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 8201שנת ל טלקום עיקרי ממצאי דו"ח פניות ציבור
 

 
בנוסף לשוק הסיטונאי שהלך ותפס . בפתיחת שוק התשתיות הנייחות לתחרות התאפיינה 2018שנת  .1

 ותהכולל וחבילות נוספים נייח לשווק שירותים)מפעיל פנים ארצי( שיון מפ"א יבעלי רהחלו  ,תאוצה

וס סיבים שיון לפריכמו כן החלו מספר בעלי ר יזיה.וסלולארית וטלוטלפוניה טלפוניה קווית,  ,רנטטאינ

 אופטיים ברחבי מדינת ישראל.

שיון בעיקר יבהגברת האכיפה כלפי בעלי הרהתאפיינה  2018שנת גם  ,בהמשך למגמה בשנים האחרונות .2

, שיונםיהפרת הוראות רביצוע שיון מפני יהרתעת בעלי הר וזאת לשם ותחרותיים צרכנייםבנושאים 

 .לצרכן יותראספקת שירות טוב הגברת התחרות וכשהתכלית הינה 

 

 2018-2016 בשנים הכולל וסכומם העיצומים מספר
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 ההפרה נושאי לפי, ₪, באלפי 2018סכומי העיצומים בשנת  התפלגות

 

 

 

  הירידהפניות(,  315,7) 7201לעומת שנת  פניות 725 של ירידה, פניות ציבור 590,6התקבלו  1820בשנת  .3

  . %01-בשיעור של כ הינה

 ירידהכלומר  ,פניות 708,1 ירידה של 8201נמדדה בשנת  פניות, 14,760, שבה היו 2012יחסית לשנת 

  .%55 -בשיעור של כ
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 :ממספר סיבות ,ככל הנראה ,תנובע ,ים קודמותיחסית לשנ במספרן של פניות הציבור ירידה
 

איכות ורמת  שיפורו התוכניות הפשטתללהוראות האסדרה  בהתאםחתרו לפעול התקשורת  חברות .א

 .מנוייהןלהשירותים הניתנים 

 על יותר הקפידו וןיהריש שבעלילכך  ו, תרמוטיפול מיטבי בתלונות שביצע המשרדמוגברת  אכיפה .ב

 . למנוייהם יותר מהיר ומענה יותר טוב שירות מתן, שיונםיר הוראות קיום

 .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 הסתיים והן כאלו שלהי פניות, הן כאלו מ 6,444 טופלו 2018סה"כ בשנת ב .4

 92%-פניות. קרי, כ 6,069פניות, מתוכן הסתיים הטיפול ב  6,590נקלטו  2018. בשנת 2018שנקלטו בשנת 

 .טופלו והסתיימו באותה השנה 2018מהפניות שנקלטו בשנת 

    ,חשוב לציין כי הפניות הולכות ונהיות מורכבות .לאורך השניםזה מדד לשמר שהתחום ממשיך ניכר 

 . שיוןימספר בעלי רתלונות על היות וחלקן הגדול כולל מספר שירותים ואף 

 

 

נמצא . איכות הטיפול של התחום שבוחן את ,"הפניות החוזרות"מדד ב משמעותי חל שיפור 2018בשנת  .5

מסך הפניות  0.5% כ , מספר המהווהפניות לבדיקה חוזרת 35פניות שטופלו התקבלו  6,444כי מתוך 

 .(2%כהיה שבה מדד הפניות החוזרות ) 2017לעומת שנת  ניכר בשיפורמדובר  כי לציין יש .שטופלו

 קריטריון זה מצביע על שביעות רצון הפונים מהטיפול והמענה שניתן להם מהמשרד.
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הטיפול )בימים( בפנייה מרגע קליטתה ועד מתן מענה נו משך יה ,שבאמצעותו נמדד התחום ,מדד נוסף .6

בזמני המענה בכל  שיפור ניכרחל  כי מדד זה מסווג גם לפי חתך של סוג הפנייה, ממנו ניתן ללמוד לפונה.

 2017נמוך משמעותית מהממוצע לשנת  ,ימים 22.9על  2018מד בשנת הממוצע ע וזמן המענה הנושאים

 45למוגדר בתקשי"ר ) ביחסו מצוין ביחס לשנה שעברהזמן שהינו  . נתון זה מהווה שיפור27.8שעמד על 

 .לפנייה  שיוןייש לציין שזמן הטיפול כולל גם את זמן התייחסות בעל הר ימים(.

