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 סיוון תשפ"א  י"ט
 2021מאי   30

 לכבוד 

 גב' לירן אבישר בן חורין 

 מנכ"לית משרד התקשורת 

 

 חוות דעת  –טלפוניים הפניות המוקדי  עדכון אסדרת

 קער .1
מעל  ב עם  מיוחדים  רישיונות  ובעלי  אחוד  מפ"א,  הרט"ן,  רישיונות  )"  20,000עלי    בעלי מנויים 

טלפוניים; מוקד אחד לטיפול    ם "(, מחוייבים כיום להפעיל שני מוקדיהרישיונות"-" והרישיונות

בפניות מנויים בעניין כל תקלה בקבלת שירותי בזק )או שירות רט"ן(, בענין גניבה או אובדן של ציוד  

שעות ביממה בכל ימות    24זה נדרש להיות מאויש    מוקד.  בינלאומיקצה רט"ן, ובענין שירות נדידה  

"(. בעל הרישיון רשאי שלא להפעיל מוקד זה ביום הכיפורים. מוקד שני לשם  טכני  מוקד" השנה )

הטכני  טיפול בפניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות בנושאים השייכים למוקד  

 (.  "המוקדים", "המוקד, " "טלפוניהפניות ה מוקד)"

נקב  אנושי  מענה  הכולל  טלפוני  שירות  אספקת  בחובת  ל 18סעיף  עה  הצרכן, ב)א(  הגנת    חוק 

הצרכן)"  1981-תשמ"אה הגנת  התקשורת נכללחוק  ב  "(החוק"  או"  חוק  חברות  גז,    1ות  וחברות 

 3חובה דומה נקבעה במגזר הפיננסים. 2חשמל ומים.

מתייחסת להיבטים הבאים: א. משך ההמתנה לקבלת מענה  בשוק התקשורת  אסדרת המוקדים  

 "(.שעות פעילות"(. ב. משך הפעלת המוקדים )"זמני מענהאנושי )"

מענה .א לחוק  3ב)18בסעיף  :  זמני  מקצועי  (  אנושי  מענה  לקבלת  ההמתנה  משך  כי  נקבע 

מתחילת    דקות  ששת לא יעלה על  ו רל בתקלה; בירור חשבון וסיום התקשבנושאים של טיפו 

פועל העוסק,   דרת הענף שבוסנה על הורשאי שר הממ כי    ,( לחוק נקבע4ב)18  ף בסעי  השיחה.

, בשיעור מכלל הפניות  דקות  שש  של  ההמתנה  ממשך  לחרוג  רשאיכי עוסק כאמור  להורות  

שקבע.לת זמן  בפרק  או  שקבע,  )"  קופה  התקשורת  משרד  לכך,  קבע    "(המשרד בהתאם 

מהשיחות יוחרגו משיעור ההמתנה המקסימלי ובלבד   15%כי    חברות התקשורת   ברישיונות

 4דקות.  4.5כלל השיחות לא יעלה על שזמן המענה הממוצע של 

 
ארציים נייחים לפי חוק התקשורת לרבות בעל רישיון כללי ייחודי; בעלי  -בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים  1

שירותי רדיו טלפון נייד וכן בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי חוק התקשורת; בעל רישיון  רישיון כללי למתן  
השימוע אינו עוסק בשידורי    .כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת; בעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק התקשורת

 לים ולוויין. כבלים ולוויין אשר הינם תחומים עליהם אחראית המועצה לשידורי כב
ספק גז כמשמעותו בחוק הגז; בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל; וספק מים כמשמעותו    2

 בחוק המים. 
ב בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(,  59; סעיף  1981-תשמ"אהבחוק הבנקאות )שירות ללקוח(,    3א5סעיף    3

 .  2016-תשע"והעל שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(,  ב בחוק הפיקוח 44; סעיף 1981-תשמ"אה
4 %20Decision.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/11072019/he/Call%20Centers%20 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/11072019/he/Call%20Centers%20-%20Decision.pdf
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פעילות .ב הטלפוני  שעות  פעילות    2007בשנת    :המוקד  שעות  את  ברישיונות  המשרד  קבע 

, ובסך הכל  שעות בימי שישי וערבי חג  5-ו  'ה- 'בימים אלפחות  שעות    13:  הטלפוני  המוקד

שבועיות  70  – במסגרתו    2017בשנת  .  שעות  זה,  בנושא  האחרון  האסדרה  שינוי  בוצע 

  55  - , ובסך הכל  )ללא שינוי בימי שישי וערבי חג(  ' ה-'שעות בימי א   10-ל   החובההופחתה  

נוספים  אמצעי קשר    קיומם של  :היואסדרה,  הלשינוי  המרכזיים  . הנימוקים  שעות שבועיות

ומסרון;    – של המשרד;  צ'אט  פעילות האכיפה  למוקדים; הגברת  הפניות  בכמות  קיטון 

חברות   של  פעילותם  המסדירים את  רגולטורים אחרים  מטילים  אותה  לחובה  והשוואה 

 5פרטיות. 

קיומם של אמצעי קשר נוספים למתן שירות, היבטי פיקוח ואכיפה, כמות הפניות  ייבחנו    במסמך זה

האסדרה  על עדכון    תגובש המלצהו  בענפים אחרים במשק;  למוקדים והשוואה לחובות הרגולציה

למנוי.    במטרה השירות  את  ולשפר  י להתאים  הגובר  הניתוח  השימוש  למגמת  היתר  בין  תייחס 

באמצעים דיגיטליים והצורך בהנגשת שירותים באופן מקוון, בחינת העומס הקיים על המוקדים  

ין חלופות שונות, ומתן מענה ייחודי לגיל  הטלפוניים והצורך בוויסות הביקוש לשירות לקוחות ב

 השלישי. 

 בשנים האחרונותתמורות  .2
 פיקי שירות דיגיטליים א .2.1

באפיקי    הטכנולוגיה תפתחות  ה יעיל  שירות  מתן  היתר,  בין  התאפשרו  תקשורת  מאפשרת,  שלא 

הדרישה מבעלי רישיון  לאחר התבססותם של המוקדים הטלפוניים בוטלה  ו   2012בשנת  כך,  בעבר.  

פרונטליים במרכזים  שירות  לאספקת  רט"ן  במוקד  כללי  המסופק  שהשירות  כיוון  היתר  בין   ,

הודות לטכנולוגיה שהתפתחה. בשנים האחרונות    הטלפוני השתווה באיכותו לזה במוקד הפרונטלי

גידול בשימוש באמצעים דיגיטליים בקרב הציבור הכללי    –  קיימות שתי מגמות המשתלבות זו עם זו

 בישראל ואספקת שירות לקוחות באפיקים דיגיטליים.

