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 לכבוד
 )נתי( כהן מר נתנאל

 המנהל הכללי  
 משרד התקשורת

 כ א ן
 

 שלום רב,
 

 2019לשנת  -טלקום   דו"ח פניות ציבורהנדון: 

  כללי

משרד התקשורת מופקד על אסדרת שירותי התקשורת בישראל מתוקף סמכויותיו בחוק  .1

התקשורת, ומופקד על פיקוח ואכיפת ההוראות כמוגדר בחוק, בתקנות וברישיונות וזאת 

באמצעות מינהל פיקוח ואכיפה. במסגרת סמכויות אלו מטפל המשרד גם בפניות ציבור 

 יו בנושאים אלו.המופנות אל

נושא הטיפול בפניות ציבור מוגדר בין יעדי ותפקידי המשרד, כאשר הטיפול בפניות ציבור בשוק  .2

הטלקום מוגדר כאחד מתפקידי מינהל פיקוח ואכיפה. פניות הציבור מהוות, בין היתר, גם 

השוק מקור מידע המאפשר, על פי צורך ועניין, ביצוע פעולות לתיקוני אסדרה צרכנית של 

 ופעולות פיקוח ואכיפה.

תפקידו של תחום פניות ציבור מוגדר במבנה הארגוני של המינהל ובמדיניות שאושרה, להוות  .3

נציב תלונות ופניות הציבור )"האומבודסמן"( ולברר סוגיות של הציבור מול חברות התקשורת 

הציבור בנוגע  בתחום סמכויות המשרד ובנוסף ליתן מענה לבקשות מידע ולשאלות כלליות של

 לשוק ואסדרתו, בהתאם לסמכויות ותפקידי המשרד.

נהל, בין היתר, לעמוד ינהל הפיקוח והאכיפה מאפשר למימיקומו של תחום פניות הציבור במ .4

מקרוב על המתרחש בשוק התקשורת וכתוצאה מכך לפעול גם באופן מערכתי כאשר מתברר 

ב. הטיפול, יכול שיהיה בתיקוני רגולציה שקיים ליקוי כללי או שיש לו השפעה על ציבור רח

, בעיקר בתחומים צרכניים ופעולות פיקוח 2019בשלהי  ו)אסדרה(, שהאחרונים שבהם בוצע

 כפי שנעשה בשנים האחרונות. ,ואכיפה

הן . הנתונים המפורטים בדו"ח יוכלו לסייע 2019מצורף בזאת דו"ח פניות ציבור טלקום לשנת   .5

 והן לחברותבבחירה מושכלת של ההתקשרות עם החברות והשירות שהוא מקבל מהן,  לציבור

 עצמן כדי לבחון צעדים לשיפור השירות הניתן לציבור על ידן.

הפעילויות שביצע המשרד הן בתחום הפיקוח והאכיפה והן בתחום האסדרה בנושאים צרכניים  .6

והביאו להוזלה משמעותית  ובנושאים נוספים תרמו להגברת התחרות, להגברת השקיפות

 השפיעו על היקף פניות ותלונות הציבור.גם ובמחירים ושיפור במתן השירות ללקוחות 
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וייפרט נתונים   2020במהלך שנת    בנוסף, הדוח ייעד פרק לתקופת התפשטות נגיף הקורונה .7

הן אשר נבחנו  ע"י המשרד ול ,על התנהגות החברות בתקופה זו וסוגיות שהועלו ע"י הפונים

 נדרש המשרד לתת מענה.

 

 :עקרונות ותהליך הטיפול בפניות ציבור

העקרונות ואופן הטיפול מפורטים ומפורסמים לציבור באתר המשרד:  .1

ications_public_inquirieshttps://www.gov.il/he/departments/topics/commun 

 :, היא על פי סדר העדיפויות הבאהדרך המומלצת להגשת תלונה/פניה .2

 הקיים באתר המשרד לרבות אפשרות לצירוף קבצים; באמצעות הטופס המקוון .א

  ;pnyot@moc.gov.ilבאמצעות הדוא"ל  .ב

 ;03-5198106באמצעות פקס  .ג

ניות , תחום פ61290תל אביב  ,9רח' אחד העם  ,משרד התקשורת -רגיל  באמצעות דואר .ד

 טלקום; -ציבור 

 .03-5198285 בטלפון ,בהגשת פנייה בכתבבשל כך המתקשים  לבעלי צרכים מיוחדים,  .ה

 

