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 רשימת תפוצה

 

 שלום רב,

 

וקיצור שעות איוש מוקד  רישיונות בעלי של טלפוני פניות במוקד ההמתנה זמני הארכתהנדון: 
 שימוע - לצורך שמירה על רציפות תפקודית בשל מגבלות הנגרמות עקב נגיף הקורונה טלפוני

 

ועקב פניות מצד בעלי רישיונות  נגיף הקורונהמהנגרמת  המחלה עקב הנסיבות בשל .1

להפנות כוח האדם ומשאבים "( לאפשר לחברות המשרדשוקל משרד התקשורת )""( החברות)"

לצורך שימור רציפות תפקודית, שמירה על רשתות התקשורת החיוניות ויישום צעדים דחופים 

לתמוך בציבור הנדרש לעבוד וללמוד , ובייחוד נוכח העובדה שיש שיידרשו מהן נוכח המשבר

 בביתו תוך שימוש מוגבר ברשתות התקשורת.

משרד הבריאות לצמצם את נוכחות העובדים  כי בעקבות הנחיותהחברות פנו למשרד וטענו  .2

במקום העבודה ולעבור לעבודה ב"קפסולות" וכן עקב שהיית עובדים רבים בבידוד עלולה 

עלייה משמעותית בהיקף הפניות ועוד, נטען כי צפוייה זאת . יכולתן לתת שירות לציבור להיפגע

הטכנית שתיאלץ אותן להסיט עובדים ממוקדים אחרים לטובת מוקד  למוקדי התמיכה

 התמיכה הטכנית.

בעת הנוכחית לא ניתן עקב המגבלות השונות בנסיבות האמורות בעקבות זאת עולה החשש כי  .3

ושעות איוש  ני ההמתנה במוקדי הפניות הטלפונייםרישיונות לעניין זמהיהיה לעמוד בהוראות 

 מוקדי הפניות הטלפוניים.

 :באופן הבא להלן יםהמפורט בנושאים חברותה רישיונותאת  לתקןהמשרד  שוקללכן  .4

הוראה הקבועה בשוקל להקל  המשרד - טלפוני פניות במוקד ההמתנה זמני הארכת .א

שעניינה , 1"(הנספח"מוקדי פניות טלפוניים" )" שכותרתו לרישיונות לנספח)ב( 5 סעיףב

לכל היותר  15%שיעור שיחות של  שבמקום כךדקות,  6הנענות בתוך  השיחות שיעור

                                                 
; נספח למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים בע"מ רישיון כללי ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורתל 4נספח ג' 1

 לרישיונות כלליים 4; נספח ה'ארציים נייחים-למתן שירותי בזק פנים להוט טלקום שותפות מוגבלת רישיון כלליל 4ה'
 לרישיונות כלליים אחודים. 6ונספח ג' רדיו טלפון נייד( -למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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לכל היותר  20%רק בשיעור שיחות של  דועמהחברות תצטרכנה לבשבועיים רצופים 

 . לנספח)ב( 5 בסעיף הקבועים התנאים בשאר ותעומד ןשהובלבד  ,בשבועיים רצופים

( א)1 בסעיף הקבועיםפניות טלפוני  במוקד ההמתנה זמניחול על י לא הז תיקוןיובהר כי 

 שירותי בקבלת תקלה באשר לטיפול בפניות מנויים בעניין כל 4ה'לנספח ( 1ג)4וסעיף 

הרישיונות  שבעלי"ן. זאת כאמור כדי רט קצה ציוד של אובדן או גניבה ובעניין"ן רט

ולספק מענה מיטבי לצורך ההולך וגובר של  שלהםתפקודית הרציפות העל  לשמוריוכלו 

 .ותיהמצוי בב ציבורה

( 1)ג5, הקבוע במסגרת סעיף ממוצעההמתנה הזמן כמו כן המשרד שוקל להאריך את 

בשבועיים לכל אחד משלושת סוגי השיחות כאמור  ( דקות5.5וחצי ) חמשללנספח, 

  )ג( לנספח.4בסעיף 

שעות איוש מוקד פניות  במספרשוקל להקל  המשרד - וקד טלפוניקיצור שעות איוש מ .ב

 ,ביממה שעות 10 למשך טלפוני פניות מוקד הפעלת שבמקום כךטלפוני הקבוע ברישיון 

שעות ביממה  8 משךליפעלו  יםפניות טלפוני י, מוקדלנספח( 1)ב()1 בסעיף קבועכפי ש

 ( לנספח. 1)ב()1 בסעיף הקבועים התנאים יתרב ותעומדחברות בלבד, ובלבד שה

לטיפול בפניות מנויים בעניין  באשרמוקד טלפוני  איושחול על י לא זה תיקוןכי  יובהר

 שקבוע כפיבעניין גניבה או אובדן של ציוד קצה רט"ן, ו"ן רטכל תקלה בקבלת שירותי 

 .לנספח( 1)ג()4 סעיףבולנספח )א( 1 בסעיף

 .הרישיון תיקון טיוטת מצורפת .5

בשעה  2020בספטמבר  16 ליום עד לעיל לאמור התייחסויות להעביר ניתן העניין דחיפות נוכח .6

 . companies.desk@moc.gov.il לכתובת האלקטרוני הדואר באמצעותוזאת , 13:00

רואה חשיבות רבה בשמירה על רציפות תפקודית במתן השירות למנויים בעת  המשרד .7

הוראות  יישוםבחון את ובכוונת המשרד ל ,מדינת ישראל עם משבר הקורונה התמודדות

 .המשרד בנושא זה ובדגש על עמידה בהוראות לגבי זמני מענה בתיקון תקלות

 
                                                                                                        

 
 

 בברכה,                                                                                                   

 לירן אבישר בן חורין                                                                                                      

 תהכלליהמנהלת                                                                                                        
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 : העתקים

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

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

 משרד התקשורת אגף בכיר רישוי,  מר גדעון שטרית, מנהל
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