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 לכבוד:

 רשימת תפוצה 
 

 שלום רב, 

 –חיזוק הרציפות התפקודית במוקדי השירות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה  :הנדון
   21.9.2020מיום   החלטהתוקף  הארכת

 

על  ו  יםעל הארכת זמני ההמתנה במוקד פניות טלפוני  החליט המשרד  2020בספטמבר    21  ביום .1

הוארך תוקף ההחלטה עד    2020באוקטובר    14. ביום  "(ההחלטה)"  יםמוקדהקיצור שעות איוש  

 . 2020בנובמבר  17יום 

להחלטה, שעניינו    )ג( 2רק את תוקף סעיף    , החליט המשרד להאריך  ,2020בנובמבר    25ביום   .2

וסיום   בירור חשבון  של  בנושאים  הפניות הטלפוני  מוקד  פעילות  שעות  לקצר את  האפשרות 

 (.החלטה")ג( ל2סעיף ") 2021בינואר  31שעות ביממה, וזאת עד יום  8-התקשרות בלבד, ל

סעיף    20.1.2021ביום   .3 תוקף  להארכת  שימוע  יום  2פורסם  עד  להחלטה    31.1.2021)ג( 

 (."השימוע")

ולאחר שבחנתי את ההתייחסויות שהתקבלו,   .4 הנימוקים שפורטו בתמצית בשימוע  על בסיס 

טה  )ג( להחל2ואשר המענה להן מפורט בנספח להחלטתי זו, החלטתי להאריך את תוקף סעיף  

 . 31.3.2021עד יום  

לא חלה על פניות למוקד הטלפוני, בעניין תיקון תקלה, אובדן    ההחלטה,  בשימוע  הובהרכפי ש .5

לפעול   ימשיכו  אלה  ומוקדים  נדידה,  או  קצה  ציוד  של  גניבה  בהתאם    24או  ביממה,  שעות 

 .נות לכללים הקבועים ברישיו 

 . ותהחובה להתעדכן בדבר מתן ההוראות חלה על בעלי הרישיונ  .6

ובפרט    ,המשרד רואה חשיבות רבה בשמירה על רציפות תפקודית, במתן שירות איכותי למנויים .7

בכוונת המשרד לנקוט הליכי פיקוח ואכיפה כלפי בעלי רישיונות שלא  בעמידה בזמני המענה.  

   .בפרט בנושא זה  ,יישמו את הוראות המשרד
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 : העתקים

 , משרד התקשורת ומנהל מינהל הנדסה יתמימון שמילה, המשנה למנכ"ל מר 

 , משרד התקשורת איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפהמר 

 , משרד התקשורת היועצת המשפטיתדנה נויפלד,  גב' 

 , משרד התקשורת דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה-עופר רזד"ר 

 , משרד התקשורת רישוימנהל אגף בכיר גדעון שטרית, מר 
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 להלן התייחסות המשרד התקשורת לעיקרי הטענות שעלו בשימוע:
 

 טענה 
, כהקלה בעבר  2020לספטמבר    21שניתנו ביום  יש לחדש את תוקפם של שני ההסדרים הנוספים  

 . 31.3.2021ידי משרד התקשורת לעניין זמני המתנה במוקדים הטלפוניים, עד יום -על
 

 מענה 
  בטיפול בפניות בנושאי תקלות, אובדן, גניבה ונדידה המשרד רואה חשיבות רבה    הבקשה נדחית.

בימים אלה, ואינו מוצא מקום ליתן הקלה נוספת בעניין זה    למנויים ובפרט בעמידה בזמני המענה
 כנטען. 

 
 טענה 

יש להאריך את תוקף ההקלה המוצעת בשימוע, וכן לחדש את תוקף שני ההסדרים הנוספים שניתנו  
 בעבר, עד למועד ביטול כל ההגבלות על המשק ועל מערכת החינוך. 

 
 מענה 

ההקלה המפורטת בהחלטה לעיל לתקופה  הבקשה מתקבלת חלקית. המשרד החליט להאריך את  
, נוכח המגבלות החלות בשל נגיף הקורונה. בתום תקופה זו  2021ארוכה יותר ועד לתום חודש מרץ 

 המשרד ישקול את הצורך במתן הקלות בהתאם לנסיבות.
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