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הארכת תוקף החלטה מיום   –חיזוק הרציפות התפקודית במוקדי שירות בתקופת הסגר : הנדון 
 שימוע  – 25.11.2020

 

בנושא "חיזוק    )ג( להחלטה2החליט המשרד להאריך רק את תוקף סעיף    2020בנובמבר    25ביום   .1
הסגר" בתקופות  שירות  במוקדי  התפקודית  שעניינהרציפות  שעות   ו ,  את  לקצר  האפשרות 

שעות    8-פעילות מוקד הפניות הטלפוני בנושאים של בירור חשבון וסיום התקשרות בלבד, ל
 .  2021בינואר  31, וזאת עד יום ביממה

כי ההחלטה לא חלה על פניות למוקד הטלפוני, בעניין תיקון תקלה, אובדן או גניבה של  הובהר,   .2

שעות ביממה, בהתאם לכללים הקבועים    24ציוד קצה או נדידה, ומוקדים אלה ימשיכו לפעול  

 ברישיון. 

,  עם נגיף הקורונה  ותתמודד בההמשק הישראלי  לפני  בימים אלה  האתגרים העומדים גם  נוכח   .3
הגב המוקדים  ביניהם  איוש  על  גם  המשפיעות  והמשק,  הציבור  על  המוטלות  שונות  לות 

התקשורת, בחברות  במתן  וכן    הטלפוניים  תפקודית  רציפות  שבהבטחת  לחשיבות  לב  בשים 
)ג(  2המשרד שוקל להאריך רק את תוקף סעיף    –  שירות איכותי למנויים בנושא תיקון תקלות

 . 31.3.2021עד יום להחלטה, 

 . הרישיון תיקון טיוטת מצורפת .4

  באמצעות וזאת  ,  8:00בשעה    2021בינואר    27  יום  עד  ,לעיל  לאמור  התייחסויות  להעביר  ניתן .5
 . companies.desk@moc.gov.il  לכתובת  האלקטרוני הדואר
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 : עתקיםה

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

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת 

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

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

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
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