלים )להלן: "

בעלי "( )להלן ביחד: "רישיון יסין )להלן: "ימחזיקה ברישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוו

 " בהתאמה(. הרישיונות" -" והרישיונות

לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ערכה המועצה  ,25.7.2019 מיום 1-11/2019 מס' בהחלטה .2

 ת הטלפונייםפניומוקדי הל "( תיקון מקיף בהוראות הרישיונות בכל הנוגעהמועצה)להלן: "

זמני שמפעילים בעלי הרישיונות, ובכלל זה בנוגע לאופן הפעלת מוקדי הפניות הטלפוניים, 

"(. החלטת התיקון החלטת התיקון)להלן: " מנויים ושעות פעילות המוקדיםלהאנושי המענה 

זמני שהסדיר את סוגית  1981-לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 57נתקבלה על רקע תיקון מס' 

המנויים בחוק, כמו גם על רקע אסדרה מקיפה שערך המענה הטלפוני במוקדי השירות של גופים 

משרד התקשורת בכל הנוגע למוקדי השירות הטלפוניים בשוק הטלקום והסלולר. תיקוני 

הרישיון שנערכו במסגרת החלטת התיקון, דומים בעיקרם לתיקוני הרישיונות שנערכו במסגרת 

 ידו.-קשורת ביחס לגופים המפוקחים עלאסדרת משרד הת

לעניין תקלות  מוקדי הפניות הטלפוניים הפעילו בעלי הרישיונות את ככלל, עד להחלטת התיקון .3

 12ימים בשבוע, ואת מוקדי הפניות הטלפוניים שלא לעניין תקלות  7שעות ביממה,  24במשך 

 שעות. 5ביס שעות ו 7בהוט  –ו' וערבי חג שעות בימי חול, ובימי 

, קוצרו שעות פעילות מוקדי הפניות הטלפוניים שלא לעניין תקלות, במסגרת החלטת התיקון .4

 שעות לפחות בימי ו' וערבי חג.     5 -שעות לפחות בימי חול ו 10ונקבע כי אלה יפעלו, ככלל, 
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 :הקלות שנתנה המועצה בתקופת משבר הקורונה בנוגע לשעות פעילות מוקדי הפניות הטלפוניים

לעת הקלות המועצה נתנה לבעלי הרישיונות מעת , 2020רץ בשנת במהלך משבר הקורונה שפ .5

הקלה של קיצור , ובכלל זה מסוימות בנוגע לחובות זמני המענה ושעות פעילות מוקדי השירות

 -שעות ביום חול ל 10 -בשעתיים )מ שלא לעניין תקלותשעות פעילות מוקדי הפניות הטלפוניים 

   .בתנאים כאלה ואחרים שעות( 8

 תיקונים שערך משרד התקשורת באסדרת מוקדי הפניות הטלפוניים:

יצא משרד התקשורת בשימוע במסגרתו שקל לעדכן את אסדרת מוקדי הפניות  30.5.2021יום ב .6

הפעלת מודל פעילות גמיש יותר, שעיקריו: ולאמץ  ,ברישיונות שתחת אחריותויים הטלפונ

בקביעת שעות הפעילות; חובת  לבעל הרישיון בשבוע, תוך מתן גמישותשעות  45המוקד במשך 

 ומעלה. 65הפעלת מוקד שירות דיגיטלי; מתן שירות ייעודי למנויים בגיל 

בשימוע צוין כי נערכה בחינה במשרד התקשורת בנושא, ונמצא כי חלה ירידה בכמות הפניות  .7

ידה משמעותית בחמש השנים למוקדים הטלפוניים, כמות התלונות שהתקבלו נמצאה ביר

( וההתקדמות הטכנולוגית הביאה לפיתוחם של אמצעי קשר דיגיטליים 2019האחרונות )עד 

דעת של מינהל כלכלה במשרד -חוותלשימוע צורפה כמו כן,  ולעלייה ניכרת בשימוש בהם. 

 2019-2017סקירה של התמורות שהתרחשו בין השנים  התקשורת, אשר כללה בתמצית:

הפניות הטלפוניים והתמורות בשימוש באמצעים דיגיטליים בישראל; ניתוח טיב  במוקדי

המלצה לעדכון סקירה השוואתית ו השירות באסדרה הקיימת; הצגת היבטים תחרותיים;

 האסדרה. 