להלן מציג    1תרשים    השימוש באמצעים דיגיטליים נמצא במגמת עליה ניכרת בשנים האחרונות.

תקופה  ב  .2019-2014בין השנים    ,את מגמת הגידול באוכלוסייה בישראל העושה שימוש באינטרנט

של זו   גידול  ושל   חל  באינטרנט  המשתמשים  איש  ממיליון  בשיעור    11  יותר  האחוז  נקודות 

 עושה שימוש באינטרנט מקרב האוכלוסייה הכללית. ה האוכלוסייה 

 

 

 
במסמך ההחלטה:   87עמוד  5

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/5142/he/%D7%A1%D7%91%D7%91%20%D7%A0%D7%95%D7
7%A1%D7%A3%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D

%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%98%D7%9F%20%D7%95
%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%95
%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7

%93.pdf%A6%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%E2%80 
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 2019-2014ומעלה,  20: האוכלוסייה בישראל אשר עושה שימוש באינטרנט, גיל 1תרשים 

 
 יסטיקה.מקור: הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטט

תושבי  אך מגמה זו צפויה להימשך וביתר שאת בשל ההתמודדות    2020טרם התפרסמו נתוני שנת  

  למרחב   עברו  רבים   יומיומיים  שימושים  אשר בעקבותיהנגיף הקורונה  התפשטות  עם  מדינת ישראל  

)אוכל, ביגוד,    הזמנות מוצרים,  חברתיים  מפגשים: למשל,  הפיזי  המרחב  את   החליף   אשר  הדיגיטלי 

ועוד(,   ההזדהות  ,  גבוהה  והשכלה  חינוך אלקטרוניקה  אתר  הכנסה,  מס  בריאות,  שירותי 

   ושירות לקוחות במגזר הפרטי והעסקי.נוספים שירותים ממשלתיים  הממשלתית, 

אף    גדל   –בשדה זה    סוגי השימושים המתבצעיםבנוסף לשיעור הגדל של המשתמשים באינטרנט,  

מוצג שיעור השימוש בשירותים הדיגיטליים השונים. בכל סוג שימוש חלה עלייה    2הוא. בתרשים  

הוא    –נקודות האחוז    20  – נקודות האחוז, כאשר הגידול בשימוש ברשתות החברתיות    12-7של  

 , כל זאת לפני השינוי שהביא נגיף הקורונה. כאמור הגבוה ביותר.

 2019-2014העושים שימוש באינטרנט, : שיעור השימוש בשירותים דיגיטליים מקרב 2תרשים 

 
 מקור: הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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א להפעיל  החלו  התקשורת  מחברות  חלק  האחרונות  התקשרותבשנים  באופן    דיגיטליים  מצעי 

ברשתות  וולונטרי הרווח  השימוש  ומייל.  מסרון  אינטרנטי,  צ'אט  הטלפוני:  למוקד  בנוסף   ,

לקוחות    -  80%מעל    –החברתיות   שירות  לספק  לחברות  החברתיותמאפשר  לפלח    ברשתות 

אוכלוסייה משמעותי. מרחב זה מנוצל על ידי החברות להפעלת אפיקי שירות נוספים: וואטסאפ,  

פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר ומסנג'ר. ההתפתחות הטכנולוגית, כמו גם השינוי בהרגלי השימוש  

על מנת  הרצוי.    לאמצעי ההתקשרות ות המנויים באשר  ותי בהעדפגרמו לשינוי משמע  ,של הציבור

מראה    3תרשים  ענף הרט"ן.    –להמחיש זאת, נציג נתונים של הענף הגדול ביותר בשוק התקשורת  

. בחציון השני של שנת  הדיגיטליים של בעלי רישיון כללי רט"ן  אמצעי ההתקשרותאת השימוש ב

חלה   2017הדיגיטליים ומאז ועד סוף שנת מצעי ההתקשרות  אלף פניות בא 170התקבלו מעל  2016

מעל   של  שנת  .  300%עלייה  של  הראשון  החציון  ועד  מעורבת:    2019מאז  מגמה  חברות  הייתה 

  – מחד, ומאידך  שהפעילו    דיגיטלייםההתקשרות  ה אמצעי    שינו את מודל ההפעלה של  מסוימות

יגיטליים וגרמה  מצעי התקשרות ד יל א בע"מ נכנסה לשוק, החלה להפע  018חברת מרתון אקספון  

באזור חצי מיליון פניות בחצי    2019. ההתייצבות בשנת  מצעים אלולגידול משמעותי בשימוש בא

ב השימוש  מרכזיות  את  ממחישה  התקשרות  שנה  באופן  אמצעי  שפעלו  אף  על  וזאת  דיגיטליים, 

 וולונטרי.

 בעלי רישיון כללי רט"ן,, הדיגיטליים בחצי שנ מצעי התקשרות : כמות הפניות בא 3תרשים 

 )חציון ראשון(  2019-)חציון שני(  2016

 
 מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה. 

אמצעי  מגמת הגידול בשימוש באינטרנט בכלל וברשתות חברתיות בפרט מביא לחשיפה מרובה של 

המנויים.    התקשרות בפני  האדיגיטליים  את  תשקלל  והרגולציה  במידה  כי  להניח  מצעים  סביר 

יותר   שיופעלו  הרי  המוקדים,  הפעלת  בחובת  דיגיטליים  האלטרנטיביים  בהם  אמצעים  ויושקעו 

כך שחווית הלקוח תהיה טובה, חלק מן הביקוש יוסט לאפיקים אלה ויעילות  כספים רבים יותר  

 המוקדים הטלפוניים תגבר.  
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על פי פסיקה עדכנית של בית הדין האירופי לצדק של האיחוד האירופי  בהקשר זה מעניין לציין כי  

בכורה לאמצעי קשר מסור  20196מיולי   אין  עסק,  לבעלי  צרכנים  בין  דרכי התקשרות    –תי  לגבי 

על פני אמצעי אחר. ככל שאמצעי התקשורת מאפשר מענה ישיר ויעיל    – לדוגמה, טלפון או פקס  

פסיקה זו מספקת    אין חובה כי אפיק הקשר יהיה דווקא טלפוני.  – לצרכנים ומפורסם בצורה גלויה  

בביצוע עסקת  פרשנות עדכנית להוראות הגנת הצרכן הקבועות בדירקטיבה האירופית המחייבות  