 

 

 :איכות הטיפול בפניות הםשנה שעברה ומלמדים על בנוספים שהוכנסו מדדים  שלושה .7

 

תלונות במהלך  15התקבלו  - מבקר המדינהבמשרד נציב תלונות הציבור תלונות שהגיעו מ הראשון, .א

 לא נמצאה עילה להתערבות מבקר המדינהו ,טיפולהסתיים הובכל הפניות כולן טופלו  ,2018שנת 

פנייה חוזרת של הפונה תויקה ולא הועברה לבדיקה נוספת כי  למעט פנייה אחת בה נמצא ,בכולן

 .נוסףלא קיבל עליה מענה הפונה והתייחסות ועל כן 

סה"כ הושבו  -בעקבות טיפול של תחום פניות הציבורשקיבלו צרכנים  כספי והחזרים פיצוי, השני .ב

  .8201שנת במהלך  ₪אלף  623,255ת לצרכנים מכל חברות התקשור

שנשלחו ביוזמת  דהתו מכתבי מאותהתקבלו  2018במהלך שנת , מכתבי תודה מפוניםוהאחרון,  .ג

  שטיפלו בפניותיהם. עובדי תחום פניות הציבור של משרד התקשורתאל הפונים 
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  2018-נושאי התלונות שהתקבלו ב .8

 

 מדיניות ,השירות: מכירות, חשבונות, איכות נושאים עיקריים השיחמלמסווגות  הפניות/תלונות .א

 .ובקשות מידע

 2018 -ו 2017, 2016,  2015 , 2014 בשניםשהתקבלו מספר פניות לפי נושאים   .ב
 
 

 
 
 
 

 2018 שנתשהתקבלו בשיעור פירוט התלונות ע"פ נושאים  .ג
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 בהשוואה לשנים קודמות 8201שנת התלונות שהתקבלו ב פירוט .ד

 

 -שירות, הטעיה בעת ביצוע מכירה, ביטול עסקה, אי מסירת הסכם התקשרות הפסקת - מכירות (1

המשרד ביצע הליכי פיקוח ואכיפה מוגברים בנושא אופן  .2017יחסית לשנת  2%של  ירידה

צומים ישיונות ואף הוטלו עימול בעלי הר לרבות תיעודם ,ע עסקות והזמנת שירותיםוציב

  :שניתן לראות באתר המשרד, כפי כספיים על מספר חברות

  <<<הלינק 

בגין שירותי תוכן של ספקי תוכן שגוי , חיוב ההתקשרות חיוב שלא על פי תנאי הסכם - חשבונות (2

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

  . 2017יחסית לשנת לא השתנה 

בנושאי חקיקה, תקנות, תעריפים, מתן הטבות, תיקון ציוד קצה, בקשות מידע ובירור  - מדיניות (3

 לא חל שינוי. – מכירת ציוד קצה

קליטה, תיקון תקלות, מהירות גלישה איטית, אי מתן מענה בכתב לפניות  בעיות - איכות השירות (4

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

כמות הדבר לא משתקף בגרף לעיל היות ו) 2017שנת ליחסית  3%עליה של  חלה - אוניברסאלי

 . (אחריםהפניות פחתה אך שיעורן מסך העוגה גדל לעומת סוגי פניות 

 לשנה שעברה. ביחס 1%חלה ירידה קטנה של  –ים שונים ובירורמידע בקשות  - מידע בקשות (5

 
אי שינוי / ירידהיש  ,שירותהאיכות למעט  בכל נושאי התלונות,מהנתונים לעיל ניתן לראות, כי  ה. 