 סיכום: 

המשרד רואה חשיבות רבה בטיפול בפניות הציבור, מתוך כוונה לסייע ולתמוך בציבור הרחב,  .1

דבר הבא לידי ביטוי בשיפור תהליכי העבודה לרבות מדיניות, נוהלי עבודה, שקיפות ומידע 

 .תוצאות טובותלציבור, שכולם יחדיו הניבו 

צעת עבודה רבה, חשובה בכלל ובתחום פניות הציבור בפרט, מתב נהל פיקוח ואכיפהיבמ .2

, שתורמים רבות למען וסטודנטיםיחד עם מאמצי גיוס עובדים  ,ותורמת בנושא פניות הציבור

 הציבור הרחב בישראל, לרבות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.

בדגש על זיהוי סימפטומים, תוך והאכיפה פעילות הפיקוח  נהל הפיקוח והאכיפה יגביר אתימ .3

 .הדורשות שינויי אסדרה רכזיותערכתיות והמבעיות המב ובמקביל טיפול ממוקד

גב' דולי דדון ה, ע"י 2019 -ו 2018במשך השנים  נהלימנתונים שנקלטו ועובדו ב מציגהדו"ח  .4

 מנהלת תחום פניות הציבור.איזנברג, 

 
 

 

             

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/departments/topics/communications_public_inquiries
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 2019לשנת  טלקום - עיקרי ממצאי דו"ח פניות ציבור
 

התאפיינה בפתיחת שוק התשתיות הנייחות לתחרות. בנוסף לשוק הסיטונאי, החלו   2019שנת   .1

בעלי רישיון מפ"א )מפעיל פנים ארצי( נייח לשווק שירותים נוספים וחבילות הכוללות 

אינטרנט, טלפוניה קווית, טלפוניה סלולרית וטלוויזיה. כמו כן החלו מספר בעלי רישיון לפרוס 

 נת ישראל.סיבים אופטיים ברחבי מדי

התאפיינה בהגברת האכיפה כלפי בעלי  2019שנת בהמשך למגמה בשנים האחרונות, גם  .2

וזאת לשם הרתעת בעלי הרישיון מפני ביצוע  ותחרותיים צרכנייםהרישיון בעיקר בנושאים 

 הפרת הוראות רישיונם, כשהתכלית הינה הגברת התחרות ואספקת שירות טוב יותר לצרכן.

 

  חברות לפי, 2019סכומי העיצומים בשנת  התפלגות

 

 

פניות(,  6,590) 2018פניות לעומת שנת  530פניות ציבור, ירידה של  6,060התקבלו  2019בשנת  .3

 .  8%-בשיעור של כהינה  הירידה 

כלומר פניות,  4331ירידה של  2019פניות, נמדדה בשנת   10,391, שבה היו 2013יחסית לשנת 

 .42%  -בשיעור של כ ירידה



 משרד התקשורת 
 מנהל פיקוח ואכיפה 

  

 

4 

 

 

 

 ממספר סיבות: ,ככל הנראה ת,נובע יחסית לשנים קודמות, במספרן של פניות הציבור ירידה
 

 ושיפור התוכניות להפשטתלהוראות האסדרה  בהתאםחתרו לפעול התקשורת  חברות .א

 .מנוייהןלאיכות ורמת השירותים הניתנים 

 הקפידו  הרישיון  שבעלילכך    ו, תרמוטיפול מיטבי בתלונות  מוגברת שביצע המשרד  אכיפה .ב

 . למנוייהם יותר מהיר ומענה יותר טוב שירות מתן, רישיונם הוראות קיום על יותר

 .לממשן  בדרישהמכיר את זכויותיו ופונה ישירות לחברות    הציבור  .מידע לצרכנים  הנגשת .ג

 התחרות ההולכת וגדלה וההוזלה בתעריפי כל שירותי התקשורת המסופקים בארץ. .ד

 