   ר מרחוק.מכ

 שימוש במוקדים הטלפונייםה .2.2

התמורות בכמות הפניות    אתדיגיטליים, יש לבחון  מצעי התקשרות  אצד מגמת הגידול בשימוש ב ל

הענף הגדול    –פוניים מאז שינוי האסדרה האחרון. הנתונים שיוצגו הם של ענף הרט"ן  למוקדים הטל 

בנוסף, בשנים האחרונות   ביותר.  הגדולה  ביותר בשוק התקשורת, אשר מייצר את כמות הפניות 

בכלל   שירותים  המספקות  תקשורת  קבוצות  לכדי  התקשורת  חברות  של  להתגבשותן  ובמקביל 

בשוק   המסופקים    –הענפים  השירותים  לכלל  אחוד  טלפוני  מוקד  מפעילות  התקשורת  חברות 

פניות לחברות הרט"ן עשויות לכלול טיפול בשירותים נוספים על שירות הסלולר.  בקבוצה. כך ש

כמות הפניות שהתקבלו במוקדים הטלפוניים של בעלי רישיון כללי רט"ן. בין  מציג את    4תרשים  

  בכמות   21%  של   משמעותית   ירידה   חלה   2019  בשנת לתקופה המקבילה    2017החציון הראשון בשנת  

מיליון. שיעור הפניות באפיקים הדיגיטליים מקרב    5.5-ון פניות בחצי שנה ל מילי   7ממעל    –  הפניות

שיעור משמעותי, על אחת כמה וכמה שרק שנתיים קודם לכן שיעור    -  8.5%כלל הפניות הגיע למעל  

 . 2.3%זה עמד על 

 בעלי רישיון כללי רט"ן, ,בחצי שנה מוקדים הטלפוניים שהתקבלו בהפניות כמות : 4תרשים 

 ( חציון ראשון)  2019  –ראשון(  חציון)  2017

 
 מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה. 

בא בשימוש  לעלייה  התקשרות  במקביל  הטלפוניים,  מצעי  במוקדים  בשימוש  ולירידה  דיגיטליים 

מציג את כמות    5חלה ירידה ניכרת בכמות התלונות שהתקבלו במשרד בנושאים שונים. תרשים  

 
6 content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0649&from=EN-lex.europa.eu/legal-https://eur 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0649&from=EN
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השנים   בין  במשרד  שהתקבלו  התלונה.    2019-2015התלונות  נושא  לפי  הטלקום,  חברות  כלל  על 

מנ וחלק  החשבונות  נושא  הם  לענייננו  הרלוונטיים  אלה  הנושאים  בנושאים  המכירות.    חלהושא 

  רצון של המנויים הרמת שביעות  שיפור בנתון המצביע על    –  התלונות  בכמות  50%  מעל  של  ירידה

 . הרישיון בעלי על  השונות הרגולציה  הוראות של אכיפה שיפור בעל ו

 2019-2015תלונות שהתקבלו במשרד,  כמות: 5תרשים  

 

 7מקור: דו"ח פניות ציבור טלקום 2019, מינהל פיקוח ואכיפה

לכך   ובהתאם  הציבור  בקרב  רווח  הדיגיטלי  כי השימוש במרחב  כה מראים  עד  הנתונים שהוצגו 

עלי דיגיטליים.  י קיימת  שירות  באפיקי  בשימוש  משמעותית  למוקדים  ה  הפניות  כמות  במקביל, 

מגמת ירידה  הטלפוניים ירדה בצורה משמעותית וכמות התלונות על חברות התקשורת נמצאת ב 

 משמעותית. 

 יב השירות והאסדרה הקיימת ט .3

כה  ה עד  שהוצגו  בפרמטרים  המשמעותי  השימוש    –שינוי  הטלפוניים,  למוקדים  הפניות  כמות 

מקימים עילה לבחינה מחודשת של האסדרה הקיימת. אנו    –במוקדים הדיגיטליים וכמות התלונות  

תה ואף  סבורים כי האסדרה הקיימת אשר נועדה לתת שירות טוב למנוי, אינה משיגה את תכלי

 כפי שיוסבר. עשויה לגרום למצב ההפוך,  

 שירות .3.1

המנויים,   של  הרצון  בשביעות  המתמשך  השיפור  במוקדים  חרף  כיום  המסופקת  השירות  איכות 

יותרים  הטלפוני  עוד  להשתפר  למשך  יכולה  המוקד  הפעלת  תפעוליים  שעות    10.  קשיים  מעלה 

להעסקה בהיקפי משרה    לחברות, בעיקר בכל הקשור לכוח האדם. הרגולציה הקיימת עשויה לגרום

חלקיים המתאים יותר לסטודנטים ולכוח עבודה שאינו פנוי לעבודה בלבד. היקפי העסקה נמוכים  

 נמוך, קצב תחלופת עובדים גבוה ואיכות שירות ירודה.   מביאים לוותק תעסוקה

 
7 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/27052020_2/he/Public_Inquiry_Report.pdf   

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/27052020_2/he/Public_Inquiry_Report.pdf
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בנוסף לכך, טיב השירות המסופק אינו אחיד בכל משך פעילות המוקד. כאמור לעיל, אסדרת זמני  

דקות מרגע קבלת השיחה. בשל כך, ועל מנת    6מהשיחות ייענו על ידי נציג עד    85%המענה קובעת כי  

א  מווסתות  החברות  זו,  באסדרה  השעתיות  לעמוד  הביקוש  לרמות  בהתאם  העובדים  כמות  ת 

ה השעות  מכך,  כתוצאה  השיא.  ביקוש  בשעות  המוקדים  את  ומתגברות  עמוסות  פחות  הצפויות, 

זמני המענה עולים באופן משמעותי בשעות אלה. באופן    –זוכות למצבת כוח אדם חלקית ובהתאמה  

ת לא מיטבי בחלק משעות פעילות  זה החברות אומנם עומדות ברגולציה אך למעשה מספקות שירו

 המוקד. 

 תחרות היבטי  .3.2

עליהם מתחוללת תחרות: רבים ככל האפשר  תחרות בריאה בשווקים תחרותיים כוללת תחומים  

וטיב שירות הלקוחות. קיומה   טכנית  של  טכנולוגיה, מחיר, אספקת המוצר או השירות, תמיכה 

מאיינת את האפשרות  קובעת סטנדרט אחיד וגבוה, והלכה למעשה  ים  אסדרה מחמירה בתחום מסו

הוא אחיד    . ככל שהדבר קורה בתחומים רבים יותר כך המוצר או השירות המסופקתחרותבו  לקיים  

תופעה זו גורמת לחוסר בידול בין השירותים/מוצרים המסופקים על ידי החברות,    )הומוגני( יותר.