כפי  ככל הנראה ,ת העיקריות לכך הןוהסיב. 2017יחסית לשנת  2018הפניות/תלונות בשנת שיעור ב

אכיפה מוגברת של המשרד בשילוב שיפור קביעת הוראות צרכניות חדשות, שכבר תואר לעיל, 

 כניסתלעלייה בפניות שעוסקות באיכות השירות הנה  ההסיב .למנוייהן החברותהשירות שניתן ע"י 

)שוק המורכבות ממספר שירותים  המשווקים חבילותא הנייח, "חדשים  לשוק המפשיון יבעלי ר

 .א, סיבים, באנדל הפוך("סיטונאי, שירותי מפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/?OfficeId=503be068-3051-4dc0-bc61-65f0b33f0570&publicationType=2339305f-0466-4179-921e-134394b932bd&topic=d437edf5-745a-419a-9882-0b14d29c3415&rfpStatusType=&drushimEmploymentType=&drushimLocation=&RFPLocation=&informationType=
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 תמונה כללית -תשיעור התלונות המוצדקו .9

  
מהוות  6,485 , מהןהטלקוםבתחום  תלונות/פניות 6,590 הפיקוח ואכיפ במינהל נקלטו 2018בשנת  .א

 .בקשות מידע 105-ו תלונות כנגד בעלי הרישיונות/חברות התקשורת

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

 .או רישיונן של החברות כאשר נמצא כי החברה הפרה הוראות לפי חוק התקשורת

ההתייחסות הינה רק לתלונות שניתן להכריע  ,"שיפוטית"כיוון שבחינה זו מהווה עמדה מעין מ .ג

  .בהן באופן מובהק

 תלונות 1,150 -כב חוק התקשורת,הוראות לפי ל , ביחסברורה ומובהקת עמדה קבעהנ 2018בשנת  .ד

המתייחסות מדובר רק בתלונות ופניות ) .(4,954) שטופלו ונסגרומסך הפניות  23%-כהמהוות 

 .(בדו"ח זהלחברות הנכללות 

מהתלונות על  51%מבין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה באופן מובהק, נמצא כי  .ה

 .39%בה שיעורן עמד על  2017יחסית לשנת  ניכרת עלייה .חברות התקשורת נמצאו מוצדקות

מפניות , כפי שהשתקף בתחום הטלקוםהגדולות  חברותה כלטיפול של ל ניתנה הערכהבדו"ח זה  .ו

 פיקוח ואכיפה. מינהלותלונות הציבור שהגיעו וטופלו ב

ומאידך מבין  2018לסיכום, מצד אחד מספר התלונות והפניות נגד חברות התקשורת ירד בשנת   .ז

מהתלונות על  51%כל התלונות שטופלו ולגביהן ניתן היה להביע עמדה באופן מובהק, נמצא כי 

 חברות התקשורת נמצאו מוצדקות.

 

 

 
  

 
 

 

 

 פילוח התלונות תוך השוואה בין החברות .10

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

 :השנה במהלך

 .מספר לקוחות/מנויים/קוויםגודלה בהיבט יחסית לשיעור התלונות כלפי חברה/בעל רישיון  ❖

  בשוק. חלקה בתלונות המוצדקות לבין  החברהשל חלקה היחס בין  ❖
 

 

 

 

 

 

 בין כל התלונות שלגביהן ניתן היה להביע עמדה ברורה, נמצא כי מ

 ! 2018 מהתלונות על חברות התקשורת נמצאו מוצדקות בשנת %51-כ

 %93-, שבה עמד שיעור התלונות המוצדקות על כ7201ניכרת עלייה יחסית לשנת 
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 של החברה גודלההתלונות יחסית לשיעור  -קריטריון א' 

 

כלפי  2018 -ו 2017מספר התלונות שהתקבלו במשרד במהלך השנים  יםמופיע מים הבאיםבתרשי .א

החברות שהתקבל לגביהן .)המספרים עוגלו( קווים/לקוחות/מנויים 10,000חברה/בעל רישיון לכל 

  הן: 1820לשנת קווים/מנויים לפי תחומים  10,000של תלונות לכל  ביותר הקטןהמספר 

 :חברות סלולאר (1

רטנר הציגה שיפור לקוחות/מנויים. חברת פ 10,000לכל  תלונות 1.8מובילה עם חברת פרטנר 

פלאפון ומיד אחריה חברת  לקוחות/מנויים 10,000לכל  3.5בה התקבלו  ,2017ביחס לשנת ניכר 

 זה, בכל חברות הסלולאר המופיעות בדוחיש לציין ש.לקוחות/מנויים  10,000לכל  תלונות 1.9עם 

חשוב לציין שהדבר נובע, בין היתר, מפגישות עיתיות בין  .2017ביחס לשנת  ניכר חל שיפור

השירות המסופק המשרד לבין בעלי הרישיון שמטרתן להציף באופן ממוקד סוגיות לשיפור 

 לצרכן.

