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הנתבעות;

כתב תובענה ייצוגית מתוקן

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 23.8.2017, מתכבדים בזאת התובעים המייצגים להגיש כתב תובענה
ייצוגית מתוקן ומאוגד מטעמם.

: הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הינה כמפורט להלו

"כל מנויי הנתבעות החל מיום 9.12.2008 ועד ליום 23.8.2017".

: על יסוד האמור בכתב תביעה זה. יתבקש בית המשפט הנכבד להצהיר ולקבוע כדלקמן

א.1 הנתבעות מפרות את חובתן מכוח הרישיון שעל פיה משך ההמתנה הממוצע למענה אנושי במוקד
; הטלפוני שלהן לא יעלה על 30 שניות, וכן שמשך ההמתנה המירבי כאמור לא יעלה על 90 שניות

א.2 הנתבעות מפרות את חובותיהן מכוח תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), תשע"ב - 2012
(להלן: "תקנות מתן שירות טלפוני"), בקשר עם שירות השארת הודעה, ובקשר עם החובה
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להודיע לצרכן בהודעה מוקלטת את מקיטו בתור ואת זמן ההמתנה המשוער ואת זכותו לעבור
בכל רגע לשיתת השארת הודעה, וכן מפתת את הסכם פלזנר בקשר עס שירות ה - *>3כ1-[[03;

; א.3. נתבעת 1 מפעילה מוקד שירות טלפוני בשעות מצומצמות יותר מכפי שמחייב אותה הרישיון

א.4. לאור האמור בסעיפים א/1 - א/3, להורות לנתבעות לתקן את התנהלותן מכאן ואילך, ולנקוט
לאלתר בכל הצעדים הנדרשים על מנת שמשך ההמתנה הממוצע למענה אנושי במוקד הטלפוני
שלהן לא יעלה על 30 שניות, ולכך שמשך ההמתנה המירבי כאמור לא לעלה על 90 שמות, ולמלא
אחר מלוא חובותיהן על פי תקנות מתן שירות טלפוני, כמו גם בהסדר פלזנר, בקשר עם שירות
השארת הודעה, ובקשר עס החובה להודיע לצרכן בהודעה מוקלטת את מקומו בתור ואת זמן
ההמתנה המשוער ואת זכותו לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה, ובקשר עם החובה להפעיל

; את מוקד השירות הטלפוני בשעות כפי שמחייב הרישיון

; ב. לחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם

להערכת התובעים, מסתכם הנזק שנגרם לחברי הקבוצה בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים, בהיקף
מצטבר של כ- 40,000,000 ש"ח, על בסיס ההנחות וההערכות בפרק ד' להלן. למותר לציין כי הסכומים

המדויקים, יתבררו לכשיימסרו נתונים בעניין על ידי הנתבעות;

ג. לחייב את הנתבעות להשיב לחברי הקבוצה את מלוא התעשרותן של הנתבעות על חשבון חברי הקבוצה
; כתוצאה מהפרת החובות מושא התובענה

ד. להורות על מינוי בודק ניטראלי אשר יבחן את היקף המקרים בהם הפרו הנתבעות את חובותיהן מושא
התובענה, ואת היקף הנזק שנגרם לציבור והיקף התעשרותן של הנתבעות.

ה. בנוסף או לחילופין למבוקש בסעיפים ב' - ג' לעיל, היה ויגיע בית המשפט הנכבד למסקנה כי השבה ו/או
פיצוי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינם מעשיים בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם
ולבצע את התשלום בעלות סבירה ונין מסיכה אחרת, יתבקש כית המשפט הנכבד לעשות שימוש
בסמכותו על פי הוראת סעיף 0020 לחוק תובענות ייצוגיות, ובתוך כך, להורות על מתן כל סעד אחר

; לטובת הקבוצה, כולן או חלקן, או פיצוי לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין
ו. להורות על תשלום פיצוי מיוחד לתובעים וגמול הולם לבאי כוחם על אשר טרחו ונקטו בהליך משפטי זה;

ז. לחייב את הנתבעות בהוצאות תובענה זו ובשכר טרחת עו"ד.

א. ממא! עניינה של התובענה בקליפת האגוז?
1. עניינה של התוכענה דנא כשלוש הפרות סיסטמתיות, מתמשכות ומכוונות מצד הנתבעות את חובותיהן

כלפי חברי הקבוצה בקשר עס המוקד הטלפוני שלהן, כמפורט להלן:
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1.1. ראשית - הנתבעות מפרות את חובותיהן הקבועות ברישיון בקשר עם זמני ההמתנה במוקד
הטלפוני שלהן (אשר מחייבות את הנתבעות לכך שזמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי לא יעלה על
30 שניות וזמן ההמתנה המירבי למענה אנושי לא יעלה על 90 שניות) - כאשר בפועל זמני ההמתנה
במוקד השירות הטלפוני של הנתבעות חורגים אלפי אחוזים מעבר לתקרות בהן היא חייבת לעמוד.

1.2. שנית - הנתבעות מפרות את חובותיהן בקשר עם תקנות מתן שלרות טלפוני וכן בקשר עם הסכם
הפשרה בעניין פלזנר, ובכלל זה לעניין האפשרות להשאיר הודעה על מנת שנציג יחזור אליך,
והחובה המוטלת על הנתבעות להודיע ללקוח מהו מיקומו בתור, ומהו זמן ההמתנה המשוער, ויתר
החובות מכוח התקנות וההסכם בעניין פלזנר, שנועדו לדאוג לכך שזמנו של הלקוח, לא יהיה

הפקרות בידי חברות דוגמת הנתבעות.

1.3. שלישית - הנתבעת 1 מפעילה מוקד שירות טלפוני בשעות מצומצמות יותר מכפי שמחייב אותה
הרישיון.

כך, הרישיון מחייב את הנתבעת 1 להעמיד מוקד שירות טלפוני בימים א' - ה' למשך 12 שעות
.19, וביום ו' למשך 7 שעות, בין השעות 07:00 ל- 14:00. ובסך הכל .07 ל- 00 ביממה, בין השעות 00

למשך 67 שעות בשבוע.

בפועל, מוקד השירות הטלפוני של הנתבעת 1 איננו פעיל במהלך מלוא שעות הפעילות כפי שמחייב
הרישיון.

מבדיקות שבוצעו במהלך החודשים שקדמו להגשת בקשת האישור המקורית עלה כי המוקד היה
, וביום ו' המוקד פעיל בין הימים אי - ה' למשך 10 שעות וחצי בלבד, בין השעות 08:00 ל- 18:30

פעיל למשך 5 שעות בלבד, בין השעות 00 =08 ל- 13:00. ובסך הכל למשך 57.5 שעות בשבוע.

כלומר, הנתבעת 1 צמצמה את שעות פעילות המוקד לפחות ב- 9.5 שעות בשבוע, קרי לפחות ב-
0/ק14 מכפי שהיא מחויבת על פי הרישיון.

במסגרת התביעה יתבקש בית המשפט הנכבד למנות בודק נייטראלי שיבדוק את הנתונים
המדוייקיס לגבי שעות הפעלת המוקד במהלך התקופה הרלבנטית לתביעה.

2. גם הרגולטור ער לכך שהנתבעות מפרות את חובותיהן מושא התובענה, והוא מטיל עליהן מעת לעת
. ואולם עיצומים כספיים בגין כך, כמפורט באסמכתאות המצ"ב כנספחים "14" - "15", "16" ו- "30"
הנתבעות ככל הנראה עושות חשבון שעדיף להן לשאת מעת לעת בעיצומים כספיים כאלה, מאשר לבצע את
ההשקעה הנדרשת לשם תיקון התנהלותן, דבר שככל הנראה עלותו גבוהה מעלות העיצומים הכספיים, ולכן
הן ממשיכות ב"שיטת מצליח", במודע ובמכוון באותה התנהלות של פגיעה כזכויות הציבור, בבחינת

"הכלבים נובחים והשיירה עוברת".

3. אין לקבל כי תאגיד דוגמת הוט ירשה לעצמו להתעלם ברגל גסה מהוראות רישיונו, מתקנות, מפסק דין
שאישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ומעיצומים המוטלים עליו על ידי הרגולטור רק כי הדבר משתלם לו
כלכלית. הבסיס של שלטון החוק הוא ציות לנורמות אלה, כאשר הוט רואה עצמה, משוס מה, פטורה מכך.
במסגרת תובענה זה, יתבקש בית המשפט הנכבד, לקבוע תג מחיר, להפרת החובות הקוגנטיות שמבצעות
הנתבעות במכוון כלפי הצרכנים, וכן לחייבן לנקוט לאלתר בכל הצעדים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות

המוטלות עליהן על פי דין.
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ב. העובדות הצריכות לענייננו
ב.1. המקרים הפרטיים של התוגעיס

ב.1.1 התובע 1

4. התובע 1 הינו לקוח של הנתבעות.
מצ"ב כנספח "!" סיכום פרטי ההתקשרות של התובע 1 עס הנתבעות מחודש אוקטובר 2013, וכן מצ''ב
בנספח "!" חשבונית לדוגמה בגין התשלום החודשי של התובע 2 לנתבעת 1 בגין שירותי הטלוויזיה

ולנתבעת 2 בגין שירותי הטלפון ותשתית האינטרנט.
העתק החוזים האחידים של הנתבעות 1 ו- 2, כפי שהודפסו מאתר האינטרנט שלהן, בקשר עם שירותי

הטלוויזיה, אינטרנט, והטלפון מצ"ב כנספחים "3" - "$" בהתאמה.

כ. הנתבעת 1 הינה ספקית שירותי טלוויזיה.

6. הנתבעת 2 הינה ספקית שירותי קו טלפון ותשתית אינטרנט.
7. התובע 1 התקשר עס הנתבעת 1 והנתבעת 1 במסגרת חבילה שמכונה חבילת "טריפל'י.

8. במהלך דצמבר 2013 או במועד סמוך העלו הנתבעות את התשלום החודשי של התובע באופן חד צדדי בכ-
170 שקלים? י.)

9. על רקע הפרה זו של ההסכם מצד הנתבעות, נאלץ התובע 1 להתקשר למוקד הטלפוני של הנתבעות על מנת
לגרוס לכך שיתקנו את ההפרה ואת החיוב השגוי שהן גובות ממנו.

10. אלא שהתובע 1 נאלץ להתקשר למוקד הטלפוני לא פחות מ- 6 פעמים, כאשר בכל פעם נאלץ להמתין על
הקו כחצי שעה עד למענה אנושי וכשעה עד לסיים השיחה עס הנציג. בסיום כל שיחה הנציג או הנציגה
הבטיחו לחזור אל התובע 1, ולמרות זאת לא חזרו. כך שש פעמים. בכל אחת מן השיחות התבקש התובע 1
לשלוח מחדש את תנאי העיסקה שסוכמו עימו וכך הוא עשה שוב ושוב בפקס ובמייל וקיבל אישורים על כך
שהמסמכים הגיעו, ובכל זאת לא חזר אליו אף נציג מטעס הנתבעות ובכל שיחה שיזם התובע 1 נענה כי

המסמכים אינם מופיעים במחשב ולכן עליו לשלוח אותם שוב.
11. לאחר שהתובע 1 הבין כי הנתבעות מפרות את חובתן במודע ובמכוון ובאופן שיטתי, הוא הקליט את
השיחות האחרונות עס נציגי השירות של הנתבעזת, ופנה כיוס 25.3.14 בתלונה אל המועצה הישראלית
לצרכנות (להלן: "המועצה"), תוך שהעלה על הכתב את הפרת החובה של הנתבעות בקשר עס זמני ההמתנה

ובקשר עס הפרת ההסכם, וביקש את סיוע המועצה בפתרון הבעייה.

העתק התלונה למועצה מצ"ב כנספח "$".
12. ואכן, המועצה פנתה אל הנתבעות, וביקשה לקבל את הסבריהן להתנהלותן, ואולם הנתבעות התעלמו

ממכתב המועצה.

. העתק מכתב המועצה אל הנתבעות מיוס 31.3.14 מצ"ב כנספח "6"
ו
1
ו

ו
1
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13. לאחר שהנתבעות לא הגיבו לפניית המועצה, שלחה המועצה אל הנתבעות מכתב נוסף ביום 22.4.14,
במסגרתו התריעה המועצה כי לא קיבלה כל התייחסות לפנייתה הראשונה, וכי אס הנתבעות לא יגיבו

בתוך 8 ימים תראה המועצה בתלונת התובע כמוצדקת.
22.4 מצ"ב כנספח "7". העתק מכתבה השני של המועצה אל הנתבעות מיום 14.

14. אלא שהנתבעות בחרו להתעלם גם מהפנייה השנייה של המלעצה. התעלמותן של הנתבעות מדברת בעד
עצמה.

15. על רקע זה, החל התובע 1 לתעד עשרות שיחות למוקדי השירות של הנתבעות, על מנת להציג את
הסיסטמתיות שבהתנחלות הנתבעות.

16. בנוסף, מאחר והתביעה דנא עוסקת גם בהפרת הסכם פלזנר, פנו הח"מ קודם להגשת התביעה אל עו"ד
עופר לוי, ששימש ב"כ הקבוצה הייצוגית בעניין פלזנר, ומבדיקה איתו התברר כי הוא פעל במשך חודשים
לבצע בדיקות המתעדות את ההפרות המתמשכות והסיסטמתיות של הסכם פלזנר, תוך שבמסגרת
הבדיקה, שכללה כ - 180 שיחות טלפוניות, עלה כי משך ההמתנה הממוצע למענה אנושי ללקוח הוט
המעוניין לקבל שירות (למשל, בירורים כספיים) היה מעל 1,100 שניות. לעומת זאת, משך ההמתנה

הממוצע ללקוח המעוניין להצטרף לשירות של הוט (למשל, להצטרף להוט) הוא בסביבות דקה בלבד (!).

30̂כ1~0311 כלל. כמו כן העלתה הבדיקה כי בלמעלה מ - 800/0 מכלל השיחות שנבדקו לא הוצע שירות 
מצ"ב כנספח "20" תצהיר גב' יעל סטרנס שביצעה את ההקלטות לבקשת עו"ד עופר לוי, אליו מצורפים

כנספחים "א" ו- "ב" בהתאמה, טבלה המרכזת את ממצאי השיחות, ודיסק ועל גביו הקלטות השיחות.
בנוסף, מצ"ב כנספח "21" העתק פניה שבוצעה על ידי עו"ד שמואל אהרונסון, שותפו של עו"ד לוי, אל

משרד התקשורת לפי חוק חופש המידע, לקבלת הנתונים באשר למוקד הטלפוני.
מצ"ב כנספח "11" העתק תשובת משרד התקשורת למכתבו של עו"ד אהרונסון, לפיה הנתבעות מתנגדות
לכך שמשרד התקשורת יחשוף את הנתונים אודות המוקד הטלפוני, בעוד שמשרד התקשורת הודיע כי
הוא דוחה את התנגדות הנתבעות, וכי על כן עומדת לנתבעות הזכות להגיש עתירה באשר להחלטה הנ"ל

שלמשרד התקשורת בטרם יחשפו הנתונים.

17. וכמו כן מצ"ב במרוכז כנספח "11" המידע שהתקבל ממשרד התקשורת במסגרת הפנייה מכוח חוק
חופש המידע, המציג בין היתר את הביקורת שמותח משרד התקשורת על הוט בגין הפרת החובות מושא
התובענה דנא, את הבדיקות שביצע משרד התקשורת וממצאיו לגבי הפרת החובות של הוט, וכן הודאות

בעל הדין של הוט בהפרות חובותיה.

18. הרושם המתקבל הוא שהוט תעשה הכל כדי להמשיך בשלה ולמנוע הפללתה.

ב.2.1. המקרה הפרטי של התובע 2

19. התובע 2 הינו תושב ראשון לציון ומנוי של חברת הוט מזה שנים רבות (מס' מנוי 40002086).
20. במהלך חודש יולי 2013 החלו הפרעות בקו הטלפון והאינטרנט של התובע 1, בעקבותיהן ניסה ליצור קשר

עם הנתבעות במשך מספר ימים ולדווח על התקלה.
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21. התובע 2 המתין לשווא במשך דקות ארוכות למענה טלפתי ולאחר שהתייאש מההמתנה הארוכה, הותיר
את מספר הטלפון שלו במוקד השירות רציפה לטלפון חוזר.

, 22. למרבה הצער שיחת הטלפון החוזרת בוששה מלהגיע והוא ניצב בפני שוקת שבורה, החל מיום 17.1.2013
המועד בו שבק קו הטלפון חייס לחלוטין (ויחד עימו היכולת לקבל שירותי איננטרנט),

23. התובע 2 המשיך בנסיונותיו ליצור קשר עם הנתבעות במשך מספר ימים, ולאחר שהתייאש מכך הודיע
23,7 ובשנית ביום 24.7.2013 על הפסקת התקשרות, באופן חד צדדי, ועל כך בפקס אשר נשלח ביום 2013.