ה מכך, השוק נמצא בשיווי משקל  כתוצאהבידול היחיד הוא הבידול במחיר.    –וברמה הקיצונית  

למגוון    שירות  ןספק מוצר מגוון שיית ל  השוק מספק מוצר אחד במחיר זול יחסית, במקוםבו    נחות

 הרגישים לשירות או לטכנולוגיה.    מנוייםם הרגישים למחיר והן מנויי, הן המנוייםרחב של 

ונעת את  עיל מוקד טלפוני במשך שעות רבות קובעת סטנדרט אחיד לזמינות השירות, ומהחובה להפ

קיצור שעות    הפחתת רגולציה תקטין את הבעיה:   .ובאיכותו  האפשרות להתחרות ברמת השירות

עשוי להביא  יאפשר תחרות חופשית ופתוחה יותר,  ומתן גמישות במועדי פעילותו,  לות המוקד  פעי

הפחתת עלויות יצרן במרכיב  לרווחה חברתית גבוהה יותר ויאפשר תחרות על טיב שירות הלקוחות.  

והתאמת   פיתוח  לטובת  משאבים  הסטת  תאפשר  הטלפוניים  התקשרות המוקדים    אמצעי 

ה נוספים.  לתחרות  אלטרנטיביים  בהתאם  חדשות  טכנולוגיות  הכנסת  תזרז  הרגולציה  פחתת 

ולהתאימם לסוגי  אמצעי ההתקשרות  שתתחולל בתחום זה, ותאפשר לחברות לגוון עוד יותר את  

לגדול:  הצרכנים השונים.   צפויה  המוקד  יעילות  מכך  את  אשר    מנוייםכתוצאה  לקיים  מעדיפים 

יוכלו לעשות זאת בצורה מיטבית והתקשורת עם החברה באמצעים   יעמיסו פחות על  דיגיטליים 

   .יותר בזמני מענה קצרים שירות יקבלו   המנוייםשאר  המוקד וכתוצאה מכך 

  5. בשוק הסלולר פועלות  שווקי התקשורת התקדמו משמעותית מבחינה תחרותית בעשור האחרון

ו סלולר  תשתית  בעלות  וירטואליות  3-חברות  עעיקריות  חברות  מחירים  ,  גבוה,  נטישה  אחוז  ם 

ניודים.  של  גבוהה  וכמות  השוק    8נמוכים  באמצעות  לתחרות  נפתח  האינטרנט  תשתית  שוק 

ה בשירות  הן  בשנת    BSA- הסיטונאי,  בעוד  עצמאי.  סיבים  בשירות  שירותי    2015והן  סופקו 

  2020לשנת  מהמנויים, נכון    99.5%-התשתית למנוי באופן ישיר על ידי שתי השחקניות הגדולות לכ

 
סקירה תחרותית נרחבת מופיעה בחוות הדעת הכלכלית של מיזוג החברות סלקום ישראל בע"מ וגולן טלקום בע"מ    8

 : 2020באוגוסט  6מיום 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/18082020/he/Economic_opinion_on_the_merger_of%20Gola

n_Cellcom.pdf 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/18082020/he/Economic_opinion_on_the_merger_of%20Golan_Cellcom.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/18082020/he/Economic_opinion_on_the_merger_of%20Golan_Cellcom.pdf
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כמעט מיליון מנויים מקבלים את שירות תשתית האינטרנט שלהם ללא התקשרות ישירה עם שני  

חברות    3חברות גדולות,    4הוא שוק תחרותי, עם    ISP- שוק ה השחקניות הגדולות בשוק. בנוסף לכך,  

אנו סבורים כי שווקים אלה הגיעו לרמת תחרות אשר מאפשרת  בינוניות ומספר חברות קטנות.  

 קיומה של תחרות גם בתחום שירות הלקוחות. צמצום רגולציה אשר תאפשר את 

בהם   במקומות  בעיקר  במשורה,  להיות  צריכה  תחרותיים  בשווקים  הרגולטור  התערבות  בנוסף, 

אינטרס לספק שירות לקוחות  אנו סבורים כי לכל חברה בשוק התקשורת קיים    מצוי כשל שוק.

מיטבי, ובפרט בחברות הפועלות בשווקים תחרותיים, שכן לקוח שאינו מרוצה מהשירות שניתן לו  

 יוכל לעבור בקלות למתחרה. 

קיומה של אסדרה צרכנית שאינה תואמת את המציאות הטכנולוגית ואת הסביבה העסקית עשויה  

בוטלה חובת אספקת שירות במרכזים    2012נת  בש דווקא להרע את מצבו של הצרכן. כך לדוגמה,  

. שינוי האסדרה שיקף את השינויים הטכנולוגיים אשר איפשרו  לבעלי רישיון כללי רט"ן  פרונטליים

שירות פרונטלי    –קיומן של שתי החלופות  באמצעות המוקדים הטלפוניים.    –מתן שירות מרחוק  

אך ככל הנראה פגע בטיב השירות המסופק    ,סיפק אומנם זמינות שירות מיטבית  – ושירות טלפוני  

אז  עד  שהתחייב  השירות  נציגי  של  הגיאוגרפי  הפיזור  ואיכות  ה  ובאחידותו:  תפעולו  על  קשה 

את התלות הגיאוגרפית במתן  הפחית    צרכניהשינוי  המועסקים תלויה בהיצע העובדים המקומי. ה

ות לפעול בשוק ללא צורך  אפשר לחברות קטנ לשוק אשר  פאקטו חסם כניסה  -דה השירות, והוריד  

בנוסף, שינוי זה הפחית עלויות תפעול בהיקף  באחזקת נדל"ן רב ויקר לפרישה של מרכזי שירות.  

הפחתת רגולציה בנושא המוקדים הטלפוניים תואמת את  ניכר אשר בשוק תחרותי גולגלו לצרכן.  

ומוריד דיגיטלי,  מקצועי  שירות  מתן  המספקת  והעסקית  הטכנולוגית  כניסה  המציאות  חסמי  ה 

   מיותרים לשוק.

 אסדרת המוקדים בענפים שונים במשק   .4

האם להפחית את כמות השעות או לאפשר    –ל מנת לקבוע באיזה אופן יש להפחית את הרגולציה ע

כאמור לעיל, החוק  מידת גמישות רבה יותר לחברות, ערכנו השוואה לתחומי פעילות נוספים במשק.  