 תארבעסוף כל אחד ממספר המנויים שנלקח בחשבון הוא ממוצע של  ,הסלולארבחברות  ❖

 .בגלל השינויים במספר המנויים לאורך השנה . חישוב זה מבוצע2018בשנת  רבעונייםה

 :                                             לאינטרנטהגדולות גישה ה יות ספק (2

ובסדרי  נתון מצוין. לקוחות/מנויים 10,000לכל  תלונות 0.4עם  -מובילה , חברת פרטנר השנה

תלונות לכל  2.4, בה התקבלו 2017ביחס לשנת  ניכר שיפורגודל משמעותיים יחסית למתחרות. 

 .בחברת פרטנר קוחות/מנוייםל 10,000

 500,000טלפוניה קווית ותשתית אינטרנט עם פחות מ  )מספק שירותינייח -מפעיל פנים ארצי

 מנויים(:

-השנה נכנסה לדו"ח קטגוריה חדשה, השוואה בין בעלי רישיון אשר החלו לשווק שירותי מפ"א

לקוחות/מנויים.  10,000לכל  תלונות 5.7עם  -מובילה פרטנר  חברתנייח, חברות פרטנר וסלקום. 

מדובר בנתון גבוה אך יש לזכור כי מדובר בשירות חדש וברור כי בשנה הראשונה המנויים יחוו 

  תקלות כי השירות עדיין ב"חיתוליו". יותר

 500,000 טלפוניה קווית ותשתית אינטרנט עם יותר מ )מספק שירותינייח -מפעיל פנים ארצי  (3

 מנויים(:

בתחום המפ"א הנייח עם מעל חצי מיליון מנויים מתמודדות חברות בזק והוט טלקום. בקטגוריה 

השנה בשונה משנה יש לציין כי  לקוחות/מנויים, 10,000לכל  תלונות 5.7 -מובילה  בזקחברת  זו

 שעברה, החברות נמדדו על שני השירותים )טלפוניה נייחת ותשתית אינטרנט( יחד.

 

כפי שניתן לראות בגרפים המופיעים מטה, חלק מהחברות שומרות על מגמה טובה ודירוג גבוה  .ב

ן חברות אשר חלה ירידה ברמת השירות וישנ משמעותישיפור בהן חל  תוחבריחסית, ואף ישנן 

 פקו למנויין השנה.ישס
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 בשוקחלקה בתלונות המוצדקות לבין  החברהשל חלקה היחס בין  -ב' קריטריון 

 
בתלונות המוצדקות  החברהשל חלקה קריטריון זה, מציג את מדד השירות המתקבל מתוך היחס בין  .א

 לבין פלח השוק של אותה החברה. 

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

 ממשקל החברה בשוק וכיו"ב.

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

 להערכת ניהול ובקרה בתחומים אחרים:

 

 0.0-0.6: מאודטוב  ✓

 0.6-1.2טוב:  ✓

 1.2-1.8תקין:  ✓

 1.8מעל טעון שיפור:  ✓

 

 

 

 קריטריונים ע"פ סוגי שירות: ארבעההחברות חולקו ל .ד

 ;םוהוט מובייל, גולן טלק סלקום, פרטנר, פלאפון, – רט"ן חברות ✓

נטוויז'ן(,  013) (, סלקום012) פרטנר –/ISP מנויים 300,000מעל  ספקיות הגישה לאינטרנט ✓

 נט.-בזק בינלאומי והוט 014

 בזק והוט טלקום; – (  מנויים 500,000יותר מ ) נייח-א"חברות מפ ✓

 ;פרטנר וסלקום – (מנויים 0500,00פחות מ )נייח -א"מפ חברות ✓

 

מפאת מספר תלונות מועט  כל החברות הפועלות כיום נכללותלא קטגוריות מה בחלקיש לציין כי  .ה

 . לטעויות סטטיסטיותאשר יכול לגרום 

 חל שיפור ניכרפלאפון חברת ב ,הסלולארחברות  בשוקניתן לראות כי הבאה הנתונים בטבלה  (1

יחס בין חלק התלונות המוצדקות לבין ב "טוב מאוד"עם ציון  במקום הראשון מובילההיא ו

 חל שיפור פרטנרבחברת עולה מהנתונים כי , זאת ועוד. 2018 בשנת נתח השוק של החברה

גם חברת גולן טלקום ו "טוב"עם ציון  2017 לשנתיחסית  2018 בשירות שסיפקה למנוייה בשנת