שהוא נאלץ (בלית ברירה מאחר ונותר ללא קו טלפון ואינטרנט פעילים) להתחבר לשירותי חברת "בזק".

24. העתק פקס הודעת התנתקות מצ"ב כנספח "11".
25. התובע 2 עוד ניסה לתאם טכנאי לניתוקו מהנתבעות ולאיסוף הציוד מביתו, אך לאחר שהתייאש גם מכך,

החזיר בנו, את הציוד אשר היה ברשותו, ביום 31.7.2013 לתחנת שירות "הוט מובייל מערב רשל"צ".

26. העתק אסמכתא על החזרת ציוד מצ"ב כנספח "33א".

ב.3.1. המקרה הפרטי של התובע 3

27. התובע 3 הינו תושב ראשון לציון ומנוי אצל הנתבעות מזה מספר שנים (מס' לקוח 138992).
28. במהלך סוף חודש יוני (ביום 24.6.2013), נתקל התובע 3 בתקלת צפייה בטלוויזיה, אשר מנעה מילדיו

צפייה בשידורים.

29. התובע 3 ניסה ליצור קשר עס מוקד השירות של הנתבעות במשך מספר פעמים בכדי לדווח על התקלה,
אך בכל הפעמים נאלץ להמתין דקות ארוכות.

30. התובע 3 העדיף שלא להשאיר מספר טלפון בכדי שנציגי הנתבעות יחזרו אליו והתעקש להמתין למענה
אנושי. למחרת (ביום 25.6.2013), לאחר המתנה ארוכה של כ-45 דקות, הצליח התובע 3 לקבל מענה

אנושי והוא דיווח על התקלה שבביתו, עובדה שגרמה לו לתחושות שליליות של אי נוחות ותסכול.

31. בהמשך לדיווח על התקלה, תואם עבורו טכנאי ליום חמישי (27.6.2013 בין השעות 13:00-15:00), תוך
הנחייה להמתין בכית להבטחה כי הטכנאי ייצור עימו קשר טרם הגעתו.

בשעה המיועדים, המתין התובע 3 כביתו, בדריכות רבה, לבואו של הטכנאי ו/או לשיחת הטלפון 32. בתאריך (
המבשרת על בוא הטכנאי. משבושש הטכנאי להגיע, יצר קשר עס מוקד השירות (תוך המתנה ארוכה של

כ-40 דקות למענה אנושי), בכדי לברר מדוע לא הגיע הטכנאי.

33. או אז נדהם התובע 3 לשמוע כי, לטענת נציגת השירות, הטכנאי ניסה ליצור קשר עימו אך הוא, כביכול,
לא ענה לטלפון.

, וכל 34. התובע 3 כעס מאוד על התירוץ הקלוש והדגיש בפני נציגת הנתבעות כי היה זמין כל הזמן בביתו
המתין "דרוך כקפיץ" להגעת הטכנאי, אך כל מחאותיו נפלו על אוזניים אטומות והוא נאלץ להמתין

בתסכול רב מספר ימים נוספים לטכנאי אשר תואם ליום 1.7.13.
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35. התובע 3 אשר נחשף לידיעות באשר לשיבושי עבודה אצל הוט, חשש מכך שגס הטכנאי אשר תואם בשנית
לא יגיע ועל כן ביקש לברר את עניין שביתת הטכנאים עם המוקדנית, אך זו הכחישה את עניין שיבושי

העבודה והבטיחה לו כי "הכל כרגיל".

36. הטכנאי הגיע לבסוף ביום 1.7.2013. באותו היום (1.7.2013), לאחר תיקון התקלה ע"י הטכנאי, יצר
התובע 3 קשר עם מוקד השירות (לאחר המתנה ארוכה של כשעה!!!) ודרש קיזוז מהחשבון החודשי של
מספר הימים שבהם לא סופק לו שירותי טלוויזיה וכן פיצוי בעבור המתנת הסרק לטכנאי ביום

.27.6.2013

37. נציגת השירות סירבה לדרישת התובע ונאותה לפצותו בדרכים אחרות (הוספת ערוצי צפייה בחינם
והגדלת נפח תשתית האינטרנט ל-12.5 מגה). פיצוי זה נתקבל ע"י התובע 2 תחת מחאה, ורק לאחר

שהנתבעת סירבה להשבה הכספית ולפיצוי שנדרש על ידו.

38. להלן נעמוד על ההפרה הסיסטמתית של חובות הנתבעות בקשר עם המוקד הטלפוני.

ב.2. הפרת הנתבעות את חובותיהן בקשר עם זמן ההמתנה למענה אנושי

39. הנתבעות מחויבות להעמיד לחברי הקבוצה מוקדי שירות טלפוניים העומדים בסטנדרט לפיו זמן
ההמתנה הממוצע למענה אנושי לא יעלה על 30 שניות וזמן ההמתנה המירבי למענה אנושי לא יעלה על

90 שניות.

40. חובה זו נובעת הן מהוראות הרישיון (סעיף 41.4.3 בנוגע למוקדי השירות, וסעיף 41.6.1 בנוגע למוקדי
השירות הטכני), הן מכוח מערכת היחסים החוזית בין הצדדים, והן מכוח חובות תום הלב וחובות

הזהירות בדין הכללי, ויתר הדוקטרינות המשפטיות כמפורט בפרק ה' להלן.

41. זוהי הוראת סעיף 41.4 לרישיון הנתבעת 1 לגבי מוקד השירות וטיפול בפניות המנויים;

41.4. מוקדי שירות וטיפול בפניות מנויים

41.4.1. בעל הרשיון יקיים ויפעיל מוקד שירות למנויים ולטיפול בפניות מנויים והמבקשים
להיות מנויים; בעל הרשיון יהיה רשאי להעמיד לטובת מנוייו לצורך פניה למוקד התקשרות עם
בעל הרשיון, ובכל הודעה או כיתוב, לרבות בשידור, את המען, מספר בהסכם המנוי, באתר
האינטרנט של בעל הרשיון, בכל מדריך טלפונים הכולל פרטי הרשיון יפרסם ברבים ויודיע
למנוייו, בכל פרסום שעניינו פניה כאמור לעיל, לרבות מנוייו, בנוסף לכל מספר טלפון אחר כאמור
לעיל, מספר טלפון חינם מסוג 800-1. בעל לצורך כל פניה שעניינה אינו רכישת שירות, מוצר או
שידור, יעמיד בעל הרשיון לטובת השירות, מספר או מספרי טלפון יעודיים, בעלות מירבית של

שיחה מקומית ברשת בזק.

41.4.2. מוקד השירות יטפל בפניות של מנויים של בעל הרשיון ושל המבקשים להיות מנויים
שלבעל הרשיון, בעניינים הבאים: הזמגת שידורים בתשלום לפי שימוש, וזאת במשך כל ימות
השבוע למעט יום הכיפורים, 24 שעות ביממה. פניות בענייני בקשת התחברות לשידורים, בקשת
ניתוק או הפסקה של השידורים, שינוי חבילות, מידע על שידורים ותעריפיהם, טיפול בחשבונות
מנויים ופירוט החיובים הכספיים של מנוי, תלונות לגבי טיב השירות או כל עניין אחר, למעט
תלונות לעניין תקלות, יטופלו ע"י מוקד השירות כל ימות השבוע, למעט יום הכיפורים בין השעות
07:00-19:00 ובימי שישי וערבי חג, עד השעה 14:00. לעניין תלונות מנויים על תקלות יחולו

הוראות סעיף 41.6 להלן.

41.4.3. רמת השירות במוקד שירות.לא תפחת מן המפורט להלן:
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41.4.3.1. לפחות 0/070 מן הפניות לקבלת מענה אנושי בשעות העומס ייעגו במענה אנושי והיתר
במענה קולי ממוחשב.

41.4.3.2. לפחות 0/090 מן הפניות שנענו במענה קולי ממוחשב יטופלו באותו יום, והיתר - למחרת.

41.4.3.3. זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי לא יעלה על 30 שניות.

41.4.3.4. זמן ההמתנה המירבי למענה אנושי לא יעלה על 90 שניות.

41.4.3.5. לכל פונה יימסר מספר פנייה סודר או אמצעי זיהוי אחר לפנייתו כאסמכתא להמשך
הטיפול ולבקרה עליו.

41.4.3.6. צוות המוקדנים יכלול עובדים הבקיאים בשפות העיקריות השגורות בפי המנויים.

41.4.3.7. חובות בעל הרשיון האמורות יחולו לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת הרשיון.

42. את אותם סטנדרטים מחיל הרישיוץ על מוקד התמיכה הטכנית, בהוראת סעיף 41.6 לרישיון:

"41.6.1. בעל הרשיון יפעיל מוקד לטיפול בפניות טלפוניות או אחרות של מנויים לעניין תקלות
הנוגעות לשידוריו וכן לשם תמיכה טכנית במנויים, לרבית בתפעול ציוד הקצה והיישומים
השונים (בסעיף זה - "מוקד שירות טכני"); מוקד השירות הטכני יהיה מאויש בצוות עובדים
מיומן ומקצועי בעל כשירות מתאימה לתמיכה טכנית במנויים בכל שעות היממה ובכל ימות
השנה למעט ביום הכיפורים; החיוג למוקד יהיה במתכונת 800-1; רמת השירות במוקד שירות

טכני לא תפחת מו המפורט בסעיף 41.4.3 לעיל."

43. רישיון הנתבעת 2 איננו קובע את הרף המפורש של 30 שניות ו- 90 שניות, אולם קובע כי חובה לוודא
שזמן ההמתנה במוקד הטלפוני יהיה סביר (ר' סעיף 2(ג)(2) לנספח ה' לרישיון הנתבעת 2), תוך שהרף
שנקבע לעניין הנתבעת 1, קובע למעשה מהו רף הסבירות. מאחר והמוקד הטלפוני של הנתבעות הינו
מוקד משותף, ומאחר והן חורגות מהרף הנ"ל באלפי אחוזים, ממילא לא יכולה להיות מחלוקת שגם

הנתבעת 2 חורגת מרף הסבירות שנקבע ברישיונה.

העתק העמודים הרלבנטיים מתוך רישיונות הנתבעת 1 והנתבעת 2 מצ"ב כנספחים "$" - "9" בהתאמה.

44. כאמור, באופן שיטתי הנתבעות חורגות מזמני ההמתנה להן הן מחויבות, באלפי אחוזים.

45. לשם המחשה, מצורפות, על גבי הדיסק המצ"ב כנספח "10" שיחות שהקליט התובע 1 עם המוקד
הטלפוני של הנתבעות במהלך החודשים מרץ - יוני 2014, אשר זמן ההמתנה הממוצע בהן למענה אנושי
היה מעל 1539 שניות (קרי פי 50 ויותר(!} מעל התקרה הממוצעת המותרת, ופי 17 ויותתי) מעל התקרה

המקסימלית המותרת(!)

מצ"ב כנספח "11" טבלה המציגה את תאריכי השיחות, וזמן ההמתנה למענה אנושי בכל אחת מהן.
וכן ראה את הבדיקות שבוצעו על ידי גב' סטרנס לבקשת עו"ד עופר לוי, נספח "20" לעיל.

46. גם התובעים 2 ו- 3 ביצעו עשרות ניסיונות חיוג למוקדי השירות של הוט, במשך שעות העבודה המקובלות
.17) ומהם עלו המסקנות הבאות �. (משעה 08:00 ועד 00

46.1. בכל המקרים זמן ההמתנה למוקד הדיווח על תקלות טלוויזיה היה הגדול מכולם ועמד על 40-60
דקות, כשהתקליט מדווח על זמן "גדול מ-8 דקות" והמתנה בתור של 60-90 לקוחות.
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סרטון תיעוד שיחה המסומן בסרטון 2, הכולל התקשרות למוקד תקלות הטלוויזיה ביום
30.7.2013 והודעת התקליט על זמן המתנה ארוך ועל 84 לקוחות הממתינים למענה, וסרטון

, מיום 31.7.2013 בו מודיע התקליט על 76 לקוחות ממתינים, תיעוד שיחה המסומן בסרטון 3
מצורפים בדיסק המצ"ב כנספח "34".

46.2. זמן ההמתנה ומספר הממתינים למוקד הדיווח על תקלות טלפון ואינטרנט היה נמוך יותר ועמד
על י'מעל 8 דקות" (כמאמר התקליט), כשדווח על המתנה בתור של 30-40 לקוחות.

סרטון תיעוד שיחה המסומן בסרטון 4, הכולל התקשרות למוקד תקלות הטלפון ביום 31.7.2013
והודעת התקליט על זמן המתנה ארוך ועל 30 לקוחות הממתינים למענה, מצורף בדיסק המצ"ב

כנספח "34".

46.3. באף אחת מעשרות שיחות הטלפון לא נתקבל מענה אנושי בתוך פרק זמן כמוך מ-20 דקות.

ו ר' גס את נתוני החריגות בין ינואר 2013 לאוגוסט 2013 על פי בדיקות שביצע משרד התקשורת, כמפורט
במסמכים המצ"ב כנספח "23" שהתקבלו ממשרד התקשורת במסגרת פנייה מכוח חופש המידע.

47. וכמו כן מצ"ב הקלטות נוספות שבוצעו על ידי התובע 1, במהלך המחצית השנייה של שנת 2014 ותחילת
שנת 2015, על גבי הדיסק המצ"ב כנספח "24".

48. יצויין, כי הפרת החובות הסיסטמתית של הנתבעות, איננה יד המקרה, אלא מתבצעת במודע, ובמכוון, חרף
עיצומים כספיים שמטיל עליהן הרגולטור בעקבות הפרת חובותיהן, ככל הנראה מתוך מחשבה שהדבר

משתלם כלכלית גם אם מוטלים העיצומים.

49. כפי שהובא לעיל, הוט מפרה את הסדר הפשרה בתביעת פלזנר, שנוהלה נגדן בגין התנהלותן הנ"ל בשנים
עברו.

50. בקצרה נסביר שביום 8.12.08 הוגשה נגד הנתבעות תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית במסגרת ת.א. -5028
12-08 חיים פלזנר ואח' נ' הוט - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ, בגין ההפרה דאז (כ- 6 שנים לפני הגשת

התובענה דנא) של מכסות זמן ההמתנה הממוצע והמקסימאלי להן מחוייבות הנתבעות.

51. ביום 20.5.11 אישר בית המשפט המחוזי במחוז מרכז, כב' השופטת אסתר שטמר, את הסדר הפשרה
שהושג בתיק, אשר כלל רכיב של פיצוי חברי הקבוצה בגין העבר, עבור ההפרות דאז באותן שנים, וכן רכיב
של הסדרה עתידית, לפיו התחייבו הנתבעות להקים מערכת חדשה, בתוך חצי שנה מיום אישור ההסכם על
ידי בית המשפט ולפחות למשך 7 שנים, שתאפשר למתקשרים אליה להשאיר את פרטיהם כאשר הנתבעות
תהיינה מחוייבות לחזור בעצמן אל הלקוח תוך 4 שעות ממועד פניית הלקוח (וזאת הן במוקד השירות והן

במוקד הטכני).

העתק פסק הדץ שאישר את הסדר הפשרה מצ"ב כנספח "11".

העתק הסדר הפשרה כפי שפורסם בפנקס תובענות ייצוגיות מצ"ב כנספח "13".

למען הבהרת הדברים, יצויין כי החובות שהוטלו על הנתבעות בהסדר הפשרה בעניין פלזנר בקשר עם
ההסדרה העתידית רחבות בנושאים מסוימים מן החובות שנקבעו בתקנות מתן שירות טלפוני, ובנושאים

אחרים תקנות מתן שירות טלפוני מטילות חובות רחבות יותר מאשר הסדר פלזנר.
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; בהסכם פלזכר התחייבה הוט לספק את השירות "בסמוך לאחר 0811-63 לדוגמא, בהקשר שירות ה -̂ 
; בהסכם פלזנר התחייבה הוט לספק תחילת השיחה" ובתקנות "לא יאוחר משתי דקות מתחילת השיחה"
את השירות ללא תלות במשך ההמתנה הצפוי ובתקנות רק אם משך ההמתנה הצפוי צריך לעלות על 3
דקות). כמו כן ככל שייקבע כי התקנות אינן חלות על מוקדי השירות אלא רק על המוקד הטכני (והתובע
סבור כי אין כל הצדקה לקבל פרשנות כזו), אזי בכל מקרה הסכם פלזנר מחייב את הנתבעות לספק את

שירות השארת ההודעה גם במוקד השירות, סמוך לאחר תחילת השיחה.

בנושאים אחרים, הסטנדרט שבתקנות רחב ומחמיר מזה שבהסכם פלזנר.

למשל בתקנות נקבע כי על הנתבעות לחזור אל הצרכן בתוך 3 שעות ממועד השארת ההודעה ובעניין פלזנר
החובה הינה תוך 4 שעות; ולמשל, התקנות הוסיפו חובה להודיע לצרכן את מיקומו בתור ואת זמן ההמתנה

המשוער.