קיבלה המנהלת הכללית של משרד לאחר בחינת התגובות שהתקבלו לשימוע  30.6.2021ביום  .8

 , במסגרתה נקבע כדלקמן: אסדרת מוקדי הפניות הטלפונייםהתקשורת החלטה בדבר עדכון 

 45בעל הרישיון יהיה מחויב להפעיל את מוקד הפניות הטלפוני במשך  –שעות הפעילות  .8.1

 שעות בשבוע, ותהיה לו גמישות בקביעת שעות וימי פעילות המוקד.

, מסרון או בעל הרישיון יהיה מחויב להפעיל מוקד דיגיטלי )כגון –מוקד שירות דיגיטלי  .8.2

 צ'אט(.

שימוע סוגיות בנוגע תגובות למאחר שעלו ב –ומעלה 65מתן שירות ייעודי למנויים בגיל  .8.3

הודיע כי המשרד לא התקבלה החלטה סופית בעניין ולאופן זיהוי ואיתור גילו של המנוי, 

 בוחן את האפשרויות ולאחר השלמת הבדיקה ועבודת מטה, תתקבל החלטה בנושא. הוא 
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 יס והוט:בקשות 

בפני המועצה תלויות ועומדות בקשות יס והוט לתיקון הוראות הרישיונות בנוגע לשעות פעילות  .9

כך שגם  ,בדומה לתיקון שערך המשרד ברישיונות שתחת פיקוחומוקדי הפניות הטלפוניים, 

שעות שבועיות, ותינתן גמישות לבעלי  45 -שעות הפעילות יקוצרו ל והוט ברישיונות יס

 ות בקביעת שעות וימי פעילות המוקד.   הרישיונ

מתקיימות  –כלית המגמות שעליהן הסתמך המשרד בחוות הדעת הכלהן הוט והן יס טוענות כי  .10

יש להחיל כללי אסדרה צרכניים על כלל מגזרי שוק התקשורת באופן אחיד וכי  ,גם לגביהן

חיד בנוגע לשעות הפעילות בעבור כל חברות התקשורת נקבע סטנדרט אנטען כי  ,. כמו כןורוחבי

טענה נוספת  של מוקדי השירות, ורק ביחס להוט ויס נותר על כנו סטנדרט שונה ומחמיר.

כן ביחס לחברות הטלוויזיה שאינן מפוקחות, ומופלות לרעה  והוט היא כי יס ,שעלתה בבקשות

בשים לב , וכי יש להפחית מהנטל הרגולטורי הכבד שמוטל עליהן, ביחס לחברות אחרות במשק

 . לתחרות העזה בשוק התקשורת ולהחלטת הממשלה בדבר הצורך בהפחתת הנטל הרגולטורי

טוענות ו ,החברות מציינות את ערוצי השירות הדיגיטליים שהתפתחו אצלן בשנים האחרונות .11

מהפניות לשירות הלקוחות אחוז לא מבוטל יס מציינת כי  . כך, השימוש בהם הולך וגוברכי 

(, וואטסאפ/ 8:00-21:00שלה הנן פניות לשירותים הדיגיטליים: דף פייסבוק )פעיל בין 

התכתבות עם נציג באימייל ו( 09:00-18:00צ'אט עם נציג )פעיל בין  /SMSהתכתבות עם נציג ב 

פעלה באופן  כי בשנים האחרונות בהקשר זה, הוט מציינתגם  ימי עסקים(. 2)הנציג משיב תוך 

ווולונטרי להרחבת אפשרויות המענה גם בערוצים דיגיטליים ובשירות עצמי, אשר מובילים 

בהדרגתיות לקיטון במספר הפניות למוקדי השירות: שירותים אוטומטיים במערכת ניתוב 

פייסבוק, צ'אט עם נציג באתר  -השיחות, שירותים עצמיים באתר; מגוון שירותים דיגיטליים 