שנה קודמת שהטיפול בהן לא שלהי פניות, הן כאלו מ 6,002 טופלו 2019סה"כ בשנת ב .4

פניות, מתוכן הסתיים  6060נקלטו  2019. בשנת 2019הסתיים והן כאלו שנקלטו בשנת 

טופלו והסתיימו באותה  2019מהפניות שנקלטו בשנת  95%-פניות. קרי, כ 5787 -הטיפול ב

 ביחס לשנה שעברה. 3%עלייה של  .השנה

 

חשוב לציין כי הפניות הולכות ונהיות מורכבות, היות וחלקן הגדול כולל מספר שירותים ואף 

 תלונות על מספר בעלי רישיון
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, שבוחן את איכות הטיפול של במדד "הפניות החוזרות"חל שיפור משמעותי  2019בשנת  .5

פניות לבדיקה חוזרת, מספר המהווה  20פניות שטופלו התקבלו  6002התחום. נמצא כי מתוך 

)שבה מדד  2018לעומת שנת  בשיפורמדובר  כי לציין ישמסך הפניות שטופלו.  0.3% -כ

(. קריטריון זה מצביע על שביעות רצון הפונים מהטיפול והמענה 0.5%הפניות החוזרות היה כ

 שניתן להם מהמשרד.

מדד נוסף שבאמצעותו נמדד התחום, הינו משך הטיפול )בימים( בפנייה מרגע קליטתה ועד  .6

שיפור חל  כי מדד זה מסווג גם לפי חתך של סוג הפנייה, ממנו ניתן ללמודמתן מענה לפונה. 

ימים, נמוך  15.4על  2019בזמני המענה בכל הנושאים וזמן המענה הממוצע עמד בשנת  ניכר

זמן מצוין ביחס . נתון זה מהווה שיפור ניכר, 22.9שעמד על  2018ע לשנת משמעותית מהממוצ

יש לציין שזמן הטיפול כולל גם את זמן  ימים(. 45למוגדר בתקשי"ר ) לשנה שעברה וביחס

 .ון לפנייההתייחסות בעל הרישי
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 שלושה מדדים נוספים שהוכנסו בשנה שעברה ומלמדים על איכות הטיפול בפניות הם: .7

 9התקבלו  -תלונות שהגיעו מנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  הראשון, .א

, כולן טופלו ובכל הפניות הסתיים הטיפול. פניות לגביהן 2019תלונות במהלך שנת 

 . לא נמצאה עילה להתערבות מבקר המדינה ,הסתיימה בדיקת מבקר המדינה

סה"כ   -תחום פניות הציבור  שקיבלו צרכנים בעקבות טיפול של  פיצוי כספי והחזריםהשני,   .ב

 . 2019אלף ₪ במהלך שנת  688 -כהושבו לצרכנים מכל חברות התקשורת 

שנשלחו  תודה מכתבי מאותהתקבלו  2019, במהלך שנת מכתבי תודה מפוניםוהאחרון,  .ג

 אל עובדי תחום פניות הציבור של משרד התקשורת שטיפלו בפניותיהם. ביוזמת הפונים 

 

  2019-נושאי התלונות שהתקבלו ב .8

 

הפניות/תלונות מסווגות לחמישה נושאים עיקריים: מכירות, חשבונות, איכות השירות,  .א

 מדיניות ובקשות מידע.

 2019 -ו 2018,  2017, 2016,  2015מספר פניות לפי נושאים שהתקבלו בשנים   .ב
 

 
 

 בהשוואה לשנים קודמות 2019שנת התלונות שהתקבלו ב פירוט .ג

 

 מכלל הפניות. הנדון כולל פניות בנושאים הבאים:  8% – מכירות .1

 -שירות, הטעיה בעת ביצוע מכירה, ביטול עסקה, אי מסירת הסכם התקשרות  הפסקת

רות הן כניסת בעלי הסיבות לעלייה בנושאי מכי. 2018יחסית לשנת  5%עלייה של 

נייח. כניסת בעל רישיון חדש לתחום התקשורת מלווה מפ"א הלשוק רישיון חדשים 

נושא הפסקת שירות, הטעיה השנה בעליה בפניות ב  ובחבלי לידה אשר התבטאלעיתים  

 וביטול עסקה.
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 מכלל הפניות. הנדון כולל פניות בנושאים הבאים:  33% – חשבונות .2

