
 

 משרד התקשורת                                    

  המנהלת הכללית                                     
 
 

 _________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':   02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':   03-5198212/8טל':                      61290אביב  -תל , מגדל שלום 9רח' אחד העם 

 
-1 - 

 

 02-6706310               טלפון:
 02-6240321                פקס:

 5000-3001-2021-005606               סימוכין:
 ן תשפ"א סיוו ב טי"          תאריך עברי:
 2021  מאיב 30          תאריך לועזי:

 
 :לכבוד

 רשימת תפוצה 
 

 שלום רב, 

 

 שימוע  – טלפונייםה פניותה מוקדי עדכון אסדרת

רישיונות .1 אחוד  ה  בעלי  מפ"א,  מעל  רט"ן,  עם  מיוחדים  רישיונות    מנויים   20,000ובעלי 

והרישיונות  בעלי)" מוקדילהפעיל  כיום  מחוייבים    "(,הרישיונות"  -"    ;טלפוניים  םשני 

,  )או שירות רט"ן(  בזק לטיפול בפניות מנויים בעניין כל תקלה בקבלת שירותי  מוקד אחד  

זה נדרש   מוקד.  בינלאומיבענין גניבה או אובדן של ציוד קצה רט"ן, ובענין שירות נדידה  

בעל הרישיון רשאי שלא   "(.24/7  מוקד" שעות ביממה בכל ימות השנה )  24ש  ילהיות מאו 

ות בכל הנוגע לשירותיו של יפנטיפול במוקד שני לשם    להפעיל מוקד זה ביום הכיפורים.

  "(.טלפוניהפניות ה מוקד)" 24/7שאינן פניות בנושאים השייכים למוקד   בעל הרישיון,

 כדלקמן:הן , בהתאם לקבוע ברשיונות, הפניות הטלפונישל מוקד  הפעילות שעות  .2

בבוקר, בימי חול, ערב יום השואה, יום    08:00( שעות לפחות, החל מהשעה  10עשר )  -(  1)

 השואה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה; 

שישי, ערב ראש השנה,    -בבוקר, בימים    08:00( שעות לפחות, החל מהשעה  5חמש )  -(  2)

רב יום הכיפורים, ערב סוכות, ימי חול המועד סוכות, הושענה רבה, ערב פסח, ימי חול  ע

פעולות   ולפנגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  פסח,  של  שביעי  ערב  פסח,  המועד 

 האיבה וערב שבועות.  

בימי שבת, ובמועדי ישראל  הפניות הטלפוני  רשאים שלא להפעיל את מוקד    הרישיונות  בעלי

אלה: שני ימים ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי  

של פסח וחג השבועות וכן ביום העצמאות, ביום הבחירות לכנסת וביום הבחירות הכלליות  

 "(. ימי שבתוןלרשויות המקומיות )"

פוניים  "( בנושא מוקדי הפניות הטלהמשרד משרד התקשורת )"נערכה בשבהמשך לבחינה   .3

כמות   הטלפוניים;  למוקדים  הפניות  בכמות  ירידה  חלה  כי  נמצא  לצרכן,  השירות  וטיב 

האחרונות;   השנים  בחמש  משמעותית  בירידה  נמצאת  במשרד  שהתקבלו  התלונות 

דיגיטליים אשר גרמו לעלייה    אמצעי קשרההתקדמות הטכנולוגית הביאה לפיתוחם של  ו
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ב בשימוש  בנוסף,    אמצעיםניכרת  הפניות    אנמצאלה.  מוקד  פעילות  שעות  אסדרת  כי 

 משק. הביחס לשאר נמצאת ברף המחמיר  בעלי הרישיונות של הטלפוני 

"(. חוות הדעת סוקרת את  חוות הדעתחוות הדעת של מינהל כלכלה מצורפת בנספח א' )" .4

השנים   בין  שהתרחשו  התמורות    2019-2017התמורות  ואת  הטלפוניים  הפניות  במוקדי 

דיגיטליים בישראל; מנתחת את טיב השירות באסדרה הקיימת; מציגה  בשימוש באמצעים  

בקביעת   שיקול  מהווים  אשר  הטלפוניים  הפניות  מוקדי  בהפעלת  תחרותיים  היבטים 

אחרים;  פעילות  בתחומי  הקיימת  לאסדרה  השוואתית  סקירה  מבצעת  חדשה;  אסדרה 

 ומציגה המלצה לעדכון אסדרה. 

לק .5 שוקל  המשרד  הדעת,  לחוות  למוקד  בהמשך  יותר  גמיש  פעילות  מודל  ברישינות  בוע 

 הפניות הטלפוני כמפורט להלן:  

בעל רישיון יהיה מחוייב להפעיל את מוקד הפניות הטלפוני במשך    -  פעילות  שעות .א

שעות בשבוע. לבעל הרישיון תינתן גמישות בקביעת שעות וימי פעילות המוקד.    45

השעות לכל    45שעות מתוך    8ימי שבתון שנופלים במהלך השבוע יאפשרו קיצור  

לחללי מערכות ישראל  יום, באותו שבוע; וימי ערבי חג, חול המועד, ויום הזיכרון  

פעולות האיבה יאפשרו קיצור   יום, באותו    45שעות מתוך    5ונפגעי  לכל  השעות 

 שבוע.  

בעל הרישיון יהיה מחוייב להפעיל מוקד דיגיטלי )כגון:   -  דיגיטלי  מוקד שירות .ב

מסרון, וואטסאפ, צ'אט באתר, פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם( לשם קבלת פניות  

,  24/7ל בעל הרישיון שאינן פניות המטופלות במסגרת מוקד  בכל הנוגע לשירותיו ש

זאת במטרה לאפשר לציבור המנויים שחפץ בכך חלופה דיגיטלית למוקד הפניות  

 הטלפוני. 

שירות   .ג מיטבי    –ומעלה    65  גילבלמנויים    ייעודימתן  שירות  לספק  במטרה 

  אמצעי ב   בשימוש  בקשייםעשוייה להתקל    אשר,  65ת המנוים מעל גיל  לאוכלוסיי

מ דיגיטליים  קשר להפעיל  בעלי הרישיונות  לחייב את  שוקל    פניות  וקד, המשרד 

ה  ומעלה  65  בגיל  למנויים  ייעודי  טלפוני במערכת  , לאחר  IVR- או לתת עדיפות 

 .ביצוע הזדהות של המנוי, לקבלת מענה מהיר למנויים אלו

מודל  שינוי  בהתאם לחוות הדעת, שינוי האסדרה עשוי לתרום לעלייה בטיב השירות עם   .6

ניות הטלפוני ומתן שירות  הפמתן שירות מיטבי בכל שעות פעילות מוקד  ,  עובדיםהעסקת ה

 המותאמים לאוכלוסיות השונות.מגוונים תקשרות באמצעי 

לרבות  ,  את תוצאותיההמוצעת  לבחון בתום שנה מיישום שינוי האסדרה    בכוונת המשרד .7

 אפשרות ביטול החיוב להפעלת מוקד פניות טלפוני בהיקף שעות מסויים.  

 רישיונות. הטיוטות תיקוני  ותמצורפ .8
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התייחסו .9 את  להעביר  מוזמנים  בדוא"ל  הנכם  שטיינר,  אריאל  למר  כלכלה,  לאגף  תכם 

steinera@moc.gov.il 2021 ביוני 20, עד יום . 
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