(, פניות 22:00, טוויטר, וואטסאפ )פעיל עד שעה SMSאו ברשתות החברתיות, שירות /החברה ו

 my"צור קשר" דרך אתר החברה ומייל ייעודי לפניות ציבור, אפליקציית שירות למכשיר נייד "

hot" פעולות על גבי מסך הטלוויזיה. ו 

י השירות שלא לעניין בהקלות קיצור השעות במוקדטענות נוספות שהעלתה יס בבקשתה, עניינן  .12

 – ןאת עצמ והוכיח , אשר לטענתההקורונהמשבר ידי המועצה בתקופת -תקלות שניתנו על

אפשר לחברה גמישות באופן חלוקת כוח האדם:  , כך נטען,מוקדיםבפעילות הקיצור שעות 

 ריכוז כוח אדם בשעות העומס, איחוד משמרות ומיקוד וניתוב כוח אדם ייעודי לסוגי השירות

בקרב לקוחותיה, מעלה כי היתה עלייה עוד טענה יס, כי סקר שביעות רצון שערכה . נדרשיםה

ם אם ג, יס על כן, לטענתשעות.  10שעות ולא  8בשביעות הרצון של הלקוחות כשהמוקד פעל 

ייטען כי קיצור השעות פוגע לכאורה במתן השירות, הפגיעה מתגמדת ביחס לשיפור הרב בנתוני 
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גם בהשוואה לשירותים אחרים במשק , יס לטענת ובשביעות הרצון של הלקוחות.השירות 

  (, הקיצור המבוקש הנו סביר. חברות ביטוח ואשראי )כדוגמת

מוקדי שירות אחודים שנותנים מענה לסל שירותי הוט מצדה, ביקשה להדגיש כי היא מפעילה  .13

כל הצדקה לייצר אבחנה ושונות אין לטענתה, התקשורת שרכש הלקוח כדוגמת שירותי טריפל. 

בין סטנדרט השירות החל ביחס לשירותי השידורים של הוט לבין שירותי תקשורת אחרים 

ידה באותו משק בית, ואין הצדקה להחיל סטנדרט שירות שונה על הוט לעומת -המסופקים על

ראות על המועצה לפעול ליצירת התאמה בין הוהוט סבורה כי  שאר החברות בשוק התקשורת.

 הרישיון השונות החלות על שאר חברות התקשורת, לרבות בנושא שעות פעילות מוקדי השירות.

   דיון והחלטה

הוצגה למועצה היום גם סקירה מפורטת בעניין של ממונת  ,לאחר שהונחו בפניה בקשות הוט ויס .14

 כלכלה במועצה.

כלכלה עמדה על עיקרי העבודה הכלכלית שנערכה במשרד התקשורת ולפיה: השימוש  ממונת .15

כאשר הדרישה להפעלת  ,טליים נמצא במגמת עלייה ניכרת בשנים האחרונותיבאמצעים דיג

שעות מעלה קשיים תפעוליים, בעיקר בכל הקשור לכוח האדם; קיצור שעות  10מוקד למשך 

ופשית ופתוחה יותר ועשוי להביא לרווחה חברתית פעילות ומתן גמישות יאפשר תחרות ח

ותחרות על טיב שירות הלקוחות; הפחתת עלויות יצרן תאפשר הסטת משאבים לטובת פיתוח 

 והתאמת אמצעי התקשרות אלטרנטיביים ועוד. 

. במסגרת זו גם הוצג מסמך השוואה שערך משרד התקשורת לתחומי פעילות נוספים במשק .16

ט חברת חשמל ותחום התקשורת )קודם לתיקון שערך המשרד( לא ך זה עולה כי למעמממס

שעות שבועיות. כך, למשל, בתחום  55חובה של הפעלת מוקדים למשך בתחומים אחרים מוטלת 

ומעלה(. יתר על כן,  70שעות שבועיות )ומתן קדימות בתור לבני  35הבנקאות החובה היא של 

ספקי  ,ין דרישה לשעות שבועיות. כך למשלא –קיימים תחומים שמלבד החובה להפעיל מוקד 

לגבי כל אלו קיימת חובה רגולטורית של  –גז ובישול, ספקי מים, ביטוח, פנסיה וקופות גמל 

 אך אין הגדרה למספר שעות בהן המוקד יעבוד. ,הפעלת מוקד טלפוני

ני הציגה ממונת כלכלה כי מבחינת השימוש באמצעי השירות הטלפו ,באשר לנתוני הוט ויס .17