בגין שירותי תוכן של ספקי תוכן שגוי , חיוב ההתקשרות חיוב שלא על פי תנאי הסכם

  –כספי בגין חיובי יתר  רחיצוניים, חיוב בגין שירותים שלא נתבקשו, אי מתן החז

הסיבות לירידה בתחום החשבונות היא ככל הנראה   .2018יחסית לשנת    7%ירידה של  

בשילוב שיפור ואכיפה מוגברת פעולות אסדרה שביצע המשרד בתחום זה ביחד עם 

 .שניתן ע"י החברות לצרכניהן בהירות החשבון

 

 ים הבאים:מכלל הפניות, הנדון כולל פניות בנושא 10% - מדיניות .3

בקשות מידע ובירור בנושאי חקיקה, תקנות, תעריפים, מתן הטבות, תיקון ציוד קצה, 

העלייה נובעת מרצון הפונים להביע  .2%חלה עלייה של  – מכירת ציוד קצה

 התייחסותם או לשאול ולברר לגבי שינויי מדיניות רבים שהמשרד ערך לאחרונה.

 

 ון כולל פניות בנושאים הבאים:מכלל הפניות. הנד 48%- איכות השירות .4

 קליטה, תיקון תקלות, מהירות גלישה איטית, אי מתן מענה בכתב לפניות בכתב,  בעיות

אי מתן אי מתן מענה ע"י נציגי שירות/זמני המתנה ארוכים לקבלת מענה אנושי, 

 . 2018יחסית לשנת  1%עליה של  חלה - שירות אוניברסאלי

 

לא חל שינוי   –ובירורים שונים  מידע  מכלל הפניות. מדובר בבקשות    1%–  מידע  בקשות .5

 לשנה שעברה. ביחס

 
שיעור התלונות בנושאי "מכירות" במהנתונים הנ"ל ניתן לראות כי חלה השנה עלייה  .ד

 לעומת ירידה בנושאי "חשבונות" כאשר בשאר התחומים השיעור נשאר יציב באופן יחסי.

מכירות כאמור לעיל, הן כניסת בעלי רישיון חדשים  לשוק הנייח. הסיבות לעלייה בנושאי 

השנה בעליה  וכניסת בעל רישיון חדש לתחום התקשורת מלווה בחבלי לידה אשר התבטא

הטעיה וביטול עסקה. יש לציין כי המשרד   מעבר בין חברות,  בפניות בנושא הפסקת שירות,

ליכי פיקוח ואכיפה רישיון ומבצע הרואה חשיבות בנושא ביטול שירותים על ידי בעלי 

זה ועומד בקשר ישיר עם בעלי הרישיון לצורך מתן מענה לפונים. באשר  מוגברים בנושא

 הכתובת הנכונה הינה הרשות להגנת הצרכן ולסחרלפניות בנושאי הטעיה וביטול עסקה 

 הוגן כיוון שהטיפול אינו בסמכות המשרד.
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 תמונה כללית - שיעור התלונות המוצדקות .9

  
פניות/תלונות בתחום הטלקום, מהן  6,060נקלטו במנהל פיקוח ואכיפה  2019בשנת  .א

 בקשות מידע. 68-מהוות תלונות כנגד בעלי הרישיונות/חברות התקשורת ו 5,992

מסווגת  תלונהכמידי שנה, אנו בוחנים את התלונות שהוגשו בהיבט "מוצדקותן".  .ב

או רישיונן של  הפרה הוראות לפי חוק התקשורתכ"מוצדקת" כאשר נמצא כי החברה 

 .החברות

מכיוון שבחינה זו מהווה עמדה מעין "שיפוטית", ההתייחסות הינה רק לתלונות שניתן  .ג

  .להכריע בהן באופן מובהק

 -בכ , ביחס להוראות לפי חוק התקשורת,ברורה ומובהקת עמדה קבעהנ 2019בשנת  .ד

מדובר רק בתלונות (. )4589שטופלו ונסגרו )מסך הפניות  20%-כהמהוות  תלונות 918

 (.ופניות המתייחסות לחברות הנכללות בדו"ח זה

 -מבין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה באופן מובהק, נמצא כי בממוצע כ .ה

 2018מהתלונות על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות. עלייה ניכרת יחסית לשנת    56%

 .51%בה שיעורן עמד על 

"ח זה ניתנה הערכה לטיפול של כל החברות הגדולות בתחום הטלקום, כפי בדו .ו

 שהשתקף מפניות ותלונות הציבור שהגיעו וטופלו במינהל פיקוח ואכיפה.