: כאמור, הבדיקה דלעיל שבוצעה על ידי גב' סטרנס העלתה שהוט מפרה גם את הסכם הפשרה בעניין פלזנר
0311-530 כלל. בלמעלה מ -800/0 מכלל השיחות שנבדקו לא הוצע שירות̂ 

52. יוצא אפוא שהנתבעות חורו לאותה התנהלות של הפרת חובותיהן בנוגע לזמני ההמתנה.

53. יצויין כי בהתאם לסע' 22 לפסק הדין בתביעת פלזנר, שהעתקו מצ"ב כנספח "11". ההסדר בעניין פלזנר
יוצר מעשה בית דין רק ביחס לתקופה שקדמה למועד הגשת תביעת פלזנר ביום 8.12.2008.

54. במהלך השנים שחלפו מאז הסדר הפשרה הנ"ל, הטיל הרנולטור על הנתבעות לפחות שלושה עיצומים
כספיים בגין זמני ההמתנה הארוכים מדי במוקד הטלפוני, אלא שלמרבה הצער גס סנקציות אלה אינן

חריפות מספיק על מנת לגרום לנתבעות לשנות את התנהלותן,

55. ר' למשל את כתבת *6ת¥ מיום 27.10.13, נספח "14א". לפיה: "המועצה לשידורי בבלים ולשייורי לוויין,
הודיעה היום (אי) שהטילה על חברת) 1101 הוט) עיצום כספי בסן 100,800 שקל, "בשל חריגות משמעותיות
בזמני המענה במוקדי שירית הלקוחות במהלך השנה". כן מצ"ב כנספח "14ב" הודעת משרד התקשורת אודות

העיצום הכספי הנ"ל.

56. כך לדוגמא, כפי שפרסם משרד התקשורת ביום 29.6.14, הוט נקנסה בסך של 1.3 מיליון ¤, בשל מה שתואר
על ידו כ"זלזול בציבור הצרכנים" כפי שבא לידי ביטוי במשך ההמתנה למענה אנושי אצלה.

מצ"ב כנספח "30" עותק מהודעת משרד התקשורת מיום 29.6.14, וכן, באותו עניין, כתבת עיתון כלכליסט
מיום 25.6.14, המצ"כ כנספח "15".

57. וביום 14.12.14 או במועד סמוך, שיב נקנסה הוט בגין זמני ההמתנה הארוכים מדי, הפעם בסך של 1.6
25" ו- "16" כתבות מעיתון כלכליסט וגלובס. מליון ¤ נוספים. מצ"ב בעניין זה כנספחים "

58. יצויין, כי כפי שעולה מן המידע שהתקבל ממשרד התקשורת, הפרת החובות הללו מצד הנתבעות, התקיימה
גם לפחות עובר לשנת 2010 וכן בשנת 2011. ר' את מכתב משרד התקשורת מיום 30.9.13 אשר צורף

, שם מודיע משרד התקשורת כך: במסגרת נספח "11". ומצ"ב למען המחזת כנפרד כנספח יע3יי

"9. כמו ק, אזכיר בטרם סיום כי סוגיית זמני המענה אינה חדשה ובשנים קודמות
כבר הוטלו עליכם עיצומים כספיים (מכתבינו מיום 28.4.2010, סימוכין 22722;

מכתבינו מיום 3.3.2011, סימוכין 22990)..."
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על רקע זה, ומאחר ובהתאם לסעיף 22 לפסק הדין בתביעת פלזנר (המצ''ב כנספח "12") ההסדר דשם יוצר
מעשה בית דין רק ביחס לתקופה שקדמה למועד הגשת תביעת פלזנר ביום 8.12.2008, מוגשת התביעה כאן
בגין הפרת החובות בקשר עם זמני ההמתנה, בגין התקופה שבין 9.12.2008 ועד למועד מתן פסק הדין

בתובענה.

59. ודוק - הנתבעות עצמן מודות כי הן חורגות מזמני ההמתנה המחייבים ברישיון, ומצ"ב בעניין זה, כנספח
"33ב" תצהיר שהנתבעות עצמן הגישו, במסגרת ת"צ 3637-08-13. במסגרת התצהיר, מפרטות הנתבעות
את זמני ההמתנה הממוצעים, לשיטתן, לחודשים יוני 2013 עד ספטמבר 2014. כפי שניתן לראות בתצהיר,
על פי נתוני הנתבעות עצמן, בכל אחד מן החודשים, הייתה חריגה עצומה מן התקרה המותרת על פי

הרישיון.

יצויין, כי הנתונים שפירסמו הנתבעות, הינם נמוכים מהנתונים שניטר משרד התקשורת, ור' לעניין זה את
הודעת משרד התקשורת, המצ"ב כנספח "23". שם מציין משרד התקשורת כי הנתונים שניטר משרד
התקשורת לגבי זמני ההמתנה של הוט, הינם ארוכים בהרבה מן הנתונים שהציגה חוט בדוחות שמסרה

למועצת הכבלים והלווין.

לפיכך, מבוקש למנות בודק נייטראלי שייכנס למערכות הנתבעות ויבחן את הנתונים המדוייקיס.

60. הנתבעות, ככל הנראה עושות חשבון שעדיף להן לשאת מעת לעת בעיצומים כספיים כאלה, מאשר לבצע את
ההשקעה הנדרשת לשם תיקון התנהלותן, דבר שככל הנראה עלותו גבוהה מעלות העיצומים הכספיים, ולכן

הן ממשיכות במודע ובמכוון באותה התנהלות של פגיעה בזכויות הציבור.

61. אין זאת אלא, שנדרשת סנקציה משמעותית הרבה יותר, על מנת לגרוס לכך שלא יהיה כלכלי לנתבעות
להמשיך בהתנהלות המפרה הנ"ל.

62. למותר לציין גס, כי העיצומים הכספיים שמוטלים על הנתבעות, שהתובעים כמובן מברכים עליהם, אינם
מפצים את הציבור בגין הנזקים שנגרמים לו.

63. כפי שיובהר בפרק ב/3 להלן, בנוסף להפרת חובות הנתבעות בעניין זמני ההמתנה, הנתבעות מתעלמות גם
מתקנות מתן שירות טלפוני, ועל אף שהתקנות הותקנו במרץ 2012 ונכנסו לתוקף בדצמבר 2012, יותר
משנה וחצי לפני הגשת התובענה דנא, עדיין הנתבעות נמנעות מלקיים את החובות על פי התקנות במוקד

.0311-530 השירות שלהן. הנתבעות, כאמור, גם מפרות את הסכם הפשרה בעניין פלזנר בעניין שירות ה -̂ 

ב.3. הנתבעות מתעלמות מחובתו על פי תקנות מתו שירות טלפוני

64. כמפורט לעיל, בחודש מרץ 2012 הותקנו תקנות מתן שירות טלפוני, כאשר ניתכה לנתבעות וליתר הגורמים
עליהם חלות התקנות תקופת חסד של 9 חודשים להתאים את מערכותיהן לדרישות התקנות, ונקבע כי

התקנות תיכנסנה לתוקף ביום 12.12.2012.

65. תקנות מתן שירות טלפוני חלות על כל עוסק שחלה עליו חובה לספק מוקד טלפוני חינם מכוח סעיף 18ב
לחוק הגנת הצרכן. רי את הוראת תקנה 1(א) לתקנות מתן שירות טלפוני שכותרתה "הגבלת זמן המתנה

: למענה אנושי"
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"1. (א) פנה צרכן לעוסק באמצעות הטלפון לצורך קבלת מענה אנושי הנכלל בשירות
טלפוני חינם כאמור בסעיף 18ב(1) לחוק, וזמן ההמתנה הצפוי לקבלת מעגה אנושי עולה על שלוש
דקות, יודיע העוסק לצרכן בהודעה מוקלטת, לא יאוחר משתי דקות מתחילת השיחה, כי זמן
ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה או להמתין

לקבלת מענה אנושי.

(ב) בחר הצרכן לעבור לשירות השארת הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ישאיר בהודעה
מוקלטת את שמו ומספר טלפון להתקשרות עמו; העוסק יחזור לצרכן במענה אנושי לא יאוחר
משלוש שעות ממועד השארת ההודעה; בחר הצרכן להמתין למענה אנושי, יודיע העוסק לצרכו
בהודעה מוקלטת את מקומו בתור ואת זמו ההמתנה המשוער, וכן יודיע לצרכן כי באפשרותו
לעבור בבל רגע לשירות השארת הודעה; השאיר הצרכן הודעה כאמור, יחזור אליו העיסק במענה

אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה.

(ג) השאיר צרכן לעוסק הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) פחות משעתיים לפני תום יום
העבודה, רשאי העוסק לחזור לצרכן במענה אנושי ביום העבודה הבא של העוסק, ולא יאוחר
משלוש שעות ממועד תחילת יום העבודה; ביום שאינו יום עבודה של העוסק, יודיע העוסק לצרכן

בהודעה מוקלטת את ימי ושעות פעילותו.

(ד) חזר העוסק לצרכן כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) והצרכן לא ענה, יודיע העוסק לצרכן,
בהודעה קולית או במסרון (18'\55), את טווח השעות שבמהלכן יחזור שנית לצרכן, ובלבד שהמועד
שבו יחזור לצרכן יהיה לא יאוחר משלוש שעות מהמועד שבו מסר הודעה או שלח מסרון כאמור;
חזר העוסק לצרכן בפעם השנייה כאמור והצרכן לא ענה, יודיע לו, בהודעה קולית או במסרון, כי

מאחר שלא ענה, עליו לפנות לעוסק מחדש."

66. הנתבעות, הינן בין העוסקים שחוק הגנת הצרכן החיל עליהם את החובה להעמיד מוקד שירות טלפוני
חינם מכוח הוראת סעיף 18ב(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן. כמפורט ברשימת סוגי העוסקים בתוספת השנייה

לחוק הגנת הצרכן.

67. כך שהוראות תקנות מתן שירות טלפוני חלות על הנתבעות.

68. בין היתר, בהתאם לתקנה 1(א) לתקנות מתן שירות טלפוני, במקרה בו צפוי זמן המתנה של מעל 3 דקות
לקבלת מענה אנושי במוקד הטלפוני, על הנתבעות להודיע לצרכן, בהודעה מוקלטת, לא יאוחר מ- 2 דקות
מתחילת השיחה, כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על 3 דקות וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת

הודעה או להמתין לקבלת מענה אנושי.

69. בין היתר, בהתאם לתקנה 1(ב) לתקנות מתן שירות טלפוני, במקרה בו צרכן השאיר הודעה, נקבעו
הוראות לעניין מהו פרק הזמן במסגרתו חייבות הנתבעות לחזור אל הצרכן. במקרה בו הצרכן ביקש
להמתין למענה אנושי, מחוייבות הנתבעות להודיע לצרכן מהו מיקומו בתור ומהו זמן ההמתנה המשוער,

וכן להודיע לצרכן כי באפשרותו לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה.

, לפני יותר 70. על אף שהתקנות הללו הותקנו במרץ 2012, לפני יותר משנתיים, ונכנסו לתוקף בדצמבר 2012
משנה וחצי קודם להגשת בקשת האישור דנא, עדיין הנתבעות אינן מקיימות את הוראות התקנות, ולא
התקינו מערכת אוטומאטית במוקד השירות הטלפוני, כך שהנתבעות אינן מאפשרות לצרכן את זכותו
להשאיר הודעה ושיחזרו אליו, ואינן מודיעות לצרכן מהו מיקומו בתור ומהו זמן ההמתנה המשוער, ויתר

חובותיהן על פי התקנות.

71. ודוק, להבדיל מבמוקד שירות הלקוחות ופניות המנויים, במוקד השירות הטכני כן הותקנה על ידי
הנתבעות מערכת כזו, ןאןלם יישומה שם הינץ לקוי ץאיננו עומד במדדי הרישיון ו/או הסכם פלזנר.
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72. באשר ליישום הלקוי של התקנית ו/או הסבם פלזנר במוקד הטכני - ראשית, בהתאם לסעיף 1 לתקנות
מענה טלפוני חלה חובה על הנתבעות ליידע את הלקוח בדבר מקומו בתור ואת זמן ההמתנה המשוער וכן

לחזור אליו בתוך שלוש שעות ממועד השארת הודעה.

73. אלא שהמערכת אינה מספקת מידע כנדרש אודות זמן ההמתנה המשוער.

74- ניתן לראות למשל בהקלטות שצורפו על גבי הדיסק המצ"ב כנספח "34". כי גם במקרים בהם הלקוח
נאלץ להמתין בין 20 דקות לבין למעלה משעה, המערכת מודיעה כי משד ההמתנה הצפוי הינו "למעלה
מ�8 דקות", ומדובר בהודעה מטעה, שאיננה מיישמת כנדרש את החובה להודיע את הזמן האמיתי
שהלקוח ימתין, ואיננה עושה אבחנה בין המתנה של 10 דקות לבין המתנה של שעה ורבע ועלולה לגרום

למתקשר להניח שייענה בתוך זמן קצר מעל 8 דקות.

75. יתרה מכך, גם במקרה שבו מושארת הודעה ע''י הלקוח, החזרה אליו נעשית ע"י מערכת ממוכנת ולא
במענה אנושי והוא נאלא להמתיו בשנית זמן ממושך עד למענה אנושי.

24.3.20 בתוכנית הצרכנות "הכל כלול" (ניתן לצפיה בכתובת 76. לעמן זה ראה כתבה אשר פורסמה ביום 14
̂/510.00.11ת3ת.31111^01^113//:סזזן1) אשר מסומנת בסרטון 6 על גבי 111€1£/?/̂ 1046268 =כנ11101€1

הדיסק המצ"ב כנספח "34".

77. בסרטון ניתן לשמוע הקלטת שיחה עם מוקדנית שירות לקוחות בהוט, ממנה ניתן ללמוד, כי גם כאשר
בוצעה שיחה חוזרת ללקוח ע"י המערכת של הוט, נאלצה תחקירנית התוכנית להמתין בשנית 8 דקות

למענה אנושי.

78. ויודגש כי ההפרות המיוחסות לנתבעות הוחמרו והוקצנו במהלך חודשי קיץ 2013 (יוני-ספטמבר) שבהם
נקטו עובדי הנתבעת בעיצומים והשבתות עקב סכסוך עבודה ואשר הביאו לכדי קריסה כמעט מוחלטת
של מוקדי השירות של הנתבעות (לעיל ולהלן� "שביתת הטכנאים" או "השביתה"). לשם דוגמא יפנו
התובעים לתיעוד שיחה שבוצעה ביום 15.8.2013, המסומנת כסרטון 5 על גבי הדיסק המצ"ב כנספח

"134/ ואשר ממנה ניתן ללמוד כי באותה שעה המתינו 380 אנשים כתור לקבלת מענה אנושי.

79. יצוין, כי בכדי לחמוק מהחובה להשיב שיחת טלפון בתוך 3 שעות, עושה הוט שימוש ב"תרגילי
התחמקות", במסגרתם היא טוענת כלפי הלקוח כי מוקדניות השירות ניסו להחזיר לו טלפון אך הוא,
כביכול, לא ענה - כיוון שהשיחות נעשות מטלפון חסוי אין לצרכן אפשרות להוכיח לנתבעת כי מדובר

בטענה משוללת יסוד.

80. במקרה דנן נאלץ התובע 2 להשאיר מספר פעמים מספר טלפון במענה הממוחשב ולא זכה לשיחה חוזרת
מאת הנתבעות.

81. באשר לאי קיום החובות מכוח הסכם פלזנר ומכוח התקנות במוקד השירות - כאמור, תקנות מתן שירות
טלפוני, כמו גם הסדר פלזנר, אינם חלים רק על מוקד התמיכה הטכנית, אלא שמחובתו של הנתבעות

למלא אחר הוראות התקנות גם במוקד השירות ופניות המנויים.
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82. החובה על עוסק מכוח סעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן להעמיד מוקד טלפוני חינם, הינה לצורך "מתן מענה
לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמיס בטובין שמכר או בשירותים שאותם הוא נותן מכוח דין או

הסכם."

83. זו לשון הסעיף בחוק:

"מתו שירית טלפוני חינם

18ב.(א) עוסק המנוי בתוספת השניה -
שמכר או בשירותים שאותם הוא נותן מכוח דין או הסכס (בסעיף זה - שירות טלפוני);(1) יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין

השירות הטלפוני יכלול גם מענה אנושי;
"... (2)

84. לשון הסעיף קובעת איפוא כי המענה הטלפוני, עליו חלות תקנות מתן שירות טלפוני, הינו לגבי כל פנייה
שעניינה ליקויים או פגמים בשירות.

85. ודוק, כאשר המחוקק התקין את התקנות, הוא עמד במפורש על העובדה שבמונח "ליקויים או פגמיס
בשירות", נכללים לא רק פניות בנוגע לתקלה טכנית, אלא על כל עניין ש"איננו מכירתי", לרבות למשל
פניות בנוגע לבעיות בחשבונות של הלקוח כמו במקרה הפרטי של התובע 1. קרי לנתבעות קמה חובה ליישם
את תקנות מתן שירות טלפוני גס במוקד השירות ולא רק במוקד הטכני, דבר שהן נמנעות, שלא כדין,

מלעשות, תוך שהן גורמות נזקים לציבור חברי הקבוצה ומתעשרות על חשבונם.