. בכל הנוגע לשנת שינוי משמעותי במגמות השימוש בטלפון נראה כי חללא בשנים האחרונות 

מדובר בשנה שונה יש לזכור כי הטלפוניות אך לזהות עלייה בכמות הפניות אומנם ניתן  2020

אשר להתפלגות הפניות לפי שעות פעילות בהושפעה בצורה משמעותית מאירועי הקורונה. ש

המוקד ניתן לזהות כי בשעתיים האחרונות לפעילות המוקד שיעור הפניות הוא הנמוך ביותר. 
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בד בבד, בכל הנוגע לפניות בדיגיטל ניתן לזהות עלייה לאורך השנים וקפיצה של ממש בשנת 

 ., שהייתה כאמור שנה שונה בעקבות אירועי הקורונה2020

בכמות  משמעותיתבכל הנוגע להוט וליס אין אומנם ירידה המועצה התרשמה כי כן, הנה כי  .18

טליים מה שמלמד גיהפניות למוקדים הטלפוניים אך ניתן לזהות עלייה בפנייה למוקדים הדי

על נגישותו של הציבור לאפשרות זו. כמו כן, יש להביא בחשבון את ההוראות הנוכחיות החלות 

להפחית את החובות באשר בשים לב להחלטת משרד התקשורת  בכללותו,בשוק התקשורת 

  לשעות פעילות המוקדים הטלפונים והיתרונות שהציג המשרד להחלטתו.

העניקה המועצה הקלות משבר הקורונה יש להביא בחשבון כי כפי שפורט לעיל, במהלך  ,כמו כן .19

אפשר לה להעניק דווקא  גם בעניין זה של שעות פעילות מוקדים ולפי נתונים שהציגה יס הדבר

 .  שירות טוב יותר, למשל, נוכח האפשרות לנייד עובדים למוקדים העמוסים יותר

יש גם להעניק לנתונים שהוצגו באשר לחובות בנסיבות העניין סבורה המועצה כי משקל רב  .20

כאשר רק על חברת  ,רגולטוריות שמוטלות בכלל המשק בעניין הפעלת מוקדים ושעות ההפעלה

שעות שבועיות וביתר  55חשמל בסקירה שהוצגה מוטלת חובת הפעלת מוקד טלפוני למשך 

בתחומים רבים הרגולטור מסתפק בקביעת חובה להפעלת כאשר  ,המגזרים החובות הן פחותות

 מוקד ללא קביעה קטגורית לגבי שעות הפעילות הנדרשות.

בעניין  22.10.2014ם מיו 2118 מס'לטת ממשלה ברקע הדברים יש גם לזכור את החבנוסף,  .21

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

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

ן הרלוונטיים; כן ראו הנטל הרגולטורי )בכפוף לתכלית הרגולציה ובמסגרת השיקולים והדי

 -יישום המלצות ארגון ה -בעניין "רגולציה חכמה  23.12.2018מיום  4398החלטת ממשלה מס' 

OECD  .)"ותיקון החלטת ממשלה 

הוט ויס כי יש מקום לשקול עריכת שינוי ברישיונות המועצה סבורה  ,אשר על כן, נוכח כל זאת .22

 משרד התקשורתבמתווה דומה לתיקונים שנערכו באסדרת בעניין שעות פעילות מוקדי השירות 

  כדלקמן:

 45תהיה להפעילו שלא לעניין תקלות כך שהחובה בעניין מוקד טלפוני  ,הרישיון יתוקן •

 בהתאם לשיקול דעתו של בעל הרישיון )דהיינו, ללא קביעת מספר שעות ליום(;שעות 

תוך הבהרה כי במסגרת  ,ת דיגיטליהפעלת מוקד שירוכך שתקבע בו חובה ל ,הרישיון יתוקן •

 יינתן שירות לפחות בנושאים הבאים: בירור חשבון וסיום התקשרות.טלי יהמוקד הדיג
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 ,שנה לאחר התיקון תיערך נקודת בדיקהכבמסגרת החלטת התיקון יקבע כי בנוסף,  •

