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              לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב,
 

 נוסף משני שימוע - יםפניות טלפוני ימוקד הנדון:
 

 הרינו לפנות אליכם כדלקמן:
 

שימוע משני בנושא מוקדי פניות "( המשרד" -משרד התקשורת )להלן פרסם  2018באוקטובר  21ביום  .1
   ן היתר:שבמסגרתו הודיע המשרד כי הוא שוקל, בי"( שימוע משני" –)להלן טלפוניים 

 

לתקן את הגדרת "זמן המתנה" ברישיון באופן שזמן ההמתנה יימדד החל מתחילת השיחה ולא  (א)
 .IVR-מסיום בחירותיו של הפונה במערכת ה

 

דקות, וזאת בשל ( 4)דקות לארבע ( 3)לת מענה אנושי משלוש להאריך את זמן ההמתנה הממוצע לקב (ב)
 עד לקבלת מענה אנושי. IVR-הזמן המושקע בבחירותיו של הפונה במערכת ה

 

תיקון  2019במרץ  18ביום שימוע המשני נחתם התייחסויות שהתקבלו במשרד במסגרת הבעקבות ה .2
 שעיקריו הם: ,"(תיקון הרישיון)להלן: "לרישיונכם המסדיר את פעילות המוקד הטלפוני המאויש 

 
זמן אשר קבעה כי  )ג( בנספח לרישיון שעניינו "מוקדי פניות טלפוניים"5בסעיף ביטול ההוראה  (א)

תיקון תקלה, בירור חשבון,  –בתקופת זמן בת שבועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות  מתנההה
 ( דקות.3שנענו, לא יעלה על שלוש ) –סיום התקשרות 

 

( 6( דקות לשיחות שזמן ההמתנה בהן עלה על שש )8זמן המתנה ממוצע חדש של עד שמונה )קביעת  (ב)
    דקות.

 
   התייחסויות מבעלי רישיון כדלקמן:במשרד התקבלו  שיוןיתיקון הרבעקבות  .3

 

הדקות, הרי שאי הכללתן של  6כיוון שזמן ההמתנה בפועל למרבית השיחות נמוך משמעותית מרף  (א)
מקטינה את טווח השיחות במדידה ומקשה על עמידה בזמן הדקות,  8במסגרת מדידת  אלושיחות 

דקות(  6-מהשיחות המתקבלות בפועל )ואשר זמן ההמתנה שלהן נמוך מ 90%-שכהממוצע וזאת לאור 
 אינן "נספרות" לטובת עמידה ברף הממוצע החדש שנקבע.

בעלי הרישיון שקון הרישיון עשויות לגרום לכך יהוראות תבאופן הפוך לגמרי ממטרת המשרד כמו כן, 
דקות )כמובן  6-הדקות, לכדי חריגה מ 6ההמתנה של שיחות שניתן לענות להן במסגרת זמן את  ימשכו
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הדקות, כך  6השניות הראשונות שלאחר תום  15(, ותענינה להן, למשל, במהלך 15%-במסגרת רף ה
 8ממוצע של כלל השיחות אשר חרגו מרף ממוצע ייטב מצבן מבחינת עמידה בהחלטה, שכן הזמן ה

  הדקות, יפחת משמעותית.
 

 85%-מ ותהחורגהשיחות ככל שכמות כן , ש85%-דקות לחורגים מ 8לא ניתן לעמוד בממוצע של  (ב)
 ,דקות 6עד  נהיענתהשיחות אשר ככל שגדל שיעור  יגדל, ובמילים אחרות ןקטנה משך ההמתנה שלה
  .דקות 8, ולכן לא ניתן לעמוד בממוצע של הולך ועולהות הנותרת השיחוממוצע זמן ההמתנה של 

 
יצוין כי זו  ,כמוצג בשימוע המשני( דקות 4( דקות לארבע )3הארכת זמן ההמתנה הממוצע משלוש )באשר ל .4

ללא , IVR-במתקשר וצעה על ידי המשרד ולפיה משך השהייה "נטו" של באה בעקבות סימולציה שב

, בחירת השירות אחד )מספר טלפון או מספר זהות( שכוללת בחירת שפה, הקשת פרט זיהויהשתהויות, 
( אמור להיות תיקון תקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות)אינטרנט, טלפוניה וכו'( ובחירת סוג השיחה )

 כדקה אחת.

 

לפני  IVR-עשוי להיות מעוניין לשמוע מספר פעמים את האפשרויות במתקשר למוקד לאור האפשרות ש .5
פרט הזיהוי שלו, יש מקום  עשוי להתבלבל בבחירת השפה או בהקשתשמתקשר שיבחר באפשרות אחת או 

 .דקה אחתיהיה ארוך יותר מ IVR-לשקול שמשך זמן השהיה הממוצע ב
 

 רד לתקן את רישיונכם כדלקמן:לאור האמור לעיל שוקל המש .6
 

בתקופת זמן של שבועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות  לכלל השיחות ממוצעההמתנה הזמן  (א)
 .דקות (4.5)ארבע וחצי לא יעלה על שנענו,  (תיקון תקלה, בירור חשבון, סיום התקשרות)