751 מיום 20.2.12, שדנה 86. בית המשפט הנכבד מופנה למשל אל פרוטוקול ישיבת וועדת הכלכלה מס' 750 ו-
בתקנות ואישרה אותן. העתק הפרוטוקול מצ"ב כנספח "16".

במסגרת הפרוטוקול, מבהירים יועמ"ש הרשות להגנת הצרכן במשרד התמ"ת, חנה טירי וינשטוק, וכן
חה"כ איתן כבל שיזם וקידם את התקנות, וכן גב' הילה דוידוביץ' נציגת משרד המשפטים, וכן עו"ד תמר
פינקוס הממונה על הרשות להגנת הצרכן במשרד התמ"ת, כי התקנות חלות גם על פניות בנוגע לבירורים

בנוגע לחשבונות, קרי גם על מוקד השירות ולא רק על המוקד הטכני.

ר' את הדברים הבאים מתוך הפרוטוקול:

מ] ת-חח" ̂ הרשותלהגגתהצרכן במשרד תתמ" ̂מ." "חנה טיר< וינשטוק:/.

"חובת מענה 2. (א) המענה האנושי של שירות טלפוני חינם ייתן לצרכן מענה לכל פניה
אנושי לעניין

שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שהעוסק מוכר אי בשירותים אותם

הוא נותן מכוח דין או הסכם.
(ב) השאיר הצרכן הודעה כאמור בתקנה 1(ב) יחזור העוסק לצרכן במענה

אנושי ויספק לו מענה לעניין הליקוי או הפגם שבגינם פנה."

ייתן מענה לצרכן לעניין הליקוי או הפגם, שלא יענו לו, יחזרו אליו ויגידו לו.- כן, אני אשלח אליך טכנאיכל מה שרצינו לומר בתקנות האלה הוא שהמענה האנושי של העוסק יהיה מענה מקצועי שהוא באמת
בעוד 3 ימים.



� 1 5-

היו"ר כרמל שאמה-הכהן:

אם אני רוצה לברר משהו לגבי החשבוגית, זה לא כלול!

איתן כבל:

זה כן, גם.

קריאה:

זה לא פגם.

מ] ם -תח" הילה רויירוביץ.-/נציגתמשרד המשפטי

זה כן.

ועמ"ש וועדת הכלכלה - הח"מ]: [י איתי עצמ\י(

השאלה איד מפרשים את המונח "ליקוי או פגם". השאלה אס זה ליקוי או פגם במתן השירות.

ת-הח"מ] ̂ הרשותלהגנת הצרכן במשרד התמ" חנה טירי וינשטוק^ע-מ

השאלה איך מפרשים, זו פרשנות. הפרשנות שלנו היא שזה כן תל.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

למה לא להבהיר את זה!

מ]: ת - הח" חנה טירי וינשטוק^^ט-."^ הרשות להגנת הצרכן במשרד התמ"

החוק מדבר על ליקוי בטובין או בשירותים. אם יש לי שאלה לגבי חשבונית, אני חושבת שטעו
בחשבונית, הפרשנות שלנו היא שזה כן חל על המקרים האלה.

היו"ר כרמל שאמה"הכהן:

איתן, להכין תיקון לחקיקה הראשית לגבי הליקוי.

איתן גבל:

כבר אמרנו להם את זה בשיחתי עמם, שאנחנו רוצים לעשות הרחבה נוספת.

מ].- איתי עצמו^יגמ."^ וועדת הכלכלה - הח"

אבל אני מבין שגם כיום משרד התמ"ת מפרש את המונח "ליקויים או פגמים" ככוללים טעות
בחשבונית.

מ] .• ת - הח" חנה טירי וינשטוק/^מ,"^ הרשות להגנת הצרכן במשרד התמ"

זאת הפרשנות שלנו.

;ל;0#*<.ז; על הרשות להגנת הצרכן במשרד התמ"ת-הח"מ] תמר פינקוס.י

כשיש טעות בחשבון זה ליקוי.
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ת-הח"מ]\ הגגת הצר כך במשרד התמ" רונה טירי וינשטוק: [יועמ"ש הרשות ל

הסעיף הוא סעיף אזרחי, הוא אמנם לא פלילי אבל גם במישור האזרחי זאת הפרשנות שלנו."

87. והדברים ברורים.

88. עוד יצויין, כי מבדיקות שערך התובע 1 עולה כי חברות הטלפון, חברות הסלולאר, יס, תאגידי המיס,
וספקיות האינטרנט, עליהן חלות תקנות מתן שירות טלפוני, כן החילו את הדרישות של תקנות מתן שירות

טלפוני גם על מוקד השירות שלהן ולא רק על המוקד הטכני (זאת להבדיל מהנתבעות כאן).

89. עובדה זו מהדדת את הפסול בהתנהלות הנתבעות.

90. מצ"ב למען הסדר, פרוטוקולי יתר הדיונים מישיבות וועדת הכלכלה שדנה בתקנות, כנספח "17". וכן
מצ"ב כנספח "18" העתק הצעת החוק המקורית שבסופו של דבר הובילה להתקנת התקנות.

30ל0311-1 גם  ̂ 91. ויתרה מכך, כאמור, לא יכולה להיות מחלוקת כי הסכם פלזנר מחייב העמדת מערכת
במוקדי השירות (תוך חצי שנה ממועד אישור הסדר פלזנר), וכי הנתבעות מפרות את חובתן להעמיד מערכת

>301ל0311-1 בהתאם להוראות הסכם פלזנר.

ב.4. הנתבעת 1 מפעילה את מוקד השירות הטלפוני בשעות מצומצמות יותר מכפי שמחייג
אותה הרישיוו

92. סעיף 41.4.2 לרישיון הנתבעת 1 קובע כך:
41.4.2. מוקד השירות יטפל בפניות של מנויים של בעל הרשיון ושל המבקשים להיות מנויים של
בעל הרשיון, בעניינים הבאים: הזמנת שידורים בתשלום לפי שימוש, וזאת במשך כל ימות
השבוע למעט יום הכיפורים, 24 שעות ביממה. פניות בענייני בקשת התחברות לשידורים, בקשת
ניתוק או הפסקה של השידורים, שינוי חבילות, מידע על שידורים ותעריפיהם, טיפול בחשבונות
מנויים ופירוט החיובים הכספיים של מנוי, תלונות לגבי טיב השירית או כל עניין אחר, למעט
תלונות לעניין תקלות, יטופלו ע"י מוקד השירות כל ימות השבוע, למעט יום הכיפורים בין השעות
07:00-19:00 ובימי שישי וערבי חג, עד השעה 14:00. לעניין תלונות מנויים על תקלות יחולו

הוראות סעיף 41.6 להלן.

93. כך שעל הנתבעת להעמיד מוקד שירות טלפוני בימים א' - ה' למשך 12 שעות ביממה, בין השעות 00 =07 ל-
.07 ל- 00 �14. ובסך הכל למשך 67 שעות בשבוע. , וביום ו' למשך 7 שעות, בין השעות 00 19= 00

94. בפועל, מוקד השירות הטלפוני של הנתבעת 1 פעיל בשעות מצומצמות יותר מכפי שמחייב הרישיון.

95. מבדיקות שבוצעו לפני הגשת בקשת האישור המקורית, עלה כי המוקד היה פעיל בין הימים א' - ה' למשך
:18, וביום ו' המוקד פעיל למשך 5 שעות בלבד, בין השעות 10 שעות וחצי בלבד, בין השעות 08:00 ל� 30

13:00. ובסך הכל למשל 57.5 שעות בשבוע. 08:00 ל-

ר' בעניין זה את ההקלטות שביצע התובע 1 עס המוקד הטלפוני של הנתבעת, על גבי הדיסק המצ'יב כנספח
."19"

96. כך שהנתבעת 1 צימצמה את שעות פעילות המוקד לפחות ב- 9.5 שעות שבועיות, קרי לפחות כ- 0/ס14 מכפי
שהיא מחוייבת על פי הרישיון.
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97. לא למותר לציץ, כי בשעה שהנתבעת 1 מצמצמת את שעות מוקד השירות בניגוד לחובתה על פי הרישיוןי,
הרי שאת מוקד המכירות, אותו יש לה תמריץ כלכלי להפעיל, היא מפעילה כל יום עד לשעה 22:00, כפי

.. שמתועד בשיחות על גבי הדיסק המצ"ב כנספח "19".

98. ולעניין הפער העצום, והמקומם, שבין זמני ההמתנה במוקד המכירות (שס יש לנתבעות תמריץ לפעול
ביעילות) לבין זמני ההמתנה במוקדי השירות/הטכני (שס הנתבעות מתייחסות אל זמנו של הלקוח
כהפקרות), ר' למשל גם סרטון תיעוד שיחה מיום 31.7.2013 הכולל מענה מהיר של מוקד המכירות בתוך
שניות ספורות, לעומת שיחה למוקדי השירות אשר לא זכתה למענה, מסומן בסרטון 1 בדיסק המצ"ב

כנספח "34".

99. יצויין כי ביוס 18.8.14, פרסם משרד התקשורת שימוע בנוגע לזמני המתנה במוקדים הטלפוניים של
חברות תקשורת, לרבות הנתבעת 2, תוך שמשרד התקשורת הודיע במסגרת השימוע כי בכוונתו לקבוע
הוראות גם לגבי שעות הפעילות של מוקד הנתבעת 2, בדומה להוראות הקיימות לגבי הנתבעת 1. העתק

מסמכי השימוע מצ''ב כנספח "17".

ג. הנזקים שנגרמו לתובעים
100. תכלית החובות המוטלות על הנתבעות בקשר עם קיצור זמני ההמתנה והחובה לאפשר מסלול בו הנציג
חוזר אל הצרכן במקום שהצרכן ימתין לנציג, נועדה לוודא שהצרכן לא יבזבז את זמנו בהמתנה לנציגי
שירות של חברות דוגמת הנתבעות, אשר כשלעצמן, אין להן די תמריץ לדאוג לכך שהמענה הטלפוני יהיה

יעיל.

101. הנתבעות דואגות לכך שהמענה במוקד המכירות יהיה מהיר, ושיהיה במוקד המכירות די כוח אדם כדי
לוודא שהמענה יהיה מהיר, שכן כאשר מדובר ב"שיחה מכירתית", לנתבעות יש אינטרס לתת ללקוח את
השירות הטוב ביותר על מנת לתפוס אותו במשהן. ואולם משנפל ברישתן, המציאות מלמדת כי אין להן

די תמריץ לתת לצרכן מענה מהיר גם במוקד השירות.

102. בדיוק בעייה זו ביקש המחוקק לפתור, עת הטיל על הנתבעות את החובות מושא התובענה ברישיון
ובתקנות.

103. ר' למשל את דבריו של יו"ר ועדת הכלכלה דאז, רוה''כ שאמה הכהן, בקשר עם התכלית של תקנות מתן
:( שירות טלפוני (פרוטוקול ישיבת וועדת הכלכלה מיום 20.2.12 (נספח "16"

"התקנות האלו באות להסדיר את נושא מחן שידות טלפוני, מענה טלפוני על-יד< גורמיס
עצבים למי שמחכה בלי סוף ובאי וודאות מתי יענו לו, אם בכלל יענו לו ואם יענה לו מיעסקיים, חברות, לצרכן הישראלי. ?מו, מבחינת הצרכן, הוא גם כסף וגם בריאות, גס

שצדיד לענות לו."

104. החובות המוטלות על הנתבעות, נועדו איפוא למנוע מהנתבעות להתייחס לזמנם של הלקוחות שלהן, כאל
הפקרות, ולחסוך לצרכנים זמן, שהוא מבחינת הצרכן, כדבריו של חה"כ שאמה הכהן - כסף וגם בריאות.

105. שעה שהנתבעות מפרות את חובותיהן מכוח התקנות והרישיון בענייו זמני ההמתנה והחובות מכוח
תקנות מתן שירות טלפוני וההסכם בעניין פלזנר, הן גורמות לציבור חברי הקבוצה נזק, בין ה<תר בדמות

אובדן זמן (אשר כאמור שווה כסף ובריאות), וכן עוגמת נפש עצומה.
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106. אין צורך להסביר, כי כאשר אדם נדרש להמתין חצי שעה על הקו כדי שנציג שירות יענה לו, הדבר גורם
לתסכול ועוגמת נפש עצומה. הצרכן גס איננו יודע מראש כמה זמן הוא ייאלץ להמתין, ומאחר ואין לו
אפשרות להעריך מראש את משך השיחה, לעיתים אחרי זמן רב שהוא לא נענה הוא איננו יכול להמתין
יותר ונאלץ לנתק את השיחה, מבלי שזכה כלל למענה לאחר ההמתנה הארוכה, דבר המגביר את התסכול

שבעתיים.

107. פעמים רבות גס לאחר שהצרכן זוכה למענה אנושי, הוא לא בא לידי פתרון, ונאלץ לקיים שיחות רבות
נוספות באותה מתכונת של המתנה בלתי נסבלת שוב ושוב ושוב, תוך שהוא נאלץ שוב ושוב ושוב להסביר
מחדש לכל נציג שפונה אליו מהי הבעיה, כפי שקרה במקרים הפרטיים של התובעים, כדפוס מתסכל

ובלתי נסבל החוזר על עצמו.

108. בדיוק לשם כך חוייבו הנתבעות לרף של זמן המתנה מקסימאלי, וכן חוייבו להודיע כמה זמן משוער
תיערך ההמתנה, ובאיזה מקום בתור מצוי הצרכן הממתין, והחובה לתת אפשרות להשאיר הודעה על

מנת שיחזרו אליך.

109. ודוק, חלק מן התעריף החודשי שמשלם הצרכן לנתבעות עבור שירותיהן, הינו בין היתר גם עבור שירות
לקוחות.

110. כאשר הנתבעות מעניקות שירות לקוחות פגום ושלא כדין, הרי שהן מפרות את מערכת היחסים החוזית
עם הלקוח.

111. התובעים מעריכים כי כ- 20 ש"ח מתוך כלל התשלומים החודשיים ששולמו על ידיהם, יש לייחס לתשלום
בגין שירות לקוחות תקין וכדין, ועל כן שעה ששירות הלקוחות איננו ניתן או ניתן בצורה בלתי סבירה או
שלא כדין, קמה לנתבעות החובה להשיב ו/או לפצות את הצרכן בגין הסכוס ששילם מבלי שקיבל את

התמורה שהובטחה.

112. כמו כן מעריכים התובעים את הנזקים הלא ממוניים שנגרמו להם, כתוצאה מאובדן הזמן והתסכול
ח לצרכן. שנגרם כתוצאה מהתנהלותן שלא כדין של הנתבעות, באופן שמרני ביותר, בסכום של 20 ש"

113. בהתאם הנזק האישי של כל אחד מן התובעים מוערך באופן שמרני בסך של 40 ש"ח.

114. יצויין כי במהלך שביתת הטכנאים, נגרמו לחברי הקבוצה נזקים נוספים כתוצאה מהפרת החונות בקשר
עם המענה הטלפוני - בשל התארכות פרק הזמן שבו הלקוח מבקש לקבל שירות ו/או מבקש לדווח על
תקלה ונמנע ממנו לקבל את השירות או לדווח על התקלה כתוצאה מזמני ההמתנה הארוכים והפרת

החובה לבצע ^30כ03111 כנדרש. כך קרה במקרים הפרטיים של התובעים 2 ו- 3 כמפורט לעיל.
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ד. המק המצטבר שנגרם לחברי הקבוצה

115. בידי התובעים אין את הנתונים הדרושים כדי להעריך את גובה הנזק לקבוצה. נתונים אלה מצויים בידי
הנתבעות. יחד עם זאת, על בסיס ההנחות להלן, מעריכים התובעים את הנזק הקבוצתי במקרה דנא על

פני התקופה מושא התובענה, בסדר גודל של כ- 40 מיליון ש"ח, על בסיס ההנחות הבאות.

116. התובעים מעריכים באופן שמרני כי לנתבעות יש כ- 500 אלף לקוחות (יצויין כי לכאורה כמות הלקוחות
של הנתבעות גדולה באופן משמעותי).

117. התובעים מעריכים, באופן שמרני, כי כל צרכן התקשר למוקד הלקוחות לפחות פעם אחת בתקופה
הרלבנטית לתביעה.

118. התובעים מעריכים כי הנזק הממוצע לצרכן הינו בסך של 20 ש"ח נזק ממוני ו- 20 ש"ח נזק לא ממוני
כמפורט בפרק ג' לעיל.

119. בהתאם מעריכים התובעים כי הנזק המצטבר של הקבוצה על פני התקופה העל בסך של כ- 40 מיליון ¤.
כאמור, לאחר שהנתבעות תחשופנה את הנתונים, ניתן יהיה לעמוד על הנזק האמיתי.