 2019לסיכום, מצד אחד מספר התלונות והפניות נגד חברות התקשורת ירד בשנת   .ז

ומאידך מבין כל התלונות שטופלו ולגביהן ניתן היה להביע עמדה באופן מובהק, נמצא 

 מהתלונות על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות. 56%כי 

 

  
 

  מבין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה ברורה, נמצא כי

 .2019 מהתלונות על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות בשנת 56%-כ

 .51%-, שבה עמד שיעור התלונות המוצדקות על כ2018ניכרת עלייה יחסית לשנת 

איכות השירות
48%

בקשת מידע
1%

חשבונות
33%

מדיניות
10%

מכירות
8%

שיעור נושאי התלונות שהתקבלו
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 פילוח התלונות תוך השוואה בין החברות .10

במנהל  קריטריונים המבוססים על נתונים שנצברו שני פי על בוצעה החברות ה והשוואה ביןהערכ

 :השנה במהלךפיקוח 

 

 החברות  ודירוג להשוואה הקריטריונים
 רישיון יחסית לגודלה בהיבט מספר שיעור התלונות כלפי חברה/בעל •

 לקוחות/מנויים/קווים.

 היחס בין חלקה של החברה בתלונות המוצדקות לבין חלקה בשוק.   •

 

 שיעור התלונות יחסית לגודלה של החברה -קריטריון א' 

 -ו 2018בתרשימים הבאים מופיעים מספר התלונות שהתקבלו במשרד במהלך השנים  .א

 קווים/לקוחות/מנויים )המספרים עוגלו(. 10,000כלפי חברה/בעל רישיון לכל  2019

קווים/מנויים לפי   10,000של תלונות לכל    ביותר  הקטןהמספר  רות שהתקבל לגביהן  החב

 הן: 2019לשנת תחומים 

 

 :חברות סלולר .1

לקוחות/מנויים. חברת פלאפון  10,000לכל  תלונות 1.4פלאפון מובילה עם  חברת

לקוחות/מנויים  10,000לכל  1.9, בה התקבלו 2018הציגה שיפור ניכר ביחס לשנת 

עם  וחברת סלקוםלקוחות/מנויים  10,000לכל  תלונות 1.5פרטנר עם  חברתואחריה 

ת לקוחות/מנויים. יש לציין שבשלושת חברות הסלולר הגדולו 10,000לכל  תלונות 1.6

. חשוב לציין שהדבר נובע בין 2018המופיעות בדוח זה, חל שיפור ניכר ביחס לשנת  

היתר, מפגישות עיתיות בין המשרד לבין בעלי הרישיון שמטרתן להציף באופן ממוקד 

 סוגיות לשיפור השירות המסופק לצרכן.

המנויים ר, מספר המנויים שנלקח בחשבון הוא ממוצע של מספר בחברות הסלול •

. חישוב זה מבוצע בגלל השינויים במספר המנויים לאורך 2019-ו 2018של סוף שנת 

 השנה.

 :לאינטרנט הגדולותגישה ה יות ספק .2

ומיד אחריה  .לקוחות/מנויים 10,000לכל  תלונות 2.7עם  -מובילה  פרטנרחברת 

בה  2018לשנת יש לציין שבחברת סלקום חל שיפור ניכר ביחס  ,2.8חברת סלקום עם 

 לקוחות/מנויים. 10,000תלונות כל  5.6נרשמו 
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 מספק שירותי טלפוניה קווית ותשתית אינטרנט עם יותר)נייח -מפעיל פנים ארצי .3