 

         ( דקות יבוטל.6עלה על שש )( דקות לשיחות שזמן ההמתנה בהן 8זמן ההמתנה הממוצע של עד שמונה ) (ב)

 

 טיוטת תיקון רישיון.מצ"ב  .7
 

עד לא יאוחר מיום  meirb@moc.gov.ilהנכם מוזמנים לשלוח את התייחסותכם לח"מ לכתובת הדוא"ל  .8

27.6.2019.  
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 
 
 

 בסט-איר בןמ        
 פיקוח צרכני מנהל תחום בכיר          

mailto:meirb@moc.gov.il
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 תפוצה
 מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 ש"ממר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט טלקום 
 , מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מרן גוראוןמר 

 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 
 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 קבוצת הוט מוביילמנכ"ל,  ,אסף עופרמר 

 לן טלקוםקבוצת גומר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, 
 קבוצת אקספוןמנכ"ל, מר יעקב נדבורני, 

 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי אפרתי, מנכ"ל,מר רן 
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מערן שלומר 
 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ

 מר מרדכי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ
 בע"מ 015אן. תקשורת בינלאומית  השקמה אן. ג'י.מר אפרים שפורן, מנכ"ל, 

 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ
 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 פרימו תקשורת 099נביל עמד, מנכ"ל, מר 

 איי. טי. סי. נ. ג. בע"מ"ל, , מנכניר גילמר 
 בע"מ 2009אינטרנט רימון ישראל , מנכ"ל, יריב פארמר 

 מנכ"ל, טריפל סי מחשוב בע"ממר רמי נחום, 
 לעסקים בע"מ 011"ל, קוויק לינק אופיר ורמשטיין, מנכמר 

 מר האני עלמי, מנכ"ל, קולנט תקשורת בע"מ
 

 העתק
 , משרד התקשורתמר נתנאל )נתי( כהן, המנהל הכללי

 , משרד התקשורתשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסהמהמר מימון שמילה, 
 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורתמר איתן כסיף, 

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 
 כלכלה, משרד התקשורתמנהל מינהל בכיר ו לסמנכ", דרור-עופר רזמר 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 , דובר, משרד התקשורתערן בר עוזמר 
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  ש"מ/בע"מ ----------ל מיוחד/שיון כללייר
 ------------למתן שירותי 

 

 טיוטת תיקון מס' ] [
 

, שהואצלה לי ויתר 1982 –)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

אני מתקן בזאת את הרישיון "( ----" –)להלן  ----------פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של -סמכויותי על

 , כדלקמן:----------ביום  ----שהוענק ל המיוחד/הכללי

 

תיקון  

 41נספח ה'

 

( 8ומסתיימת במילים "שמונה ))ב( המתחילה במילים "וזמן ההמתנה" 5הסיפא של סעיף  .1

 דקות" תימחק.

 ( יבוא:3)ב()5במקום הדוגמה הראשונה בהערת השוליים בסעיף  .2 

 (:1)ג-לס"ק )ב( אותדוגמ"

 900שיחות שניתן להן מענה אנושי בנושא "בירור חשבון".  1,000בשבועיים מסוימים היו 

 6-האחרות נענו אחרי המתנה של למעלה מ 100דקות המתנה למענה אנושי,  6מתוכן נענו עד 

 דקות. 7השיחות היה  1,000דקות למענה אנושי, וממוצע זמן ההמתנה למענה אנושי של כל 

בשבועיים אלה עמד בעל הרישיון בהוראות הרישיון בנושא זמן המתנה למענה אנושי בנושא 

דקות המתנה למענה  6-מדקות )שיעור השיחות שנענו אחרי למעלה  6"בירור חשבון" של עד 

 ((.15%-)פחות מ 10% –אנושי 

בשבועיים אלה לא עמד בעל הרישיון בהוראות הרישיון בנושא זמן המתנה למענה אנושי 

בנושא "בירור חשבון" לעניין זמן המתנה ממוצע למענה אנושי )זמן ההמתנה הממוצע למענה 

 דקות((. 4.5 עד דקות )מעל ממוצע נדרש של 7 –השיחות  1,000אנושי של כל 

 3. 

 

 יבוא:)ג( 5אחרי סעיף 

זמן המתנה ממוצע באותם שבועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים   (1)ג"

 ".( דקות4.5)ג( שנענו, לא יעלה על ארבע וחצי )4בסעיף 

 

 א( יבוטל.4)8סעיף  .4 

 א( יבוא:4)8אחרי סעיף  .5 

הממוצע היומי לקבלת מענה אנושי בכל אחד משלושת סוגי השיחות זמן ההמתנה   ב(4)"

 ")ג( לעיל;4המפורטים בסעיף 

 
 

 __________ התשע"ט 
       __________(2019) 

             ________________ 
 נתנאל )נתי( כהן            

 המנהל הכללי           
 

                                                           
  גישה שירות מתן מיוחד לברישיון אחוד, נספח ד' ברישיון  6ברישיון בזק, נספח ג' 4ברישיון רט"ן וברישיון הוט טלקום, נספח ג' 4נספח ה' 1

 לאינטרנט   
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