120. כמו כן, התובעים מעריכים באופן שמרני כי גובה התעשרותו של הנתבעות על חשבון חברי הקבוצה מכך
שהן אינן עומדות בחובות המוטלות עליהן, קרי אינן מעמידות די נציגי שירות כדי לקצר את זמני המענה,
וכן חוסכות את העלויות הנדרשות כדי להעמיד את המערכת האוטומאטית הנדרשת בהתאם לתקנות
מתן שירות טלפוני, וכן הנתבעת 1 אינה מפעילה את מוקד השירות הטלפוני במלוא השעות בהן היא
מחוייבת על פי דין, עומד על סך של כ- 5 מיליון ¤ (המתחלק באופן שווה על פני הקבוצה), כאשר גס עניין

זה יתברר לאחר שיתבררו נתוני האמת.

121. ביטוי להתעשרות הנתבעות כתוצאה הפרת החובות מושא התובענה ניתן לראות בדו"ח רבעון 3 לשנת
2013 שהוגש ע"י חברת הוט לבורסה (אשר כולל את תקופת שביתת הטכנאים), שבגדרו מדווחת הוט מחד
על נטישה של 0- 40,000 לקוחות, עקב "שיבושים במערך הטכני", אך מאידך היא מדווחת על גידול של
1475) ברווח הנקי שלה שגדל בעיקר בשל הירידה בתשלום משכורות בתקופת 59 מיליוו ש"ח ?0/0

השביתה, כלהלן:

"הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הסתכם לסך של כ- 63 מיליון ¤ לעומת סך
של כ- 4 מיליון ¤ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 59 מיליון ¤."

העתק עמודים רלוונטיים מהדיווח לבורסה מרבעון 3 בשנת 2013 מצ"ב כנספח "19".
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ה. עילות התביעה - הטיעון המשפטי

ה.1. הפרת הסכם

122. שעה שהדין מקים לנתבעות חובה קוגנטית כלפי הלקוחות, הרי שחובה זו הופכת חלק ממערכת החובות
החוזית של הנתבעות כלפי לקוחותיהן, קל וחומר כאשר עסקינן בחוזה אחיד (רי למשל ע"א 391/80

.((11 לסרסין נ' שיכון עובדים ;פורסס כנכו, 4.84.

123. וכן ר' למשל, את החלטת כבוד השופט ד"ר עמירס בנימיני בעניין ת.א. 2057-07, בשי'א 14184/07 דפני
פרי ואחי ני שערי דלק פתוח וניהול-שותפות רשומה ואחי, פורסם בנבו, 2.8.10 (להלן: "עניין דפני
פרי"). באותו מקרה יישם בית המשפט הנכבד שם את ההלכה לפיה יש לקרוא את הוראת הדין שהופרה,
כתנאי מכללא, אל תוך מערכת היחסים החוזית בין הצדדים, באופן שהפרת הזכות הקוגנטית מהווה גם

: הפרה במסגרת מערכת היחסים החוזית. ר' את הדברים הבאים של בית המשפט בעניין דפני פרי

"יש לראות את הוראות הצו וחוק הפיקוח כמוכללות אל תוך חוזה המכר שבין הלקוח
ותחנת הדלק. החוזה יפורש בדרן שאינה מנוגדת לחוק ואינה כוללת תשלום שהחוק
אוסר לגבותו. לכאורה, גביית סכומים מעבר למותר מהווה קיום חוזה שלא בדרך

מקובלת ובתום לב, ועל כן הפרה יסודית של החוזה."

124. בית המשפט הנכבד מופנה למשל אל סעיף 1.2 וסעיף 39 לחוזה האחיד בין הנתבעת 1 לבין לקוחותיה (נספח
"3"). הקובעים כי הוראות הדין היכן חלק בלתי נפרד מן החוזה מקום בו ההסכם איננו קובע הוראות
ספציפיות כיצד לנהוג, וכן במקום בו קיימת סתירה בין הוראות הדין לבין הוראות החוזה האחיד, גוברות

הוראות הדין.

125. ממילא גס, עקרון תום הלב מחייב כי הנתבעות תקיימכה את הוראות הרישיון והתקנות, והתנהלות
במסגרת מערכת היחסיס החוזית שיש בה משוס הפרת זכות קוגנטיח. של הצרכן על פי התקנות ו/או על פי
התקנות, מהווה התנהלות שלא בתום לב ושלא בדרך מקובלת המהווה כשלעצמה הפרה במישור היחסים

החוזי.

126. יתרה מכך, כמפורט לעיל, כחלק מן ההתחייבויות החוזיות של הנתבעות, הן מחוייבות להעמיד שירות
לקוחות תקין וכדין, וחלק מן התמורה החוזית משולם בגין שירות זה. משהנתבעות מעניקות שירות

לקוחות לא תקין ולא סביר ושלא כדין, מהווה הדבר הפרה במישור היחסים החוזי.

127. אילו ייקבע כי מערכת היחסים החוזית בין הצדדים החריגה מתוכה זכות קוגנטית המוקנית לצרכן על פי
דין, הרי שקביעה כזו תחייב לקבוע כי החרגתה של זכות זו ממערכת היחסיס החוזית בין הצדדים מהווה

תנייה מקפחת בחוזה אחיד, שדינה בטלות.

128. סעיף 1 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג - 1982, קובע כך:

"חוזה אחיד" - נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד
כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים ביגו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או

בזהותם;
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129. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי שלילת זכות לה זכאי הצרכן על פי דין, מהווה משוס קיפוח ומשום יתרון
לא הוגן לנתבעות, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 3 לחוק החוזים האחידים, ועל פי חזקות הקיפוח בסעיף 4

לחוק החוזים האחידים:

"4. חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים:
(1) תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על
פי דין אילולא אותו תנא/ או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת

עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי;

(6) תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג
באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן

הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת;"

130. למותר לציץ כי כאשר הדין מחייב את הנתבעות להעניק ללקוח זכות כלשהי, הרי שלא רק הפרתה של
הזכות מהווה הפרת חובותיהן של הנתבעות במישור היחסים החוזי, אלא גם הסתרת הזכות מן הלקוח

תוך הכשלתו של הלקוח מלעמוד על זכויותיו.

131. מעבר לאמור לעיל, הסכם הפשרה בעניין פלזנר יוצר הסכם בין כל אחד מיחידי הקבוצה שם לבין הנתבעות

0311-1530 . הסכם זה, כאמור, הופר. בכל הנוגע לאספקת שירות̂ 

ה.2 הפרת חובה חקוקה

132. סעיף 63 לפקודת הנזיקין קובע מהי הפרת חובה חקוקה�

"(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק י
למעט פקודה זו - והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר,
וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם
אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי

פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו".

133. רי לעניין זה: ע"א 145/80 ועקנין נגד המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לז(1)113.

134. בענייננו מתקיימים כל יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה:

134.1. החובות בקשר עם זמני ההמתנה והאפשרות להשאיר הודעה על מנת שהנתבעות יחזרו אל הצרכן
וכן החובות להודיע לצרכן מהו מיקומו בתור ומהו זמן ההמתנה המשוער ויתר החובות בתקנות

מתן שירות טלפוני, הינן חובות המוטלת על הנתבעות על פי חיקוק - תקנות מתן שירות טלפוני,
ומכוח הרישיון המהווה כשלעצמו "חיקוק".

134.2. הוראות התקנות והרישיון שבבסיס התובענה דנא נועדו באופן ברור ומובהק להגן על הצרכנים

; חברי הקבוצה, כפי שעולה גם מפרוטוקולי ישיבות וועדת הכלכלה המצ"ב

134.3. כתוצאה מן ההפרות של התקנות והרישיון כמפורט בכתב תביעה זה לעיל ניזוקו חברי הקבוצה,
שנשללו מהם זכויותיהם ומדובר בדיוק בנזקים אותם התכוונו התקנות והרישיון למנוע על ידי
קיצור זמני ההמתנה והגנה על זמנו של הלקוח על מנת שלא יהפוך להפקרות, תוך שהנתבעות

: מסכלות בהתנהלותו את התכלית שעמדה בבסיס התקנות והרישיוו
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135. התנהלותן של הנתבעות היא הסיבה בלעדיה איו לנזקים נשוא תובענה זו, ואלמלא הפרו הנתבעות את
חובותיהן על פי דין, והיו דואגות לקצר את זמני ההמתנה כדין ולפעול על פי תקנות מתן שירות טלפוני,
לא היו נגרמים הנזקים נשוא התביעה (הן נזקי הממון והן הנזקים הלא ממוניים, שהינם תוצאה ישירה

וטבעית של הפיכת זמנו של הצרכן להפקרות ושלילת זכויות קוגנטיות המגיעות לצרכנים על פי דין).

136. לפיכך, לא יכולה להיות מחלוקת, כי מדיניותן האסורה של הנתבעות במקרה דנא, מקיימת את מלוא
יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה.

137. כך גס, בעניינן של שתי הנתבעות, מתקיים בנסיבות המקרה דנא, "אשם", כמשמעות מונח זה בסעיף 64
לפקודת הנזיקין.

הפרת החובות מצד הנתבעות איננה יד המקרה אלא שהיא מכוונת, ובאה למרות עיצומים שמטיל עליה
הרגולטור. הנתבעות, ככל הנראה עושות חשבון שעדיף להן לשאת מעת לעת בעיצומים כספיים כאלה,
מאשר לתקן את התנהלותן, דבר שככל הנראה עלותו גבוהה מעלות העיצומים הכספיים, ולכן הן

ממשיכות במודע ובמכוון באותה התנהלות של פגיעה בזכויות הציבור.

ה.3. עשיית עושר ולא במשפט

138. התובעים יוסיפו ויטענו כי חובת הנתבעות לפצות את התובעים ויתר חברי הקבוצה, חלה גם מכוח

התעשרותן של הנתבעות שלא במשפט.

139. לעקרון המחייב השבה, ואף השבה הרתעתית. במקרה של עשיית עושר ולא במשפט, יסודות עמוקים
בשיטתנו, המעוגנים בחוק ובהלכה. בפסק הדין ע"א 8728/07 אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' שמואל

מאירסון [פורסם בנבו, 15.7.2010], מבהיר כב' השופט א' רובינשטיין כי תחולתם של כללים אלו רחבה,

ומשתרעת מעבר לפירוש המילולי הצר של האיסור, ואף קשורה קשר ישיר לחובת תום הלב:

"למעלה מהצורך, אוסיף כי חובת ההשבה של המשיבים קמה לא רק בהסתמך על כך
שהתעשרותם נעשתה תוך הפרת ההסכם עם המערערת. התנאי לפיו קמה החובה להשיב
התעשרות אס זו נעשתה "שלא כדיו" אינו מתקיים רק במצבים בהם הופר דיו "חיצוני" לדיני
עשיית העושר ולא במשפט, כגוו הוראת דיו, הוראה בהסכם אי ביצוע עוולה, אלא גם במצבים

בהם ההתעשרות נעשתה באופו "בלתי צודק" [ראו למשל: עניין ליבוביץ, בעמ' 321]."

140. על טיבו של כלל זה - לפיו יש להורות על השבה מחמת שאין החוטא יוצא נשכר � ועל הרציונאל

: שבבסיסו עמד פרופ' פרידמן

"... הרעיון המונח ביסוד עקרוו ?ה גורס, לא אחת, להכרה בזכותו של האדם. אשר האינטרס שלו
הוא בעל קירבה מספקת לארוע הפסול, לתבוע השבת רווח שהופק שלא כדין. זאת, אף אם הרווח
לא הופק יעל חשבונזי. השבה בנסיבות אלה משרתת מטרה דומה לזו של פיצויי עונשיו. מנקודת
ראות התובע יש בבד, בשני המקרים, רווח לא צפוי (311* 11111 \\), אד זוהי תוצאה נלווית למטרה
המרכזית, שהדיו מעוניו בה, והיא הרתעה מפני המעשה שביצע הנתבע ושלילת הרווח שהפיק.
אולם מניעיה של 'ההשבה ההרתעתיתי חזקים מאלה של 'הפיצויים ההרתעתייםי, שכן התופעה
של חוטא נשכר מקוממת יותר מזו של חוטא שלא נענש" [פרידמן כרך א/ בעמ' 595;

והשוו: גרוסקופף, בעמ' 145-144]."
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141. כמפורט לעיל, ההתעשרות של הנתבעות במקרה דנא, נובעת מעצם העובדה שהן אינן מעמידות די נציגי
שירות כדי לקצר את זמני המענה כפי שהן חייבות לעשות על פי דין וכן חוסכות את העלויות הנדרשות כדי
להעמיד את המערכת האוטומאטית הנדרשת בהתאם לתקנות מתן שירות טלפוני, וכן העובדה שהנתבעת 1
איננה מפעילה את מוקד השירות הטלפוני שלה במשך מלוא שעות הפעילות בהן היא מחוייבת להפעילו על
פי דין, תוך שהיא חוסכת במהלך הזמן בו המוקד איננו מופעל, את שכר העובדים ויתר העלויות של הפעלת
המוקד שנחסכות במהלך הזמן בו המוקד איננו פועל (כמו למשל עלויות חשמל וכוי). במסגרת התובענה
יתבקש בית המשפט הנכבד למנות בודק חיצוני, שיבחן את שווי ההתעשרות/החיסכון בעלויות שצומחת

לנתבעות כתוצאה מהפרת חובותיהן.

142. לשם המחשה בלבד, על מנת להציג את ההיקף העצום של ההתעשרות העוולתית שנוצרת לנתנעות כתוצאה
,7.7 מהפרת חובותיהן כלפי חברי הקבוצה, מופנה בית המשפט הנכבד אל כתבת עיתון כלכליסט מיוס 14.
המצ"ב כנספח "28". שם מודיעה הוט כי בעקבות הקנס בסך של 1.3 מיליון ¤ שקיבלה הוט ממשרד
התקשורת בגין חריגות משמעותיות ובלתי סבירות מזמני מענה במוקד השירות בניגוד להוראות רישיונה
בחודשים האחרונים, בכוונת הוט לגייס עובדים נוספים למוקדי השירות ולשפר את מערך השירות, תוך

שבכוונתה להשקיע בכך למעלה מ- 25 מיליון ¤, על מנת לשפר את עמידתה בחובותיה על פי הרישיון.

143. ההיקף הכספי העצום שנדרש, לשיטת הוט, על מנת "לשפר" את מערך השירות ואת עמידתה בחובותיה על
פי הרישיון, ממחיש, את ההיקף הכספי העצום של החיסכון שיצרה לעצמה הוט כל השנים, בכך שנמנעה

מלעמוד בחובותיה.

כדוגמא נוספת, רי למשל את הדו"ח הכספי של הנתבעות לרבעון השלישי של שנת 2013, שהעתק העמודים
הרלבנטיים הימנו מצ"ב כנספח "19", שם מדווחות הנתבעות למשל על עלייה ברווח התפעולי בשיעור של
42 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בהיקף של כ- 180 מיליון ¤, כאשר על פי דיווחי הנתבעות, העלייה 0/0
ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה בהוצאות שכר ונלוות בסך של כ- 118 מיליון ¤ כתוצאה מצמצום

עלויות כוח האדם התפעולי.

סביר להניח, כי חלק ניכר מן ההפחתה בעלויות כוח האדם שהובילה לרווח הנ"ל, נובעת מצמצום כוח אדם
במוקדים הטלפוניים שכרוכה כהפרת החובות מושא התובענה, ומהווה על כן התעשרות שלא כדין ו/או

שלא על פי דין של הנתבעות על חשבון חברי הקבוצה.

144. כאמור, לצורך בדיקת השווי המלא של ההתעשתת/החיסכון שיצרה לעצמה הוט במהלך השנים, מבוקש
למנות בודק נייטראלי, שיבדוק את התנהלותה של הוט, ואת ספריה, וייקבע מהו שווי ההתעשרות המדויק

שצמחה לה שלא כדין ו/או שלא על פי זכות שבדין על חשבון חברי הקבוצה.

145. לעניין העובדה שעצם שלילתה של זכות צרכנית קוגנטית מקימה עילה להשבת ההתעשרות העוולתית
שנוצרה כתוצאה מהפרת הזכות, מופנה בית המשפט לפסק הדין שניתן בתובענה הייצוגית בעניין פירט נ'

אקסלנס גשואה ניהול השקעות בע"מ, פורסם בנבו, 9.12.13 (להלן: "עניין אקסלנס").

מובהר כי מדוהר בפסק דין בתובענה הייצוגית לגופה, לאחר שבקשת האישור אושרה כיוס נג.4.4.



-24 -

146. עניין אקסלנס, עסק במקרה בו אקסלנס, הפרה את זכותם הקוגנטית של הלקוחות, לפי סעיף 17(ב)(3)
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. הזכות שהקנה הסעיף
הנ"ל, הינה הזכות שיגלו לצרכן, ויקבלו את הסכמתו, לשיעור החזר העמלה שמקבל בית ההשקעות
מחבר הבורסה, וזאת על מנת לאפשר לצרכן לנהל משא ומתן על גובה העמלה שגובה ממנו בית

ההשקעות.