 (:מנויים 500,000 -מ

הנייח עם מעל חצי מיליון מנויים מתמודדות חברות בזק והוט מפ"א הבתחום 

 10,000לכל  תלונות 5.4מובילה השנה עם  חברת הוט טלקוםטלקום. בקטגוריה זו 

תלונות  8.6, בה נרשמו לחובתה 2018שיפור משמעותי לעומת שנת  לקוחות/מנויים,

 מנויים.  10,000לכל 

 -ינטרנט עם פחות מ)מספק שירותי טלפוניה קווית ותשתית א  נייח  -מפעיל פנים ארצי .4

חדשה, השוואה בין בעלי  זו השנה השנייה שנכנסה לדו"ח קטגוריה (:מנויים 500,000

 - פרטנר מובילה חברתרישיון אשר החלו לשווק שירות נייח, חברות פרטנר וסלקום. 

, מהצטרפות ככל הנראה נובע, הדבר לקוחות/מנויים. 10,000לכל  תלונות 11.1עם 

 אינטנסיבית של מנויים לשירות זה.

 

מהחברות שומרות על מגמה טובה כפי שניתן לראות בגרפים המופיעים מטה, חלק 

 .2018ודירוג גבוה יחסית, כאשר יש שיפור בשלוש חברות הסלולר הגדולות לעומת שנת  

 

 -לקוחות/מנויים  10,000מות תלונות לכל כ

 חברות הסלולר 
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  -לקוחות/מנויים  10,000כמות תלונות לכל 

 ספקיות אינטרנט

 
 
 

 הדבר  אך,  הבינלאומיות  בשיחות  המנויים  את  גם  כלל  2018-ב  בינלאומי  בזק  של  המנויים  מספר:  הערה

 . בדירוג החברה של מיקומה את משנה אינו

  

 

5.8
5.4 5.7

8.6

0

2

4

6

8

10

הוט טלקוםבזק
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 היחס בין חלקה של החברה בתלונות המוצדקות לבין חלקה בשוק -קריטריון ב' 
 

קריטריון זה, מציג את מדד השירות המתקבל מתוך היחס בין חלקה של החברה בתלונות  .א

 המוצדקות לבין פלח השוק של אותה החברה. 

, המשמעות היא שחלקן של התלונות המוצדקות נגד 1-כשהיחס המתקבל הוא גבוה מ .ב

 החברה גבוה ממשקל החברה בשוק וכיו"ב.

"פ הערכים המפורטים להלן, בדומה לערכים בהסתמך על קריטריון זה דורגו החברות ע .ג

 המקובלים להערכת ניהול ובקרה בתחומים אחרים:

 0.0-0.6 טוב מאוד: •

 0.6-1.2 טוב: •

 1.2-1.8תקין:  •

 1.8מעל  טעון שיפור: •

 

 החברות חולקו לארבעה קריטריונים ע"פ סוגי שירות: .ד

 גולן טלקום;ו סלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל - סלולרחברות  •

 013(, סלקום )012פרטנר ) –/ISP מנויים 400,000ספקיות הגישה לאינטרנט מעל  •

 נט;-בזק בינלאומי והוט 014יז'ן(, נטוו

 בזק והוט טלקום; –( מנויים 500,000נייח )יותר מ  - מפ"אחברות  •

11.1

16.5

5.7

12.7
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פרטנר סלקום

א נייח  "מנויים מפ/לקוחות10,000כמות תלונות לכל 
מנויים500,000-עם פחות מ
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 פרטנר וסלקום. –מנויים(  500,000נייח )פחות מ  - מפ"אחברות  •

יש לציין כי בחלק מהקטגוריות לא נכללות כל החברות הפועלות כיום מפאת מספר תלונות  .ה

 מועט אשר יכול לגרום לטעויות סטטיסטיות. 

 

מובילה חברת פלאפון חברות הסלולר,  ביןהנתונים בטבלה הבאה ניתן לראות כי  (1

נתח יחס בין חלק התלונות המוצדקות לבין " בטוב מאודבמקום הראשון עם ציון "

 חל שיפור  בחברת פרטנר. זאת ועוד, עולה מהנתונים כי  2019  השוק של החברה בשנת

. " טוב"והשיגה ציון  2018יחסית לשנת  2019ניכר בשירות שסיפקה למנוייה בשנת 

על אף הירידה ביחס לשנת "  טוב"ממשיכה לספק לצרכניה שירות     טלקום  גולןחברת  

2018 . 