- בחברות    28במסגרת זו נבדקו  מענפים שונים במשק בהפעלת מוקדים טלפוניים.  עוסקים  מחייב  

בנספח    10 מוצגים  המלאים  )הנתונים  שונים  פעילות  את  (1תחומי  מפעילות  מסוימות  חברות   .

ומדויקת נשתמ-המוקדים רק בימי א'  נוחה  ו', לכן לצורך השוואה  ש  ה' ויש שמפעילות גם ביום 

( שבועיות  שעות  סך  מוקדים  ש"ש"במונחי  ישנם  מהחברות  בחלק  שעות  טכניים  "(.  שפועלים 

)כשם שבענף    24ארוכות ואף   יש  שעות ביממה לפי המאפיינים הייחודים באותו שוק  התקשורת 

שמופעל   שירות    24מוקד  המספקים  המוקדים  רק  נסקרו  לכן  טכניות(,  לתקלות  ביממה  שעות 

התקשורת. בשוק  השירות  למוקדי  באופיים  הרגולטורית    1לוח    ודומים  החובה  את  מציג  להלן 

החברות במשק  בפועל.  המוקדים  לשעות פעילות המוקדים בכל תחום פעילות ואת שעות פעילות  

נקבע ה   הלהן  פעילות  שעות  ישראלחובת  דואר  חברת  הפיס,  מפעל  החשמל,  חברת  חברות  ,  ן: 

על חברות התקשורת, לצד חברת החשמל, חלה האסדרה המחמירה ביותר  .  והבנקים  התקשורת

ישראל    55  –במשק   דואר  חברת  ועל  הפיס  מפעל  על  חובה  ש"ש  45  –ש"ש,  חלה  הבנקים  ועל   ,

היא    החברות הללו, פרט לחברות התקשורת ולבנקים,  המשותף לכל.  ש"ש   35  – מצומצמת יחסית  
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מים  וגדרות כמונופול. גורמים אלה מקית הציבור ושהן מהעובדה שהן חברות ממשלתיות או לתועל

שוק  עילה להתערבות רגולטורית מחמירה בשל חוסר התמריץ המובנה לספק שירות מיטבי לצרכן.  

חובת שעות הפעילות היא    –ובהתאם  ,  בנקים  ופועלים בו מספר  אינו שוק מונופוליסטי  הבנקאות

יחסי.   באופן  השונים  מצומצמת  לבנקים  תחרותי  מרווח  קיים  המצומצמת,  החובה  בשל  דווקא 

בין הבנקים השונים. ולכן קיימת שונות בשעות פעילות המוקדים  מן    החפצים בכך  כלומר, חלק 

 מחויבים. הבנקים מפעילים מוקדים מעבר לשעות הפעילות בהן הם 

, נראה כי יש מקום להפחית ברגולציה הקיימת על חברות התקשורת בכלל  ת האסדרהשוואהפי  על  

  שוק הבנקים   מבנה ין  ב מה  -ועל שווקי הסלולר והאינטרנט בפרט. זאת ועוד, על אף שקיים דמיון 

  מצומצמת יותר, בין היתר בשל חסמי  שוק הבנקאותהתחרות בהסלולר והאינטרנט,  יק ושולמבנה 

הגבוהים. יותר בשווקי הסלולר    המעבר  לקוי קיימת  שירות  לחברה מתחרה בשל  לעבור  היכולת 

יותר   נמוך  לקבוע את החובה הרגולטורית ברף  זו מן הראוי  ולפיכך בראייה משווה  והאינטרנט, 

 מאשר הרף הקיים בשוק הבנקאות. 

ומר, המצב בתחומי  בשאר התחומים, אין קביעה רגולטורית באשר לשעות פעילות המוקדים. כל

פעילות.   לפי המאפיינים המיוחדים לכל תחום  כוחות השוק,  ידי  על  מעניין  פעילות אלה התקבע 

בכל    –לראות כי פרט לתחום התחבורה השונה מהותית מבחינת הצורך באספקת שירות לקוחות  

לפחות   מופעלים למשך  רו  6  – ש"ש    30התחומים המוקדים הטלפוניים  יום, כאשר  בכל  ב  שעות 

 ש"ש וזאת ללא התערבות רגולטורית.  45-החברות מפעילות את המוקדים כ

מתוך סקירת השווקים השונים בישראל אנו מסיקים כי בשווקים בהם יש כשל שוק מסוג כוח שוק  

של שעות פעילות המוקדים הטלפוניים, בכל    עשויה להיות הצדקה לקביעה רגולטורית)מונופול(  

בהם לא קיים כשל שוק מסוג זה, ניתן לא לקבוע כלל את שעות פעילות    שוק לפי מאפייניו. בשווקים

המוקד, מתוך הבנה שכוחות השוק יקבעו את שיווי המשקל לפי הרווחה החברתית המקסימלית.  

שעות   בעל  טלפוני  מוקד  יפעיל  הרי שהשוק  רבות,  מוקד  שעות  ככל שהצרכנים מעדיפים  כלומר, 

רוצים וחברה אשר לא תעניק שירות זה תיפגע ממעבר מנויים  מוקד מרובות, שכן זה מה שהמנויים  

זאת,   פני  כאשר  למתחריה. לעומת  על  הנחה בתשלום החודשי  חלק משמעותי מהצרכנים מעדיף 

שעות מוקד מרובות, תהיינה חברות אשר תצענה למנויים מחיר מופחת עם פעילות מוקד טלפוני  

יפנו אליה  יותר למחיר  הה  בו ן, ומנויים שחשוב להם שירות באיכות גמצומצם. מנויים שרגישים 

גם שיווי משקל בו    ןאשר יציעו מוקדים אלו. ייתכ  הכולל מוקד טלפוני בשעות רבות יפנו לחברות

חברות יציעו מסלולים שונים למנויים שונים על בסיס העדפות המנויים. כך מחליפה התחרות )ככל  

  –ות ומספקת תוצאה טובה יותר ויעילה יותר  שזו אכן קיימת( את ההנחיות הרגולטוריות המחייב 

 לצרכנים ולחברות. 
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 לפי תחומי פעילותבפועל והחובה הרגולטורית  טלפוניים: שעות פעילות מוקדים 1לוח 

 . 1מקור: עיין נספח  

 מלצות ה .5

כה  ה עד  שהוצגו  הפניות    –נתונים  בכמות  הירידה  הגדולות;  בחברות  המנויים  בכמות  הירידה 

שירות   באפיקי  הגובר  השימוש  למשרד;  התלונות  בכמות  הירידה  הטלפוניים;  למוקדים 

מראים כי בשלו התנאים הצרכניים והטכנולוגיים    –וסקירת האסדרה ההשוואתית  אלטרנטיביים;  

 להפחית בחובת הפעלת המוקדים הטלפוניים.  