147. באותו מקרה נקבע במפורש שלא הוכח נזק ממוני כלשהו מכך ששללו מחברי הקבוצה שם את הזכות
הקוגנטית נשוא התביעה שם - שלילת הזכות גרמה אולי לכך שהצרכנים לא יכולים היו לנהל מו"מ לגבי
הרכיב של העמלה הנ"ל, ואולם לא הוכח שאילו היו מציגים לצרכנים את השיעור המדוייק של החזר
העמלה שמקבל בית ההשקעות מחבר הבורסה, היה הדבר מביא לכך שהם יוכלו לשפר את מצבם במשא

ומתן.

ובכל זאת, למרות שנקבע במפורש שלא הוכח נזק ממוני, נקבע כי על אסקלנס להשיב את מלוא שווי
ההתעשרות שצמחה לה מעצם הפרת החובה הקוגנטלת קרי את מלוא החזרי העמלה שקיבלה מחברי

הבורסה.

148. קרי נקבע שעצם הפרת הזכות הצרכנית מחייב השבה מלאה של מלוא ההתעשרות העוולתית, למרות
היעדר נזק והיעדר קשר סיבתי, תוך שנקבע כי תוצאה אחרת, תסכל את כוונת המחוקק להקנות לצרכן

את הזכות הנ"ל:
83. ישנם מקרים בהם אין מקום לחייב את הזוכה בהשבה מלאה (כפי שישנם
מקרים בהם רשאי בית המשפט לקבוע סייגים לתוצאות אי החוקיות, כאשר מדיבר
בחוזה בלתי חוקי). אולם, במקרה דנן, הנתבעת לא גילתה ללקוחות את שיעורם של
החזרי העמלות שהיא קיבלה מחבר הבורסה, וזאת בניגוד להוראה הקוגנטית שבס'
7ג(ב)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ. כל תוצאה אחרת למעט השבת הכספים
ללקוחות שלא נתנו את הסכמתם לסכום ההחזר, תסכל את תכליתו של הסעיף הני'ל

כפי שזו הובהרה בהרחבה לעיל.

149. הדברים לעיל יפיס גם למקרה דנא, זאת נוסף לעובדה שבמקרה דנא, הנזקים שנגרמים לחברי הקבוצה
כתוצאה מהפרת זכויותיהם הצרכניות, הינס ברורים.

ה.4. הנזקים הבלתי ממוניים

150. לעניין התאמתן של טענות לנזקים הבלתי ממוניים להתברר על דרך תובענה ייצוגית, מופנה בית המשפט
הנכבד בין היתר לפסק דינן של בית המשפט העליון בע"א 1338/97 תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת
חקלאית בע"מ נ' ראבי, שם אושרה החלטת בית המשפט המחוזי להכיר בתובענה כייצוגית על יסוד

נזקים לא ממוניים שגרמה תנובה לחברי הקבוצה:

"אינני סבורה שעלינו לקבוע כי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייציגית. לתובע
נגרם לכאורה נזק לא ממוני שאיננו ענייו של מה בכך, ודי בכך כדי להכשיר את

... תביעתו כתביעה ייצוגית.

ובהמשך:

הפגיעה, שלא כדין, ברגשותיו של אדם כתוצאה מאי�כיבוד זכותו היסודית לעצב את
חייו כרצונו, מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אדם, והיא נכנסת לגדר הגדרת "נזק"
האמורה. זאת, ביו שנראה בה משום פגיעה ב"נוחותו" של אדם, ובין שנראה בה
משוס "אבדן או חיסור כיוצאים באלה", כלשון הגדרת נזק



- 2 5 -

בסעיף 2 לפקודה. אכן, עמדנו על מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו
וגורלו של האדם בחברה שבה אנו חיים. ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו
לחיות כפרט חושב ועצמאי. מתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חיוני, בלתי נפרד,

באינטרס של אדם "בנפשו, בנוחותו ובאושרו/.." (שם, בעמ' 575-573)."

151. נפנה לסעיף 2 לפקודת הנזיקין, הקובע מהו "נזק", לרבות אובדן או חסר לא ממוני כגון איבדו נוחות
וכיוצא באלה, ואל הדברים הבאים מתוך תצ (חיי) 38449-04-11 שטיין טל ני יוניליוור ישראל מזון בע"מ

(פורסם בנבו 20.1.2013)]:

"פקודת הנזיקין (נוסח חדש) מכירה גם בנזק של "חוסר נוחות'/ כפי שנקבע בסעיף 2
של הפקודה:

"'נזק' - אובדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל
.ג.) אבדן או חיסור כיוצאים באלה ;" (ההדגשה שלי - י

דהיינו, גם חוסר נוחות הוא בגדר נזק. במקרה דנן, חוסר הנוחות מתבטא בכן
ששיווקן של אריזות דגני הבוקר שלא בהתאם להוראות תקן ישראלי 1118(11), הביא
לכך שהמבקשים התקשו בהשוואה בין מוצרים חלופיים ובבחינת כדאיותה של
הרכישה (עיינו.' סעיף 5(ג) לתצהירו של המבקש מסי 1 וסעיפים 7-6 לתצהירה של

המבקשת מסי 2).
אמנם, עדיין היה באפשרות המבקשים להשוות בין מחירי המוצרים גם במקומות
שאינם מחויבים בסימון מחיר ליחידת מידה, וזאת על-ידי שימוש במחשבון (הזמין,
למשל, גם בטלפונים סלולאריים), ואולם הדבר דורש מן הצרכן מאמץ שהתקן בא
לחסוך אותו ולהקל עליו להשוות ביו מוצרים חלופיים ולבצע בחירה מושכלת של

הקניה הכדאית.
זאת ועוד, בעניין הראל הכיר כב' השופט א. קיסרי בנזק שעניינו הגבלה או מניעה של
יכולת הצרכן להשוות בין מחירי מוצרים דומים או חלופיים במטרה לקבל החלטה

צרכנית מושכלת."

152. וכן ר' את החלטת בית המשפט מיום 20.11.13, בעניין ת"צ 47729-07-12 הלר נ'
; וכן למשל ע"א 6153/97 שטנדל ני פרופ' יעקב שדה, פ''ד נו(4) 746, 760 (2002), ו- ליימן שליסל בע"מ

ע"א 10085/08 תנובה - מרכז שיתופי נ' עזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל, פורסם בנבו, 4.12.2011 בעמ' 48.

153. במקרה דנא, כתוצאה ישירה וטבעית של מעשיהן ומחדליה! האסורים של הנתבעות, נגרמה לתובעים
וליתר חברי הקבוצה נזקים בלתי ממוניים מסוג חוסר נוחות הבאים לידי ביטוי בתחושות שליליות של

תסכול, כעס ועוגמת נפש (בנוסף על הנזקים בדמות אובדן זמן והנזקים הממוניים שפורטו לעיל).

154. הנזקים בענייננו משמעותיים במיוחד, כיוון שעסקינן בהפרה חוזרת ונשנית, שהעיצומיס ופסק דין
בתובענה ייצוגית בעניין פלזנר לא יכלו לו, ונראה כי לדידה של הוט מדובר בהפרה שבוצעה במכוון מתוך

נקודת מוצא כי מדובר בהפרה משתלמת מבחינה כלכלית.

ה.5. רשלנית

155. סעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין קובעים כך:
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1
1
!

/ "35. רשלנות

אדט ! עשת **י0 מעשת 1\*ד0 ס*יר ונגון לא חית עושה גאזתו <©יג*ז*, אי לא ע<*ה מעטית̂ 
1 סביר ונבון תיה עושה באח? נ17*גות, או שבקשלח *ד פלונ< לא תשתמש במיומנות, או לא
גקס מידת זהירות, עוזזדס עביר וגבזן וגשיר *מג<? באותו משלח יד ה<ח מקותמ/ז >זז נוקס
באותן גסיגית - חדי ז< תתדש<ןת; ואם התישל כאמור ב<חס לאדם אחר, שלגביו יש 5ו
גאותן גסיבגת חוגה שלא לנהוג ג0< שנהג, הר* זו רשלנות, והגורס גרש<נ<תו נזק לזילתו

ן עושת עוולה.

| 36. חוגת כלפי כלאדמ
̂ א^נת שאד0 סמר ̂ז ו9ל0< מגל כ0נ9ס,  ! חיזוגח תאמויח בסק*ף 6ג מוטלת גל6* 9ל אז
| צר*ך ה*ה באותן גס*בות לראות מראש שח© עלול*0 גמהלכם תרגיל של ד3ר*0 לה*פגע

ממינשח או ממחדל חמפוד'ז<ם באותו סעיף."

ניין קיימה של רשלנות בטקרוז ד3א ניתו ללטוד ט\ העובדת שהעלות של גנניגטז הנזק במקרה דנא, על ידי  ̂ -156
ו ו

העסקת יותר כוח אדם והעמדת מערכת אוטומאטית בהתאם לתקנות מתן שירות טלפוגי (ועל פניו גס נראה
שהנתבעות כבר הוציאו כספים בגין מערכת דומה לצורך המרקד הטכני דבר חמצמצס עוד יותר את ?

ההוצאות שיש להוציא על מנת להעמיד מערכת דומה גם במוקד שירות הלקוחות), הינה עלות נמוכה ן
סתוחלת תמק לחברי הקמגח ?בשיס לב לכך שהשקעת העלות עתה מונעת גס נזקי עתיד בע הקבוצה) י

.̂ (נוסחת 83x6 *16£ח63

157. לעניין ניתוח יסודות העזולה םופגה בית המשפט הנכבד אל הניתוח ב3רק ה/2 לעיל חיפה גס לעניין זה.

ו. סיף דני
158. אשרעק כלהאמור^יל, מתבקש בית המשפט וזגכבד סזחגתר לתובע<ח ולהורות כמבוקש ברישא.

̂ןד " ̂ז^נ/י * 
 8אר

̂ך בת*דזן ̂ק ̂*ו"ד רעגן^ם^נ  15ץד אג<^זקח
 ל11ינ1ן,

פ<1390|ך, עו"ד ר1{

/ ^3^1 ̂^2י?*ו   גשחץ
 רענן

\
 7י;

בד* לירגזן ושותץעורגי

/0( י8 7 ג צ י י מ ת 0 עי ב ו ת ה באי גת  \

- היים 26 בקזפטמבר 2017
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י'עסקחך ב"הוט :7/ק :בושא

1

הודעה שהועברה /
מאת: '{£0131 ¥361 <11.ז1101.116@ץ10131{.361?>

תאריך: 16 באוקטובר 2013 בשעה 17:32
נושא: עסקתךכ"הוט"

57̂^ז0> ̂ז0 <במ1511.00ם5.@1^ 3̂כן31£ 1@.0̂ 1̂ 11,.00̂ אל; 1

היי אור^מה שלומך?
ו1

! להלך פרטי העיסקה שלך:

! בטלויזיה:

! !
? ן חב1 סטנדרט(72 ערוצים)

ן
+

1

| 6 חב1 *קסטר*(בידור וכ7ו7יקד:,ספורט וחדשות^רטים, ילדים^פות,תרב:ות ופנאי)

ו

חב1 ס9 כ- 15 עריצים

+ !

50 ערוצי פרימיום פהוחים(=כל הערוצים פתוחים מלבד ספורט 1,2 והפלייבןי)

+

| 5 ממירים:

2 90 מקליט

1 3 0* רגילים

ו

1
באינטרנט:

8100וא (ברמ*תית)+ראוטר במתנה!

בטלפוו הקווי:

שיחות ללא הגבלה לב"דים+נייחים בארץ.
1



תוספות:
י

| *זיכוי התקנה מלא
ו

*ניתוק מ"בזק" והניוד מהם נעשה על ידינו

י *ניתוק מ"£5ץ" נעשה על ידינו

1 *ס70 חצי שנה במתנה.
1

*חודש ראשון במתנה(=זיכוי של 350 ש"ח)

*לאחר החודש הראשון אופציה לניתוק הטלפון קווי בבית הלקוח(הזרדה שלי 20 ש"\ז מהסך הכולל).

11 1
1 בוה"כ כולל מע"מ 370 ש"ח בחודש לכל הבית!!!

; 1
1 1
ו

ן בתודה רונית.
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11 88 131̂ ג2ל1\ עכ'1ר ו מתוך 6 3 ן( *"̂ 
^^\ תאריך חשבונית.: 29.02.2014 ?11!?85891 1<§18 /̂  י

 לבב1ד
י

אור ̂�̂�^ תקופת החשמן: 01.02.2014-20.02.2014 ̂^1! 11 ץ קרבקי

^9 ¤̂ ^  ̂ 23.01.2014-2̂ הערבה 1 רירה 1 תאריך חייב ש'מ1שים: 02.2014

הרצליה 4630924 _, ***-?->-*.
̂$*�י- חשבונית מס/קבלה מספר 160793514 <*ק35

חהוך הזט-םעוכות תקקהרח בו1�ס
810̂ • תצ 10072

נ0סק גט�שה מאוחד 557871720
- זח-פארקאחרת̂ו�היקםקיםץ . . ^—. ץ*

י י ץ ) י קם כיקר 4057200

 לשיחת ותמיכה:
^ 1ו,61ח.£סח^^ "̂  ̂ :61113594-2(1ס) מס' ללקוח טל11יזיה בכבלים סיםםחשבקשחתי

םם69* או תקג חיגם סבל 0לפ1ן
ת1בים לחק1פת רושמן נוכחית םם7-םם7'וס1-8

 — 1ו.2£ח.;ו0ר1/ררוסם.)!0םנ£3061 |§
0 חיובים קבועים 297.21 ¤ ין�

1 >̂ ^§^1*!̂ 1̂§ו5£§מ1£̂  1 

̂מתחשבון מת

 וים"ם

 וזוב'ם/טיםי
0ה"כ לתשלום כוללמע�ס- םרלאת סך כלהח*1בים כחע�יםן הטבח1 בתוספת

| *|1§||1 |||8|1 ̂ ^^^£מ  ̂
 בםפרנתסנ12-

 שמסת"ם

 ישרכארט

 כדטיס אשראי

 באסצ'&ה

קח�טת. סםם1ה ייגבה

- " ליייי� י י-יייי- ̂י ̂, י" ![?!̂^,̂ ז90 מעס�רה לרש1תך מוקדי הסיבה ושירות מקטע'ים 24 שעות ביממה שבעה יס'ם בשבוע. " ן�,
- י י -י1י ̂י יי1�^ � - - י ̂ ולחשםנוחיר י£^? לידיעתך. נית! לפנות למחלקת פנ?ת הציבור ב 801 עם הלשה וביחרים ככל עניי) הנ1ט1 לשיחת ז0

4 
̂י §̂ ̂י ^3 

ם&ם נספר 1077-7075292כחאר אלקטחני: 1ו.ז1£<ז0^@ח3ות5**1נ1וזז0.

^̂ ^ 1ט§ 11 [̂63̂ ̂ק במנו, לקבל ככתב פדןט על א1פן חישוב ויס"ם וחיובים חד י̂י . אם יש לך שאלה 1/* כקשה לעדכן/לבטל שיר

.8^^  ̂£ #̂1§$£0!̂ 
פעס"ם, אהה מרס1 לפטת אלים דרך אתר 901 - לשונית שירות ותמיכה; כטלפנן 6500*-. כדואר: "תשט טרף 13

̂י^^ *̂ 

8111^5^̂  
.5̂ באר שבע. מיקר 8409955; בבקס 1-700-701 ב8-נ א1 בחאר אלקטרוני: י1^ת.ז0^^ז0מ£

^"̂ ̂^ ץט̂  ^^-  ̂  ב- 00/\ !אחר
 ה1מ3ותיר

 אחר

 לן1ס1ב

םנר. ̂.*** ת]כל למכל םיח! אישי ו1ל ̂ת ח.! ן באתר האינטרנט של 107) ו̂ו

 *^^^©98^^^^^ י36^
̂, למטא םידע ; פירוט השתת בטל�פק בשדות ז0א ץת1 .לצמחבל1חהשחרק, להתעדכןבמפ!1 הזיחצ'םשל 01

318§ ̂^8681 ג סיםמ התזכק סכ< אח כלל התשלומים עםר השירותים עליהם הינך מנו מבין שיחה1 הםלוזיה בכבלים, שירותי !�^§§ 18863^

1 !̂^̂̂^ 81886  ̂
[ ̂ר1ז1 בהתאם לרישגזשכםערםת 1 הםםמים הממיטים סעלדי היגם סםם הקר1 בלבד טז כל ה-וב.ר\י1בהס3יו�יםל

1 8^1000^1
6898 1|̂ הסכמים המפורטים לעיל מםםסים על הידוע לחברה במה1ד עריכת החיה. #1

י" יי ? ̂י"�יי - י -יי-ייי  ""—יי י י~� " י
1



,/ י1ונםוו111ב ווווום //\ י'"'̂ו \
ץןזינ-םייוו ו&אומר >1

^?י'"-�""ין עמור2כ/תור6

.- �.- .' ! ?  . . 
י/� י -

̂י
.. �. �� . ...� ? . ., 

?
-. . :?  "� . -/ . י; י:.