כאמור, חשוב לציין שהשנה מספר המנויים שנלקח בחשבון הנו ממוצע של מספר  (2

 .2019שנת ובסוף  2018בסוף שנת המנויים 

 

 
 

 
 
 
 
 חברהה

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 גולן טלקום הוט מובייל פרטנר פלאפון סלקום 

נתח השוק של 
 החברה ]%[
)מתוך חמש 

חברות 
הסלולר 

בעלות רישיון 
 רט"ן כללי( 

82 % 23% 25% 15% 9% 

התלונות  אחוז
62 19% 11% 34% המוצדקות % 10% 

היחס בין 
תלונות ה

המוצדקות 
בין נתח  ל

החברה בשוק 
2018 

121.  0.48 0.76 1.73 111.  

 ביחס דירוג
 2018לשנת 

   תקין
 שיפור קל

(1.22) 

   טוב מאוד
 מזערישינוי 

(0.46) 

   טוב
 שיפור משמעותי

(0.93) 

   תקין
 שינוי קל

(1.69) 

   טוב
 ירידה ניכרת

(0.83)  
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חל שיפור  הוט נטמהטבלה הבאה המתייחסת לספקי גישה לאינטרנט נמצא כי, בחברת  (3

 בזק בינלאומיד אחריה חברת  ומי "טובוהיא מובילה את הטבלה במקום הראשון עם ציון "

 בחברת סלקום חל". יש לציין כי טובהשיגה ציון " פרטנרגם חברת . "טובגם כן עם ציון "

  . 2018שיפור ניכר יחסית לשנת  2019בשנת 

 
 

 החברה

 
 

 
 
  

 
 

 
  

 
 הוט נט פרטנר סלקום לאומיינב בזק 014 

נתח השוק 
של החברה 

]%[ 
)מבין 

החברות 
בעלות מעל 

אלף  400
 מנויים(

39% 20% 23% 18% 

 אחוז
התלונות 

  המוצדקות
35% 26% 25% 14% 

היחס בין 
תלונות ה

המוצדקות 
בין נתח  ל

החברה 
 2018בשוק 

0.90 1.30 1.09 0.78 

 יחסב דירוג
  2018 שנת ל

 טוב 
 שינוי מזערי

(0.88) 

  תקין
 שיפור ניכר

(2.78) 

 
 טוב

 ירידה ניכרת
(0.05) 

 

  טוב
 שיפור

(0.81) 

 

כלל גם את המנויים בשיחות הבינלאומיות, אך הדבר אינו  2018-: מספר המנויים של בזק בינלאומי בהערה

 .משנה את מיקומה של החברה בדירוג
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מנויים.  500,000נייח עם יותר מ -מפ"א בטבלה הבאה בוצעה השוואה בתחום  (4

מספקת חברת בזק  )חברות בזק והוט טלקום(. בהשוואה בין בזק להוט טלקום עולה כי,  

חל שיפור  הוט טלקוםוהיא מדורגת ראשונה. עם זאת, בחברת  "טוב" למנוייה שירות

 ביחס לשנה שעברה. 2019ניכר בשנת 

 
קווים/מנויים.  500,000 -נייח עם פחות מ– מפ"אבטבלה הבאה בוצעה השוואה בתחום  (5

למנוייהן, עם  "טוב"שתי החברות סיפקו שירות  עולה כי, פרטנר לסלקוםבהשוואה בין 

 . 2018ביחס לשנת חל שיפור ניכר  2019בשנת ו מובילה פרטנרברת ח זאת

 

 החברה
  

 
 הוט טלקום

 
 בזק
 

 31% 69% השוק של החברה ]%[ נתח

 39% 61% מוצדקות התלונות ה אחוז

תלונות חלק ההיחס בין 
בין נתח השוק המוצדקות ל

  2018של החברה לשנת 
0.89 1.26 

 
 
 2018ביחס לשנת  ירוגד
 
 
 

   טוב
 (0.55ירידה ניכרת )

   תקין
 (2.09שיפור ניכר )

 החברה

 

 
 

 פרטנר

 
 סלקום

 החברה ]%[השוק של  נתח
 

59%  41% 

 מוצדקות התלונות ה אחוז
 

70%  30% 

תלונות חלק ההיחס בין 
בין נתח השוק המוצדקות ל

  2018של החברה לשנת 
 811.                   730.    