פעילות    , נכנס לתוקף שינוי האסדרה האחרון בנושא הנידון, בו קוצרו שעות2017בינואר  ,  כאמור

צ'אט ומסרון;   –קיומם של אפיקי שירות נוספים שעות ביום, מהנימוקים הבאים:  10-המוקדים ל

אותה   לחובה  והשוואה  למוקדים;  הפניות  בכמות  קיטון  המשרד;  של  האכיפה  פעילות  הגברת 

רגולטור  פעילותם של חברות פרטיותמטילים  לאור הנתונים שהוצגו  .  ים אחרים המסדירים את 

שינוי האסדרה    מאזבמסמך זה, אנו סבורים כי כל ההנחות הללו מתקיימות גם היום וביתר שאת:  

של   נוספת  ירידה  חלה    כמות ;  תשתית  בעל  מפעיל   כל  של  הפניות  בכמות  אחוזים  21האחרון 

;  האחרונות  שנים   5-ב   50%  של   משמעותית  בירידה   נמצאת   במשרד  לותשמתקב   התלונות

הביאו הטכנולוגית  אההתקדמות  של  לפיתוחם  התקשרותה  לעלייה    מצעי  גרמו  אשר  דיגיטליים 

בא בשימוש  מטיל    מצעיםניכרת  אותה  החובה  כי  מראה  האחרים  לרגולטורים  ההשוואה  אלה. 

זאת כאשר  חברת החשמל.    המשרד נמצאת ברף המחמיר ביותר במשק, לצד החובה המוטלת על

 במקביל מוטלת חובה הפעלת מוקד טכני בכל שעות היממה.

האסדרה   שינוי  אלה,  לטיעונים  לתרום  נוסף  עובדים  עשוי  של  העסקה  עם  השירות  בטיב  לעליה 

 איכותיים ומתן שירות מיטבי בכל שעות פעילות המוקד. 

שעות פעילות )בשעות   החובה הרגולטורית תחום פעילות

 שבועיות(

 60 ש"ש 55הפעלת מוקד טלפוני למשך  חברת החשמל 

 55 ש"ש  55מוקד טלפוני, למשך  הפעלת   תקשורת

 50 ש"ש 45הפעלת מוקד טלפוני למשך  מפעל הפיס

 45 ש"ש 45הפעלת מוקד טלפוני למשך  דואר

ש"ש   35הפעלת מוקד טלפוני למשך  בנקאות

 ומעלה   70ומתן קדימות בתור לבני  

60-45 

 50-44 הפעלת מוקד טלפוני  ספקי גז בישול וטבעי 

 56-45 טלפוני הפעלת מוקד  ספקי מים

 42.5-40 הפעלת מוקד טלפוני  ביטוח

 40-30 הפעלת מוקד טלפוני  פנסיה, קופות גמל

 37.5-35  אשראי 

 35-25  תחבורה
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הנוגעים דווקא לשווקים   לביצוע שינוי אסדרהמעבר לכך, אנו סבורים כי קיימים נימוקים נוספים 

מצומצמת  :  יחסית  תחרותיים להיות  צריכה  אלה  בשווקים  הרגולטורית  המעורבות  מידת 

והפחתת רגולציה תאפשר תחרות בתחום שירות הלקוחות ותתרום ליצירת מותגים    מלכתחילה;

 בעלי ערך לצרכן. 

. הסיבה  המוקדים ללא קביעת שעות הפעילותחובה בהפעלת אסדרת זמני המענה מאפשרת לקבוע  

היא שעל מנת לעמוד באסדרה זו, כל חברה תיאלץ להפעיל את המוקדים במשך זמן מספק לאור  

חברה שלא תעשה זאת מסתכנת בכך שלא תעמוד בתנאי הרגולציה  הביקושים השעתיים הצפויים. 

שכל הפניות יתרכזו לאותו    במידה והפחתת השעות תשפיע במידה מועטה על כמות הפניות, הרי   –

זמן, והחברה תצטרך לגייס עובדים רבים על מנת לעמוד בתנאי הרגולציה. מצב זה לא יוזיל עלויות  

ליצרן וייתכן שאף ייקר אותן. תרחיש הפעולה הסביר של החברות הוא הפחתת מספר שעות בכל  

   שפל ואיכות השירות הכללית תעלה.- שעות ביקוש –יום, ובעיקר 

, הפחתת הרגולציה המוצעת כאן היא חלקית בלבד. מכיוון שעל חברת התקשורת מוטלת  כלומר

עדיין החובה לזמני מענה, הרי שאם חברה בוחרת לצמצם את זמני המענה, אך מספר הפונים נשאר  

דומה, הרי שהיא תאלץ להרחיב את היקף פעילות המוקד בשעות המצומצמות ועדיין לספק שירות  

על הנדרשת  חוק.  באיכות  בצרכנים    פי  פוגע  אינו  המוצע  צרכן אשר מתקשר   –לפיכך השינוי  כל 

למוקד הטלפוני נדרש בזמן מענה מהיר, קרי הוא מקבל שירות איכותי. צמצום הרגולציה של שעות  

בהתאם   ביניהן  בידול  המאפשרת  גיוון  ויכולת  לחברות  תפעולית  גמישות  מאפשרת  המוקדים 

 להעדפות הצרכנים. 

לצמצום הרגולציה אשר מגבילה את יכולת החברות  ותיים מתווספת הנמקה נוספת  בשווקים תחר

: חברה אשר תפעיל את מוקדיה בשעות פעילות לא סבירות מסתכנת  לנצל זאת לפגיעה בצרכנים

יקבעו את משך ההפעלה  והעדפות הצרכנים  בנטישת מנויים לחברות מתחרות. משכך, כוחות השוק  

 גולטור. הסביר וזאת ללא התערבות הר

לאור המתואר לעיל, אנו סבורים כי ביטול הדרישה ברישיון לשעות פעילות אינה טומנת בחובה  

אנו ממליצים בשלב  סיכון משמעותי לפגיעה מהותית בשירות לצרכן, אך כדי לבחון אם בשלה העת,  

 באופן הבא: הראשון לפעול 

יופעלו   .א הטלפוניים  באילו  בשבועשעות    45המוקדים  קביעה  ללא  יש ש,  ימים  או  עות 

ש"ש, וימי ערבי חג וחוה"מ    8. ימי שבתון שנופלים במהלך השבוע יאפשרו קיצור  להפעילם

 ש"ש לכל יום באותו שבוע.   5יאפשרו קיצור 

  42.5ש"ש ל   35בכל השווקים התחרותיים שנסקרו, טווח שעות הפעלת המוקדים הוא בין  

קביעת   הע  45ש"ש.  הרף  ומעל  שמרנית  קביעה  היא  הפעילות  ש"ש  במגזרי  הנהוג  ליון 

 האחרים. 