י תי/כי0.קטעיםי

תאריך קנוט לפני קטם מלל
סע"ס םע�ם

עזקסז 02/2014 173.72 204.99
| יהירה טספת 02/2014 75.42 89.00
| רמי מנף 7.0.0 ז0^ 02/2014 25.34 29.90
15.02 121

חבילה ערוצי ספ1רט 5 14ם2/2ם 73
-.. , -336.91 ? ? ? - - - י • 237.21:- . - . .י:�1 סה"כ חייבים קםעלם^ . • .

? �•;-�/? ̂-.י :, :̂. ̂ץ ^̂ ̂י <± ~
? - ?
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! ©7ם*<1̂�ל-:- ^.י
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י
סכנם לפני סמם ם ל

 י י
 כשת הזמנות

י***י י
מע�מ סע�ס
הזמנות בחינם 62 0.00 0ם.0

הזמננו7 בתשלום 1 16.95 20.00
-.י; /? .- • י 20.00י -- י .:?• -.16.95" . י - ? 63י.; ? ? . .? ? ? •:? ?- - - - <~; - - —- י :  - - ̂יי 0.0./\.יז0 קה"כ.
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י —י י כמוה הזכן1!ת סכ1ם לבני קכום מלל
מע"מ מע"ם
, הזמטת בחינם . 1 םפ.0 0.00

. - ך... ?. 0.00- י- . "- :? ? ;- - * �0.00 . י .י - � ? .י 1< ^ -י  -. - - , . ? - ?- ? ? � . ?  -? 1 0ה"כ�ז6/י0.]31]5 
5 י

 סכום כולל
י י

! ו י י תאריך סימם לפני
! מ1נ"ס מנ1"ם
5.04 4 1̂ ז0^ 02/2014 27. יי מבצע שכירות ממיר 0

0150 610̂ג 807 02/2014 16.95 20.00
. 25.04;� - י. - . - - :21.22 � - ? - - .- ? - - ? - - י י .- - - - -= . --. - י - " - - ) —— — . .( קה"כ:צ1הי
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ו תאריר שעת תוכן מתיר מחירון מתיר לאחר הנחה
1 ההזמנה ההזמנה מוזמן ללא סו1"ס ללא מע�מ

28/01/2014 22:21:28 בלל1 16.949 16,949
? ,"?> ?. ̂ ̂<"^95.1̂.י16./-. -.�.;,.̂ < :.ל ? .? . ? > ._ ? ? ± -".\ -..> ??.. - ? -. .- ? .1̂ סה"ב, הזמנות� 0.0.^07

. - ? " - � ̂-י ??די--.-.-. 16.95 ? -• .. -? ? - - - ? ? - - . הזמנות ללקוח.61113594.(0.1]-: 1 קהיכ

ן
1
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1
1

ו
ןז

̂-לא התקבלו לגב? השטת ת?� 30 ימם נהם קבלת1, תהיה החברה רשאית לראות ̂םן  יפטד מלא מניסי במקור *ס.ל.ת *ר*
̂ח לנםטה!. ילירעתר. החשבון עעיף לכלזל חיוב עםר תכנים שתזמט טרם תקופת החץב הנקבה ם ואשר בכר את איטנר הל

טרם חו"כת בגינם בעבר.
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̂ שלא התקבלו לגביו השטת ה1ך 30 ימים מיום קבלת1, תהיה ת�וכררי רטאית לראות *פכתר מלא מניכוי בסקור *ט.ל.ת *חשכ
בכך את איענר ר.לק1ח לנםנותו. יככל שקיים פעד כן הסםם לחיוב ובין סכימת הסכוסים לחיוב המפורטים מגהרות סיסם הכיגיים
ב�פירוט הרזזבים�, מקירו בכך שהסכום לחיוב כותשב בהתאם להעריפק ברקת ד'1ק גב1^ מ1ו הקבועה כתראות הרישיק 1התק]

*ליד?1חר. החשיבן נ1שף לכ0ל חיוב עכור שץזת שםצעו טרם הקמת החיוב הנקיבה ם ואשר טרם ר1"בת בגינו ם1כר.
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1ו0ח נמאת11ר על ידי בית הדיו לחוזים אחידים \^/

.3
[ הסקס למתן שידורי טלוויזיה רב ערוצ"ם - תנאים כלליים

ן

1 חלק דאשוו: הוראות כלליות

? 1- גללי

1.ג מסמך זה הוא הסכם ההתקשרות למתן שירותי החברה ללקוח, בהתאם לתנאים
המפורטים בו. ההסכם כולל את התנאים הכלליים, את גספח הגנת הפרטיות ואת המפרט

"ההסכס"). האישי (להלן :
1.2 הסכם זח נערך מכוח הוראות הדין. במקרה שתיווצר סתירה בלן הוראות הדין לבין הסכם
זה, יחייבו הוראות הדין; בכל עניין הנוגע לשירותי החכרה ללקוח, שגא נקבע כהסכם זה -

ינהגו הצדדים לכי הוראות הדין.
1.3 הלקוח יכול להתקשר עם החברה בכל עניין הקשור בהסכם זה או בשירותי החברה,
בפגייה באמצעות הטלפון, בפקס או במכתב על-פי הפרטים, כמפורט במפרט האישי,
באמצעות אתר האינטרנט של החברה אשר כתובתו היא: 11.}6ח.0£נ1.וז^9י, או בביקור
; החברה תודיע על שינוי במרכזי השירות שכתובותיהם מפורסמות באתר החברה

בכתובתה ובדרכי ההתקשרות אליה.
1.4 רשיון החברה ונספחיו העיקריים נתונים לעיון במשרדי השירות של החברה ובמשרדי
: ''המנהל"), וזאת בתיאום מראש ? סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד התקשורת (להלן

; הרשיון (יתן לעיון גה באתר האינטרנט האמור. וללא תשלום
1.5 להסכם י ה מצורף מחירון החברה כגי שהוא נכון למועד חתימת הסכם יה.

1. הגדרות
בהסכם זה תהיה למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם כן מתחייב אחרת

; מונחים שלא הוגדרו ' תהיה להם המשמעות לפי הוראות הדין. מתוכן הכתוב או מהקשרו
1

"הודעה" - כל אחת מאלה (לפי החלטה ההברה): הודעה בכתב (במכתב, בדואר אלקטרוני או
בפקס1), ל2י הכתובות כאמור במפרט האישי ן/או הודעה במסגרת חשבון ללקוח (להלן ביחד ולחוד:
; הודעה אלקטרונית באמצעות הממיר לרבות באמצעות מעטפית (להלן: "הודעה (' "הודעה בכתב1
אלקטרונית"); שיחת טלפון שהחברה הקליטה או תעדה בכתב את עיקריה בסמון לאחר קיומה
; פרסום בשני עיתונים יומיים רבי (להלן: "הל7עה טלפונית"או "שיחת טלמף�'); הודעה בשידורים

; תפוצה (ל-בי מנויים אנלוגיים בלבד)

ו "הודעה מיוחדת" - כל אחת מאלה (לפי החלטת החברה): הודעה בכתב; הודעה אלקטרונית למשך
| 3 ימים או עד שתיפתח ע"י הלקוח, לפי המוקדם; שיחת טלפון, או הודעה בשידורי החברה.

ו

"הוראות הדין" - חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן ל "חוק התקשורת"), תקנות
הבזק (וכיתות), התשמ"ח'1987 (להלן: "התקנות") וכללי התקשורת (בזק ושידורים) (כעל רשיון
לשידורים), התשמ"ח-87?1 (להלן; "הכלליכ"), החלטות המועצה, הרשיון שניתן לחברה - כפי

שיהיו מעת לעת, וכל הוראת דין אחרת;

"ההסכם" - המפרט האישי (המכונה פק''ע או פקודת עבודה או "בקשת הצטרפות 1101"],
; התנאים הכלליים המפורטים במסמך יה, ונספח הגנת הפרטיות

"הרשיון" - הרשיון הכללי לשידורי כבלים שניתן לחברה לפי חוק התקשורת יכן כל רשיון או
אישור אחר שיבוא בנוסף לו או במקומו.

"החברה" - כהגדרתה במפרט האישי, שכתובתה נכון למועד חתימת הסכם זה היא כמצויין במפרט
האישי.

"המועצה" - המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, שמונתה לפי תיק התקשנרת -,

"המפרט האישי" - או "פקי'ע'י - פקודת עבודו', כאמור בסעיף 7 להסכם זה.

"המנהל" - סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד התקשורת.

; ולעניו התקנות, ו י'<מ< עבודה" - ימים ראשון עד חמישי, למעט ימי חג ומועד וערבי חב ומועד
ן העתקות, הפסקת שידורים וחידושם ולתיקון הקלות בבית הלקוח כמפורט בסעיף 14.4 להלן.

"כרטיס צפייה" - כרטיס אלקטרוני המשמש לפענוח אותות משודרים, המותקן בממיר, והמהווה
חלק מציוד הקצה;



ו

; ] "לקוחי' - מנוי של החברה לקבלת השירותים
1

"מחירון" - לוח התעריפים של שירותי החברה, כפי שיעודכן מעת לעת, על-ידי החברה, בכפוף
; ן להוראות הדין

1 !
! י "ממיר" - התקן אלקטרוני המותקן בבית הלקוח או בבית העסק שלו (להלן .? "בית הלקוח"),
! מחובר לקו הממי באמצעות בית תקע ולציוד הביתי של הלקוח, המשמש בעיקר לקליטה, לברירת

ן ערוצים ולפענוח, לרבות שלט רחוק להפעלתו ן
ו

/ "מערכת השידורים" - כל מתקן או התקן הדרוש לש0 אספקת השידורים ללקוח, לרבות מוקד
; ( שידור, הרשת, מה, התקע או ציוד הקצה, אם הותקן, ולמעט הציוד הביתי

1 (
, כהגדרתם ברשיון) - חבילת ערוצים שמספקת החברה ! ן "מיקבץ בסיסי" ("שידורים בסיסיים"

י ללקוח, כמפורט בסעיף 3 להלן;

, כהגדרתם ברשיון} - חבילת ערוצים (או ערוץ יחיד) / 1 "מיקבץ מוסף" (חלק מ''השידוריס המוספים"
; ! 1 שמספקת החברה ללקוח לפי בחירתו ובעד תשלום נפרד, כמפורט במחירון

0̂, מערכת קולנוע ביתית, או כל / , "צ<זד נית<" - מקלט טלוויזיה, מחשב א<שי, וידאו טייפ, 15
; י ן מכשיר או מהקן אחר של הלקוח, אשר מתחבר למקלט הטלוויזיה

ו
"ציוד קצה" - ממיר וכל התקן אחר בחצרי הלקוח המחובר במישרין או בעקיפין לקו המנוי, לרבות

; : ן כרטיס צפייה ימודס, ולמעט בית תקע לציוד ביתי

1 "קו מנוי" - המקטע הסופי במערכת השידורים, המצוי בחצרי הלקוח המגיע עד בית התקעי 1
שבביתו;

!
; : י ''שירות אנלוגי" - שירות של העברת אותות בתצורת גלים רציפיכ ומשתנים

ו

; "שירות דיגיטלי" - שירות של העברת אותות מקודדים כסדרוה של סימנים: "אפס או אחד"
1 :

? | "שירותי החברה" או "השירותים" - שידורי כבלים, שירותים אחרים ואמצעים שהחברה תציע
והספק ללקוחותיה, מעת לעת, בכפוף להוראות הרשיון, הדין והיתרים הדרושים לפי הדין, לרבות
אספקתם של מיקבץ בסיסי, מיקיצים מוסכים, שירותי צפייה כתשלום, שירותי מידע, שירותים
• ן אייטראקטיבייס, שירותי 00/י, שירותים מספיס ושירותים גלויים לאלת, וכן אספקה, התקנה

? 1 ותחזוקה של ציוד קצה הדרוש לשם קבלת השירותים כאמור;

ן "שירות צפייה בתשלום" (שירות ¥?? - '\\¥1£ £11? ץ^?) - שירות צפייה במשדרים, לפי בחירת
! הלקוח, כנגד תשלוס <פרד בעד ארתרו צפייה, לרבות שירותי ס0י\ <קתי/^£ס א0 $0פד\) לדבגת
£0ס1י\ £4£^ שירות כאמור, המבוסס על שידורו של אותו משדר בכמה ערוצים, בהפרשי זמן (
| 00�'ץא - סא14\£1ס א0). שירות צפייה בתשלום הוא חלק מה"שידורים המוספים", כהגדרתם

; | 1 ברשיון

ן "שלוחה" - בית תקע ראשי וכן כל בית תקע נוסף בבית הלקוח.

ן ו חלק ש1י: שירותי החברה
! נ. מיקבץ בסיסי

3.1 מתכונה השידורים שמספקת החברה כוללת, ככל מקרח, מיקבץ בסיסי שרכישתו היא
] חובה; המיקבץ הבסיסי יכלול ערוצים שהחברה תקבע, מעת לעת, באישור המועצה, ערוצי

1 חובה וערוצים יעודייס הממומנים בפרסומות.
3.2 לקוח רשאי לבחור מיקבץ בסיסי דיגיטלי או מיקבץ בסיסי אנלוגי, כהגדרתם להלן, וכן
רשאי הוא לבחור בשניהם, בהתייחס לשלוחות השונות שבבית הלקוח, ואולם מובהר כי

החברה רשאית לבטל קיומו של מיקבץ בסיסי אנלוגי, בכפוף להוראות הדין.
ג.3 נירע לספק ללקוח מיקכץ בסיסי תוך שימוש בממיר דיגיטלי (להלן �. 'ימ<קבץ נקייט*

דיגיטלי").
*'.3 לקוח רשאי לבקש כי בשלוחות שאינן מחוברות לשירות הדיגיטלי תספק לו החברה מיקבץ
בסיסי תוך שימוש בממיר אנלוגי (רגיל או ממוען) או ללא שימוש בממיר כאמור, אם
̂קץ}{) (להלן: "מיקבץ הציוד הביתי מאפשר זאת (למשל: מקלט טלוויזיה עם ̂ת28�

בסיסי אנל1ג<"א
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3.5 בכפוף להוראות הדין, תכולתו ו/או מחירו של מיקבץ בסיסי דיגיטלי יכול שיהיו שוגים
מתכולת! ומחירו של מיקבץ בסיסי אנלוגי.

3.6 להסכם זה מצורפת רשימת הערוצים שבמיקבץ הבסיסי, נכון למועד חתימת ההסכם.
החברה תהיה רשאית, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין והיתריס הדרושים לפי הדין,
לערוך שינויים במיקבץ הבסיסי, לרבות הוספה או הסרה של ערוצים, וכן, כאמור להפסיק
מתן שירות אנלוגי; על שינויים כאמור, תמסור החברה הודעה ללקות 15 ימים מראש,
למעט בנסיבות של שינוי שאינו בשליטתה; על אף האמור, הודעה על הפסקת שידורו של

מיקבץ בסיסי אנלוגי בכללותו, תעשה בהודעה מייחדת ותימסר 60 ימים מראש לפחות.
בוטל שירות אנלוגי - תספק החברה ללקוח ממיר דיגיטלי, לצורך המשך קבלת שירותים
מהחברה, בתנאים שתקבע, באישור המנהל. למען הסר ספק מובהר כי אין בעריכת שינוי
כמיקבץ הבסיסי לרבות על דרך של הסרת ערוצים ו/או שידורים, כדי להקנות ללקוח זכות

להפחתת התשלום לחברה.
.3 על אף האמור בסעיף 3.6 לעיל, אם ביטלה החברה את השירות אנלוגי בכללותו, תספק 7
החברה ללקוח שהיה מנוי על שירות זה בלבד במשך פחות משנה במועד ביטול השירות
כאמור (להלן בסעיף זה: "מנוי אנלוגי"}, אס יחפוץ בכך, ממיר דיגיטלי ואת חבילת הבסיס
ו הדיגיטלית לצורך המשך קבלת שירותי החברה, במחירי השירות האנלוגי. וזאת, למשך
' תקופה לפי הקצרה מבין השתיים ?? (1) עד לתום שנה ממועד תחילת התקשרות בין המנוי
; (2) למשך 6 חודשים ממועד הפסקת השירות האנלוגי. על אף האמור האנלוגי והחברה
בסעיף זה, אם במועד ההתקשרות עם הלקוח תמסור לו החברה הודעה בכתב על מועד
ן הפסקת השידור האנלוגי, אזי ניתן יהיה להפסיק את השירות האנלוגי במועד שנמסר

ו ללקוח מבלי שהחברה תהיה מחוייבת להעניק ללקוח את ההטבה האמורה בסעיף זה.