  ."טוב"ממשיכה לספק לצרכניה שירות  
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של מספר המנויים בסוף חשוב לציין שהשנה מספר המנויים שנלקח בחשבון הנו ממוצע כאמור,  (2

 .2018של שנת  כל רבעון

 
 

 
 
 

 חברהה
 

 
 

 סלקום
 

 פלאפון

 
 

 פרטנר

 
 

 הוט מובייל

 
 
 

 גולן טלקום
נתח השוק של 

 ]%[ החברה
)מתוך חמש חברות 

הסלולאר בעלות 
 שיון רט"ן כללי( יר

27% 24% 25% 15% 9% 

התלונות  אחוז
 7% 25% 23% 11% 33% המוצדקות

תלונות ההיחס בין 
בין המוצדקות ל

נתח  החברה בשוק 
2018 

1.22 0.46 0.93 1.69 0.83 

 דירוג
 -)היחס ל

2017) 

  תקין 
ירידה 
 יחסית

 2017 -ל
 

 מאודטוב 
 שיפור ניכר 

 -ליחסית 
2017 

  טוב
 שיפור 

 -ליחסית 
2017 
 

  תקין 
ירידה ניכרת 

 יחסית
 2017 -ל

 
   טוב

ירידה 
 קטנה

-יחסית ל
2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ישראל מדינת
 

 התקשורת משרד
  

 מינהל   פיקוח    ואכיפה
 

 ניות ציבורתחום   פ
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 15  /14  
________________________________________________________________________________ 

 
 , מגדל שלום9רח' אחד העם 

 6129002, ת"א 29107ת.ד. 
www.moc.gov.il     :'03-5198214טל 

 03-5198110פקס': 

 

 
בחברת פרטנר חל שיפור ניכר והיא  נמצא כי, לספקי גישה לאינטרנטהמתייחסת  מהטבלה הבאה (3

בינלאומי קבלו ציון -נט ובזק-חברות הוט ".מאוד"טוב מובילה את הטבלה במקום הראשון עם ציון 

 "טוב".

 
 

 החברה

 
בזק בין  014

 לאומי

 
 

 סלקום

 
 

 פרטנר

 
 Net 

 הוט נט
נתח השוק של 

 החברה ]%[
)מבין החברות בעלות 

 מנויים(אלף  300מעל 

43 18 24 15 

התלונות  אחוז
 12 1 49 38  המוצדקות

תלונות ההיחס בין 
 נתח בין המוצדקות ל

 2018החברה בשוק 
0.88 2.78 0.05 0.81 

 דירוג
 (2017 -)היחס ל

  טוב
 ירידה ניכרת

 2017-יחסית ל
(0.53) 

  טעון שיפור
 ירידה

 (1.95) 2017-יחסית ל

 
 מאודטוב 

 שיפור ניכר 
 2017-יחסית ל

(1.2) 
 

  טוב
 שינוי מזערי

 2017-יחסית ל
(0.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)חברות בזק והוט  .מנויים 500,000 יותר מ עםמפ"א נייח בתחום טבלה הבאה בוצעה השוואה ב (4

" מאוד "טובחברת בזק מספקת למנוייה שירות  בהשוואה בין בזק להוט טלקום עולה כי, .טלקום(

 .ראשונהוהיא מדורגת 
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בהשוואה בין . קווים/מנויים 500,000פחות מ נייח עם –בטבלה הבאה בוצעה השוואה בתחום מפ"א  (5

 . מדורגת ראשונה והיא "טוב"סלקום  השיגה ציון חברת עולה כי,  פרטנר לסלקום

 

 החברה

  

השוק של החברה  נתח
]%[ 71 29 

תלונות ה אחוז
 61 39 מוצדקות ה

תלונות חלק ההיחס בין 
נתח בין המוצדקות ל

השוק של החברה לשנת 
2018  

0.55 2.09 

   טעון שיפור   טוב מאוד דירוג

 החברה 

  

השוק של החברה  נתח
]%[ 65 

35 

 מוצדקות התלונות ה אחוז
56 

44 

תלונות חלק ההיחס בין 
נתח השוק בין המוצדקות ל

  2018של החברה לשנת 
0.86 1.25 

   תקין   טוב דירוג
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