ת במסגרתה תיבדק השפעת קיצור שעות הפעילות במוקדי הפניות הטלפוניים, על עמיד

  .למנויים שירותהו המענהבהוראות הרישיונות בעניין זמני בעלי הרישיונות 

, או למתן עדיפות למנויים אלה 65בכל הנוגע להפעלת מוקד טלפוני ייעודי למנויים מעל גיל  •

, המועצה רואה חשיבות רבה במתן שירות ייעודי מיטבי לאוכלוסייה IVR -במערכת ה

ומעדיפה את  לייםקל בקושי בשימוש באמצעים דיגיטיתעשויה להבחלקה המבוגרת, אשר 

בשים לב לסוגיות רלוונטיות לעניין שנוגעות יחד עם זאת, השימוש במוקד הפניות הטלפוני. 

המועצה בשלב זה אינה שוקלת תיקון רישיון בעניין, לאופן זיהוי ואיתור גילו של המנוי, 

טבי וייעודי למנוייהן הנמנים על אך קוראת לחברות להמשיך ולפעול לטובת מתן שירות מי

 האוכלוסייה המבוגרת.  

רישיונות, כמפורט להלן, ל 1וראות נספח חלתקן את האת האפשרות לפיכך, המועצה שוקלת  .23

 כאשר התיקונים המוצעים מופיעים בהארת שינויים בגרסת מהדורות:

 

 איוש מוקד פניות טלפוני. 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.

 פניות שאינן, הרשיוןלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל פניות טלפוני לשם קב מוקד)ב( 

שעות בשבוע לפחות. לבעל הרישיון תהיה גמישות  45במשך  מאויש יהיה)א(,  קטן בסעיף כאמור

 :כדלקמןבקביעת שעות וימי פעילות המוקד. 

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

 ;האיבה פעולות ולנפגעי ישראל מערכות לחללי הזיכרון

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, 

  "ערב שביעי של פסח, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה וערב שבועות.

ון מחויב להפעיל מוקד דיגיטלי )כגון: מסרון, צ'אט או וואטסאפ(, לשם קבלת פניות )ג( בעל הרישי

במסגרת המוקד בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון אשר מטופלות במוקד הפניות הטלפוני. 

 .יינתן שירות לפחות בנושאים הבאים: בירור חשבון וסיום התקשרותהדיגיטלי 
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של  הליךהמועצה לקיים כאמור מבקשת , בנושאפית בטרם קבלת החלטה סויחד עם זאת,  .24

נים תיקוהו לגבי שעניינו מתן אפשרות לכל מי שיש לו עניין בדבר להציג את עמדתשימוע 

 .הנשקלים וכל שפורט לעיל

לכל המעוניין בדבר להגיש את עמדתו בנוגע לכל אשר פורט לעיל, אפשר ת המועצה ,לפיכך .25

במשרדי מינהלת הסדרת השידורים לציבור, רחוב , 2021באוגוסט  17 ליום בכתב בלבד, עד

 .MeitalA@moc.gov.ilל מייאו בתל אביב,  9אחד עם 

המגיש את עמדתו ל. עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים, יכול שייחשבו כאילו לא הוגשו כל .26

 .הלוואי בנושא סודיות המצורף להחלטה זוחייב למלא ולצרף את מכתב 

יובהר כי, לאחר שיבחנו ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכריע, בכפוף  .27

החלטתה בתנאים, לכל דין, בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, וכן להתנות את 

 .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה

*      *     * 
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 סודיות -מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

1  

  פרטים כלליים
 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:
  כתובת:

  סודיות

למען הגברת השקיפות בפעילותה  כרשות מנהלית, בכוונת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי 

דרך אחרת, את כל העמדות המתקבלות לוויין לפרסם באתר האינטרנט שלה, או בכל 

  לשימועים, עם קבלתן.

 .מפורשותאם הנך מתנגד לפרסום עמדתך, כולה או  חלקה, נא ציין זאת 

 אני מתנגד לפרסום העמדה

_________________________________________________________ 

 אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 .היעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכמה לפרסום

יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתה של המועצה, אם תידרש לכך, לפרסם כל 

 עפ"י חוק חופש המידע או כל דין אחר.עמדה או חלקים ממנה 

 

 

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________
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