 ביחס  דירוג
 2018לשנת 

 
     טוב

 (0.86) תניכר ירידה
 

 טוב  
 (1.25) ניכרשיפור 
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   (10/05/2020ועד  15/03/2020) הקורונהתקופת התפשטות נגיף  

 

בתקופה זו נקלטו במשרד התקשורת בתחום  :פילוח התלונות לפי נושאים לתקופת הקורונה .11

תלונות ופניות  884נקלטו  2019כאשר בתקופה מקבילה בשנת  .ופניות תלונות 6152הטלקום 

 .73%עלייה של קרי, 

, נושא זה כולל תלונות על תקלות בשירותי תשתית איכות השירותתלונות בנושא  705 .א

הטלפוניה והאינטרנט, קשיי קליטה וחוסר יכולת להוציא שיחות בטלפון הנייד. 

 . ועודשל החברות  וזמני מענה במוקדי השירות מהירויות גלישה 

, קרי חיוב לאחר הפסקת שירות, חיובי יתר בניגוד חשבונותתלונות בנושא  353  .ב

 להסכמי ההתקשרות, חיובים בגין חריגה מחבילת הדקות בשירות הנייד והנייח ועוד.

פונים שבקשו לברר לגבי  - מהמשרד מדיניות ובקשות מידעבנושאי  פניות 335  .ג

יות שהוא בחן במהלך התקופה לרבות הקלות שנתנו החלטות שהמשרד קיבל אן סוג

לחברות במהלך התקופה, החלטות שהתקבלו בעיקר בנושא חריגה מחבילות הדקות 

  בטלפון הנייח והנייד.

 .ן עוסקת בבקשת מנוי להפסקת שירותשרוב מכירותתלונות בנושא  133  .ד
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  :הקורונהפילוח התלונות תוך השוואה בין החברות לתקופת  .12

, נוצרו התמודדה עם התפשטות נגיף הקורונהבחודשיים האחרונים, במהלכם מדינת ישראל 

אשר השפיעו על אופן השימוש בשירותי התקשורת השונים בתחומים שונים  צרכים מיוחדים  

 , האינטרנט והצפייה בתכנים .הניידת והנייחתלרבות שירותי הטלפוניה 

בתחום התעסוקה  .בתחום החינוך, הלמידה התבצעה מרחוק באמצעות פלטפורמות שונות

 מרחוקהשתנו הדפוסים כאשר חלק נכבד מהמעסיקים במשק עברו למודל של עבודה 

 )מהבית(.

גם בתחום החברתי, בשל הריחוק החברתי שנכפה על המנויים והן בשל תקופת החגים, גבר 

השימוש ברשתות התקשורת השונים לרבות שימוש נרחב באפליקציות שונות כמו זום, 

 .סקייפ ועוד נטפליקס,

 רנט, ובמיוחד באינטעל תשתיות התקשורת לאור כל המתואר לעיל, הורגשו עומסים רבים 

עם חלקם החברות ידעו להתמודד ועם חלקם המשרד ש ,ריתהקווית והסלולבטלפוניה 

פתרונות יעילים להפחתת העומסים על רשתות   אעל מנת למצו  ופעל  בשיתוף משרדים נוספים

  התקשורת.

חלק גדול מהתלונות שהתקבלו במשרד בתקופה זו היו מהציבור החרדי, שלרובו אין גישה 

שימוש רב בלמידה מרחוק באמצעות הטלפון הקווי והסלולרי, מה שגרם לאינטרנט ועושה 

להפחתת  הןהמשרד פעל בנושא,  בגין חשבונות גבוהים. לתלונות רבות בין בגין עומסים ובין

 העומסים על הקווים והן להוזלת עלות השימוש לציבור החרדי בתקופת הקורונה.
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בשירותי התקשורת מהבתים גרר תלונות והגידול הניכר בשימוש ריבוי המשתמשים  לסיכום,

 .לחברות להלן פילוח של התלונות שנקלטו במהלך התקופה בחלוקה .רבות על חברות התקשורת
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