מתן שירות דיגיטלי הוא הכרחי    דיגיטליים.להפעלת אפיקי שירות    נות קביעת חובה ברישיו  .ב

 בעת הזו ויביא להסטת הביקוש מהאפיק הטלפוני אל המרחב הדיגיטלי. 
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למנ .ג ייעודי  טלפוני  מוקד  מגיל  הפעלת  ה  ומעלה  65ויים  במערכת  עדיפות  מתן   IVR- או 

   , לשם מתן שירות מיטבי לאוכלוסייה אשר מתקשה לפעול במרחב הדיגיטלי. אלהלמנויים  

בשלב השני, לאחר תום שנה מתחילת יישום השלב הראשון, ניתן יהיה לבחון האם ניתן לבטל כליל  

 את הדרישה ברישיון לשעות הפעילות ולקבוע אמות מידה חדשות לשירות לצרכן. 

הרגולציה   ל הפחתת  שירותתרום  עשויה  באיכות  הטלפוניים  לשיפור  גמישות  המוקדים  מתן   :

היקפי   בעלי  יותר  איכותיים  עובדים  להעסקת  לגרום  הצפוי  שונה  העסקה  מודל  יאפשר  לחברות 

לפגוע   עשויה  אמנם  הרגולציה  הפחתת  יותר.  נמוכה  ובתחלופה  גבוה  בוותק  משמעותיים,  משרה 

השירות  מועטה  המידב הטלפוניים  בזמינות  מנגד  ,  במוקדים  ב  –אך  המסופק  יהיה    הםהשירות 

שינוי האסדרה האמור יאפשר פיתוח של מודלים חדשים במתן שירות    מיטבי בכל שעות פעילותו.

בבוקר, יתאפשר להפעיל את המוקד בתצורה מפוצלת,    8-הלקוחות: במקום שעות פעילות רצופות מ

 לפי העדפת הלקוחות. ו  –בהתאם לשעות הביקוש, כך יתאפשר לספק שירות גם בשעות הערב 

 

 בברכה,     

 

   דרור -ד"ר עופר רז   

 מנהל מינהל כלכלה סמנכ"ל בכיר ו 

 

 

 : יםהעתק

 מר אריאל שטיינר, ראש ענף רגולציה 
 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית היועצת המשפטית 

  מר טל אלימלך, מנהל תחום בכיר
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 בישראל : מוקדי שירות טלפוניים בענפים שונים 1ספח נ

 מקור  שעות  חברה  החובה הרגולטורית  חום ת

חוק הגנת הצרכן,   חשמל 

ב'; כללי   18סעיף 

משק החשמל סעיף  

 ב )ב(7

חברת  

 החשמל 

 ה: -א

19:00-8:00 

 ו: 

13:00-8:00 

https://www.iec.co.il/homeclients/pa

ges/rangeofservices.aspx 

היתר הפעילות של   הימורים 

מפעל הפיס לפי חוק  

העונשין מיום  

14.2.2017 

 ה: -א מפעל הפיס 

17:00-8:00 

 ו:

13:00-8:00 

https://www.pais.co.il/contactus/cont

act_us.aspx 

 

 

 

 

תאגידי  

 מים

 

 

 

חוק הגנת הצרכן  

 ב 18סעיף 

תאגיד  

המים של  

 ת"א 

 ה -א

17:00-8:00 

-https://www.mei

avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8

-%d7%95%d7%aa

d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%

%95%d7%aa / 

תאגיד  

המים של  

 חיפה 

 א,ג,ה:

14:30-7:30 

 ב,ד:

19:30-7:30 

-https://www.mei

carmel.co.il/?CategoryID=311 

 

 

 

 ספקי גז 

 

 

חוק הגנת הצרכן  

ב; חוק  18סעיף 

הגפ"מ, צו הגז  

 )בטיחות ורישוי( 

 ה: -א פזגז

17:00-8:00 

 ו:

13:00-8:00 

-https://www.pazgas.co.il/he/contact

emergency/-us 

 ה:-א סופר גז 

16:00-8:00 

 :ו

13:00-8:30 

https://www.supergas.co.il/?pg=branc

hes&categoryid=221 

 ה:-א גז יגל 

17:00-8:00 

 :ו

12:30-8:00 

https://www.gazyagel.co.il/%D7%A1%

D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7

%9D.html 

 ה:-א אמישראגז 

16:00-8:00 

 ו:

13:00-8:00 

https://www.amisragas.co.il/Index.as

p?SourceID=20&CategoryID=20&Articl

eID=42 

https://www.iec.co.il/homeclients/pages/rangeofservices.aspx
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/rangeofservices.aspx
https://www.pais.co.il/contactus/contact_us.aspx
https://www.pais.co.il/contactus/contact_us.aspx
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-avivim.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mei-carmel.co.il/?CategoryID=311
https://www.mei-carmel.co.il/?CategoryID=311
https://www.pazgas.co.il/he/contact-us-emergency/
https://www.pazgas.co.il/he/contact-us-emergency/
https://www.supergas.co.il/?pg=branches&categoryid=221
https://www.supergas.co.il/?pg=branches&categoryid=221
https://www.gazyagel.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D.html
https://www.gazyagel.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D.html
https://www.gazyagel.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D.html
https://www.amisragas.co.il/Index.asp?SourceID=20&CategoryID=20&ArticleID=42
https://www.amisragas.co.il/Index.asp?SourceID=20&CategoryID=20&ArticleID=42
https://www.amisragas.co.il/Index.asp?SourceID=20&CategoryID=20&ArticleID=42
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 מקור  שעות  חברה  החובה הרגולטורית  חום ת

 

 

 

 

 

 

 

 בנקאות 

 

 

 

 

 

חוק הבנקאות  

)שירות ללקוח( סעיף  

; הוראות ניהול  3א5

בנקאי תקין מס'  

מתן מענה   -412

טלפוני אנושי  

מקצועי מיום  

30.12.2020 

 ה:-א בנק לאומי 

19:00-8:00 

 ו:

13:00-8:00 

https://www.leumi.co.il/Lobby/Leumi

_5522/43328/ 

 

 ה:-א בנק פועלים 

17:00-8:00 

 ו:

13:00-8:00 

https://www.bankhapoalim.co.il/wps/

portal/PoalimPrivate/products?WCM_

-GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20

20Content/poalimsite/sitearea_mai%

ntabs/sitearea_motsarimvesirutim/sit

earea_accountmngmnt/sitearea_poali

mbatelephone/shotpeilutpoalimbatel

ephon&proceed=1 

 

בנק  

 ירושלים 

 ה: -א

16:30-8:30 

 ו:

13:00-8:30 

https://www.bankjerusalem.co.il/sup

us-port/contact 

 

 

 

 

 ביטוח 

 

חוק הפיקוח על  

שירותים פיננסים  

ב;  59)ביטוח( סעיף 

)חוזר המפקח על  

 הביטוח( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה:-א הפניקס 

16:00-8:30 

-https://www.fnx.co.il/claims

service/-service/customer-customer 

 ה:-א הראל 

16:00-8:30 

-https://www.harel

-group.co.il/contact/Pages/customer

ervice.aspxs 

AIG ה:-א 

16:00-8:00 

-https://www.aig.co.il/customer

-21b047bb-service/#1501150810885

bb50 

 ה: -א כלל ביטוח 

16:30-8:30 

https://www.clalbit.co.il/costumerser

vice/ 

https://www.leumi.co.il/Lobby/Leumi_5522/43328/
https://www.leumi.co.il/Lobby/Leumi_5522/43328/
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankhapoalim.co.il/wps/portal/PoalimPrivate/products?WCM_GLOBAL_CONTEXT=Poalim%20-%20Content/poalimsite/sitearea_maintabs/sitearea_motsarimvesirutim/sitearea_accountmngmnt/sitearea_poalimbatelephone/shotpeilutpoalimbatelephon&proceed=1
https://www.bankjerusalem.co.il/support/contact-us
https://www.bankjerusalem.co.il/support/contact-us
https://www.fnx.co.il/claims-customer-service/customer-service/
https://www.fnx.co.il/claims-customer-service/customer-service/
https://www.harel-group.co.il/contact/Pages/customer-service.aspx
https://www.harel-group.co.il/contact/Pages/customer-service.aspx
https://www.harel-group.co.il/contact/Pages/customer-service.aspx
https://www.aig.co.il/customer-service/#1501150810885-21b047bb-0bb5
https://www.aig.co.il/customer-service/#1501150810885-21b047bb-0bb5
https://www.aig.co.il/customer-service/#1501150810885-21b047bb-0bb5
https://www.clalbit.co.il/costumerservice/
https://www.clalbit.co.il/costumerservice/
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 מקור  שעות  חברה  החובה הרגולטורית  חום ת

 

 

 אשראי 

 

 

 ה:-א ישראכרט 

16:00-9:00 

-https://digital.isracard.co.il/contact

us/-contact-us/lobby 

 ה:-א ויזה כאל 

16:00-8:30 

-online.co.il/service-https://www.cal

support/calservices/-and 

 ה:-א לאומי קרד 

16:00-8:30 

us-https://www.max.co.il/contact 

 

 

 

 

פנסיה,  

 קופות גמל 

 

 

 

חוק הפיקוח על  

שירותים פיננסיים  

- )ביטוח(, התשמ"א

; )חוזר שירות  1981

ללקוחות גופים  

מוסדיים מיום  

8.8.2011) 

אלטשולר  

 שחם

 ה:-א

16:00-8:00 

-invest.co.il/contact-https://www.as

us/ 

 ה:-א פסגות 

16:00-8:00 

https://www.psagot.co.il/heb/Contact

Us/Pages/default.aspx 

 ה:-א כלל ביטוח 

16:30-8:30 

https://www.clalbit.co.il/costumerser

vice/ 

 ה:-א מיטב דש 

15:00-9:00 

https://www.meitavdash.co.il/contact

us/#1729- 

 ה:-א מנורה 

15:00-8:00 

https://www.menoramivt.co.il/service

center- / 

 ה:-א מגדל 

16:00-8:00 

https://www.migdal.co.il/He/Services

/Pages/service_claims.aspx?contact 

 

 

 

 תחבורה 

 ה:-א אגד 

13:00-8:00 

http://www.egged.co.il/%D7%9E%D7

-781-%90%D7%9E%D7%A8

aspx#PUBLIC. 

 

רכבת 

 ישראל 

 ה: -א

15:00-8:00 

https://www.rail.co.il/support/pages/

us.aspx-contact 

 ה:-א דן

13:00-8:00 

https://www.dan.co.il/pages/988.aspx 

דואר  רישיון חברת  תקשורת 

 ישראל 

דואר  

 ישראל 

 ה:-א

17:00-8:00 

https://www.israelpost.co.il/postques

tion.nsf/contactus?Openform 

 

https://digital.isracard.co.il/contact-us/lobby-contact-us/
https://digital.isracard.co.il/contact-us/lobby-contact-us/
https://www.cal-online.co.il/service-and-support/calservices/
https://www.cal-online.co.il/service-and-support/calservices/
https://www.max.co.il/contact-us
https://www.as-invest.co.il/contact-us/
https://www.as-invest.co.il/contact-us/
https://www.psagot.co.il/heb/ContactUs/Pages/default.aspx
https://www.psagot.co.il/heb/ContactUs/Pages/default.aspx
https://www.clalbit.co.il/costumerservice/
https://www.clalbit.co.il/costumerservice/
https://www.meitavdash.co.il/contact-us/#1729
https://www.meitavdash.co.il/contact-us/#1729
https://www.menoramivt.co.il/service-center/
https://www.menoramivt.co.il/service-center/
https://www.menoramivt.co.il/service-center/
https://www.menoramivt.co.il/service-center/
https://www.migdal.co.il/He/Services/Pages/service_claims.aspx?contact
https://www.migdal.co.il/He/Services/Pages/service_claims.aspx?contact
http://www.egged.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-781-.aspx#PUBLIC
http://www.egged.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-781-.aspx#PUBLIC
http://www.egged.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-781-.aspx#PUBLIC
https://www.rail.co.il/support/pages/contact-us.aspx
https://www.rail.co.il/support/pages/contact-us.aspx
https://www.dan.co.il/pages/988.aspx
https://www.israelpost.co.il/postquestion.nsf/contactus?Openform
https://www.israelpost.co.il/postquestion.nsf/contactus?Openform
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