1 הטירה החברה ערוץ מהמיקבץ הבסיסי, אזי אף אס הלקוח התקשר עם החברה במסגרת
ו "מבצע'', רשאי הלקוח להתנתק משירותי החברה ללא כל קנס ו/או ללא כל חובה להשיב
הטבה שקיבל, אם קיבל, מהחברה במסגרת "מבצע" כאמור, או תמורתה הכספית, ובלבד
שהודיע לחברה בכתב על רצונו להתנתק מן השירות בשל הסרת ערוץ כאמור, בתוך 23
ימים מהמועד המגקדס מבין שני אלה� (1} המועד בו קיבל הודעה מהחברה על הסרת
הערוץ: (2) מיום הפסקת שידור הערוץ; האמור לא יחול אם החברה כללה במיקבץ
הבסיסי ערוץ אחר דומה באיכותו ובמאפייניו לערוץ שהוסר ו/או אס הסרת הערוץ געשהה
בנסיבות שאינך בשליטת החברה- התנתק לקוח משירותי החברה לאחר שנתן הודעה
. בהתאם לפסקה זו, וחזר וביקש להתחבר לשירותי החברה בתוך תקופת ת''מבצע'' כאמור,
ן אזי החברה תהיה רשאית לדה�ש גע הלק1ח כי ישלם לה את שמ< ההטבה עליו ויתרה

יי החברה בהתאם לסעיף זה.

ן *. מיקבציס מוספים
| 4.1 אספקת מיקבציפ מוספים מותנית בקבלת ההיתרים הדרושים לפי הוראות הדין.

4.2 החברה תציע ללקוח מיקבץ מוסף או מיקבצים מוספים, דיגיטליים או אנלוגלים, כפי
שיהיו נהוגים אצלה, מעת לעת, ותספקם ללקוח, כולם או מקצתם, לפי בחירתו.

4.3 החברה תהיה רשאית, מעת לעת, להוסיף מיקבץ מוסף, לערוך שינויים במיקבץ מוסף,
לרבות הוספה או הסרה של עתציס, וכן לסיים שידורו של מיקבץ מוסף, לרבות ביטול

שידויס של מיקבציס מוספים אנלוגיים ככלל - הכל בכפוף להוראות הדין.
4.4 הלקוח יהיה רשאי לבחור, מעת לעת, מיקבץ או מיקבצים מוספים, וכן להודיע על רצונו

שלא לקבל עוד מיקבץ מוסף זה או אחר.
4.5 הודיע הלקות לחברה על רצונו לקבל מיקבץ או מיקבציס מוספים, הטפקם החברה ללקוח
בתוך 2 ימי עבודה מיום קבלת החודעה כאמור. הודיע הלקוח לחברה כי אינו מעוניין עוד
! לקבל מיקבץ מוסף כלשהו - החברה תחדל מלספק ללקוח את המיקבץ הנוגע ולחייב אותו
! בגינו, תוך 2 ימי עבודה לאחר היום בו נמסרה לחברה בקשת הלקוח, או במועד שנקב
הלקוח בבקשתו, לפי המאוחר, אך בכל מקרה, לא לפני שחלפו 30 ימים מאז הוזמן אותו
! מיקבץ (להלן: "מועד ההפסקה"). לא ביצעה החברה את הפסקה השירות עד מועד
ן ההפסקה, וחייבה את הלקוח בעד המיקבץ המוסף לגבי התקופה שלאחר מועד ההפסקה,
1 החברה תזכה את הלקוח בסכום החיוב בעד המיקבץ המוסף לגבי התקופה שלאחר מועד

ההפסקה.
4.6 ביטלה החברה שידור של מיקבץ מוסף כלשהו, שהלקוח קיבל עד אותו מועד, תמסור לו
החברה הודעה על כך 15 ימים מראש, לפחות, לפני הביטול, למעט בנסיבות שאינן בשליטת
החברה, לרבות בשל הוראת רשות מוסמכת, מינהלית או שיפוטית, ותחדל מלחייב!

בתשלום בגין אותו מיקבץ, החל ממועד הביטול, כאמור.
] 4.7 שינתה החברה מיקבץ מוסף בדרן של הוספה ו/או הפחתה של ערוץ או שירות, תודיע על
| כך ללקוח. החברה הודיע ללקוח בהודעה מיוחדת את מחירו של המיקבץ המוסף לאחר
השינוי (ככל שישונה המחיר), 7 ימים לפחות לפני השינוי, (למעט אס השינוי נגרם כנסיבות
שאינן בשליטת החברה, לרבות בשל הוראת רשות מוסמכת, מינהלית או שיפוטית),
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והלקוח יהיה זכאי להודיע כי אינו מעוניין עוד לקבל את המיקנץ המוסף הנוגע, ויחולו
הוראות סעיף 4.5 לעיל בהתאמה, למעט המגבלה בת 30 הימים הנקובה שם.

!
5. שיר.ית צפייה בתשלום ושירותי 140/0^ 507

' 5.1 אספקת שירות צפייה בתשלום מותנית בקבלת ההיתרים הדרושים עפ"י הוראות הדין
; ובהתקנתו של ציוד קצה מתאים בבית הלקוח, כנגד תשלום כפי שתקבע החברה. החברה

מאשרת כי נכון למועד חתימה הסכם זה יש בידיה את האישורים הדרושים לצורך
הספקת השירותים אותם התחייבה בכתב ובמפורש לספק ללקוח.

! 5.2 החברה תספק ללקוח, לפי בחירתו, שירות צפייה בתשלום, דיגיטלי או אנלוגי, כפי שיהיה
י נהוג אצלה, מעת לעת; החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את שירות ה-/י??
האנלוגי במועד שהיא תקבע, ו/או להגביל את מספר המנויים להם יוצע השירות האמור

בשידור האנלוגי, בכפוף להוראות הדין.
5.3 הלקוח יחויב בתשלום בעד שירותי צפייה בתשלום, לפי "רכישה בפועל". "רכישה בפועל1'
היא - בהזמנה באמצעות הממיר - ביצוע הזמנה שלא בוטלה תוך 5 דקות מתחילת שידור
הסרט (או התכנית) שהוזמן, למעט מישדר או סוג מישדרים שהחברה תהיה רשאית לקבוע

| לגביהם פרק זמן קצר יותר, עליו תימסר ללקות הודעה מראש.
[ בהזמנה באמצעות שיחת טלפון אל מוקד השירות של החברה - ביצוע ההזמנה בטלפון,
שלא בוטלה בשיחת טלפון אל המוקד, לא יאוחר מ-30 דקות לפני מועד תחילת השידור
המוזמן. כמו-כן רשאית החברה לחייב לקוח הרוכש את שירותי ה- ס0/יי גם בתשלום

( חודשי קבוע, בנוסף לתשלום לפי רכישה בפועל.
; 5.4 מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר, רשאית החברה שלא להציע ללקוח את שרות הצפייה

בתשלום, או לחסום את שרות הצפייה בתשלום לחצרי הלקוח, לפי העניין, עקב שימוש
שלא כדין בשירותי החברה ו/או כל עוד לא שילם לה הלקוח את חובו בגין תשלומים אשר
החברה רשאית לבבות ממט על פי הוראות הדין או הסכם זה. במקרים אלו, החברה
תמסור ללקוח הודעה על חסימת שרות הצפייה בתשלום לא יאוחר ממועד חסימת
השירות (אלא אם מסרת לו התראה מוקדמת בדבר ההפרה כאמור והלקוח לא תיקן את

ההפרה האמורה בתוך הזמן שנקצב בהתראה).
1̂\ 07// באמצעות ן 5.5 לקוח אשר רכש מיקבץ בסיסי דיגיטלי, יכול לקבל את שירות 010
// שיסופק לידיו באחת החלופות המפורטות בסעיף 8 להלן. השירות 01 1̂ ממיר 010
כולל בין היתר את היכולת להקליט תוכניות ולנהל ולבנות לוח משדרים אישי, הכל

כמפורט בחלק השמיני להסכם וח ובחוברת העזר לתפעול ממיר 010\1^ 107/.

6. הוראות נוספות לגבי שידות< החבדת
6.1 בדעת החברה לפעול להרחבה וגיוון השירותים שהיא תציע ללקוח במסגרת שידורי
הכבלים כהגדרתם בחוק התקשורת. בכפוף להוראות הדין, תציע החברה ללקוח בם
שירותים נוספים על אלה המוצעים לו בעת החתימה על הסכם זה, לרבות שירותי
תקשורת ושירותים אינטראקטיביים; החברה תפרסם ברבים מתן שירותים נוספים

כאמור והס יסופקו ללקוח לפי בחירתו, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת.
6.2 מעת לעת, בכפוף להוראות הדין, תהיה החברה רשאית לערוך שינויים בשירותי החברה
ובמתכונתס, לרבות ביחס לשעות השידור, כמות הערוצים וזהותם בכל מיקבץ, ובכלל זה
ביטול שידור של מישדר מסוייס, ערוץ או מיקבץ; הודעה על ביטול טיקבץ מוסף, שיש בו
כדי לגרוע בהיקף השירותים שהחברה מספקת תמסר בהודעה מיוחדת, 15 ימים לפתות
לפני ביצועו, למעט אפ השינוי נגרם בנסיבות שאינן בשליטת החברה, לרבות בשל הוראת
רשות מוסמכת, מינהלית או שיפוטית. במקרה כאמור בו השינוי נגרם בנסיבות שאינן
בשליטת החכרה, לרבות בשל הוראת. רשות מוסמכת, מינהלית או שיפוטית, תמסור
החברה הודעה ללקוח בהתראה קצרה מ- 15 ימים, בסמוך למועד בו נודע לה על נסיבות

כאמור.
6.3 מעת לעת, בכפוף להוראות הדין, תהיה החברה רשאית להציע ללקוח, כפי שתחליט,
שירותים ושידורים, בשונה מן האמור בהסכם זה, או בנוסף לו, לתקופה קצובה, או

במסגרת מבצע, זאת בלי למעט מקיום האמור בסעיפים 3 עד 5 לעיל.
6.4 מעת לעת, בכפוף להוראות הדין, תהיה ההברה רשאית לספק ללקוח שירותי בונוס ללא

תשלום, וזאת לתקופה ובתנאים כפי שהיא תקבע.
6.5 לבקשת לקוח, החברה תאפשר חסימת נישה לשירות צפייה בתשלום או למיקבץ מוסף
שהמועצה הבדירה בטעון אפשרות חסימה, וכן תאפשר ללקוח להסיר חסימה כאמור או
להגביל רכישת שירות צפיה בתשלום הנרכש באמצעות הממיר; לגבי חסימת גישה
שמחייבה פעולה טכנית מצד החברה - החסימה תתאפשר תוך 24 שעות מעת קבלת
הבקשה (בלא שיכללו כפרק הזמן האמור ימי ששי וערבי חג מהשעה 14:00 וכן שבתות
וחגים). לגבי מיקבץ נוסף שנחסס כאמור - אין בקיומה של חסימה כדי לפטור מחובת
תשלום בעד שירות שהוזמן לפני ביצוע חסימה כאמור, לפי הוראות הסכם זה. האמור
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בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מהוראות סעיפים קטנים 4.4 ו - 4.5 לעיל, בעניין בחירה
וייטול של מיקבציס מוספים.

5.6 בלי למעט מהוראות אחרות בהסכם זה - ביקש הלקוח הפסקה זמנית של שירות, ביטול
שירות או חסימת שירות בפגיה טלפונית - תקבע החברה מספר סודר לפנייה, שישמש

אסמכתא להמשך טיפול, או שתציין יפני הלקות פרטי זיהוי פנייה חלופיים.
1

7. המפרט האישי
, 7.1 השירותים שהלקוח בחר בחס נוסף על מיקבץ בסיסי, וכן ציוד הקצה שיסופק לו
וההסדרים הכספיים לגביו, שירותי ההתקנה המוזמנים על ידיו, מספר השלוחות, באבחנה
בין שירות דיגיטלי ושירות אנלוגי, מפורטים במפרט האישי, המצורף להסכם זה כחלק

; בלתי נפרד ממנו.
� 1 7.2 כאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, ובכפוף להוראותיו ולתנאיו, הלקוח יהיה רשאי לבקש
| שינויים במפרט האישי לאמור: בשירותים שהוא מעוניין לקבלם, בציוד הקצה המשמש
אותו או במספר השלוחות, לרבות מספר השלוחות האנלוגיות, והחברה תיענה לבקשות
הלקוח, כאמור, תוך 14 ימים לאחר שקיבלה את הודעתו, בכפוף להיצע השירותים, כפי

) שיהיה מעת לעת.

חלק שליש*: ציוד קצה, כרטיס צפייה

ן 8. אספקת ציוד קצה
בכפוף להוראות הדין, החברה תציע ללקות לרכוש, לשאול או לשכור את ציוד הקצה באחת מן

� החלופות המפורטות להלן ולחייב אותו בהתאם. הלקוח יוכל לבחור בחלופה המועדפת על ידו.

8.1 רכישת ציוד קצה י כנגד תשלום התמורה בעד ציוד קצה, בשיעור שאינו עולה על שווי עלות
רכישתו של ציוד הקצה, במלואה ובמ1עדה, יהיה הלקוח הבעלים של ציוד הקצה.

; 8.2 השאלת ציוד קצה כנגד פיקדוו ' בהתאם להוראות סעיף 12 להסכם
8.3 השכרת ציוד לזצה - השכרת ציוד קצה תהיה כנגד תשלום חודשי ובכפוף לתנאים הבאים -

8.3.1 ציוד קצה הוא בבעלות החברה ויישאר בבעלותה גם לאחר התקנתו בחצרי
; הלקוח ויחולו הוראות סעיף 12.3 להסכם

8.3.2 דמי השכירות ישולמו על ידי הלקוח במתכונת הנהוגה בחברה מעת לעת וכפי
; החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח בטוחה מהסוג שיוסכם עם הלקוח

; 1 שאישר המנהל עבור ציגד הקצה שהושכר לו בנו יה ערכו של צ<גד הקצה
י 8.3.3 כינד לקוח אשר לא יאפשר לחברה להסיר את ציוד הקצה כאמור בסעיף

12.3(4} להסכם, תהיה החברה רשאית לפעול לפי האמור בסעיף 21.4 להלן.
8.4 לקוח יהא רשאי לרכוש או לשכור מצד ג' ציוד קצה, ובלבד שלצירד הקצה ניתן אישור סוג
ע"י גורם המוסמך על-פי דין לתרנו. התקין הלקוח, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, ציוד
קצה שרכש או שכר מצד ג' כאמור, לא תהיה החברה אחראית לנזק שנגרם עקב ההתקנה.
למען הסר ספק, על אף האמור בסעיף 14 להלן, החברה לא תהא אחראית לציוד קצה

שסיפק ללקוח צד ב' או לתיקון תקלות הנובעות מציוד קצה כאמור.

9. ממיר דיגיטלי
9.1 ביקש הלקוח לקבל שירות דיגיטלי, תספק לו החברה ממיר דיגיטלי וכרטיס צפייה (ו/או
ציוד קצה אחר הנדרש לדעת החברה לשם אספקת השירות). ביקש לקבל שירות דיגיטלי
בשלוחה (או בשלוחות], נוסף על בית תקע אחד, תמסור לו החברה ממירים דיגיטליים
נוספים וכרטיסי צפייה, בכפוף למצאי הממירים. החברה תודיע ללקוח על המועד המשוער
ו להתקנת הממיר. מועד ההתקנה יתואם עם הלקוח בהתאם להוראת סעיף 11.1 להלן.
י בנוסף, מי שהיה לקוח של החברה לפני החתימה על הסכם זה (להלן: "לקוח ותיק"), יחזיר
1 לחברה ממיר אנלוגי (או ממירים אנלוגיים), שהחברה מסרה לו בעבר, אלא אם כן הוא

מעוניין להמשיך ולקבל באמצעותו שירות אנלוגי בביתו, שניתן לדעת החברה לספקו
ן באמצעות הממיר האנלוגי, לצד השירות הדיגיטלי, וזאת כל עוד החברה מספקת שירות

אנלוגי כאמור.
9.2 באמצעות קוד סודי שהלקוח יקבע לעצמו (ויוכל להחליפו), תהיה בידי הלקוח אפשרות
; מובהר, לחסום ערוצים ולשחררם מחסימה וזאת לצורך פיקוח על הצפייה בבית הלקוח

כי אץ בחסימה כדי לפטור את הלקוח מחובת תשלום בעד שירות שהוזמן.
ו

10. ממיר אנלוגי
1 נוסף על האמור בסעיף 9.1 סיפא, כל עוד -מספקת החברה גם שירות אנלוגי, תמסור החברה ללקוח
; וכן, כל ממיר אנלוגי, ככל שהדבר נחוץ, לשם קבלת מיקבץ בסיסי אנלוגי, אם הלקוח מעוניין בו
מיקבצים מוספים אנלוגיים ושירות צפייה בתשלום אנלוגי, תספק החברה < עוד מספקת החברה

ללקוח ממיר אנלוגי ממוען, כנדרש לפי שיקול דעתה של החברה, וזאת אס יהיה הלקוח מעוניין
ו בקבלת שירותים כאמור - והכל בכפוף למצאי הממירים האנלוגייס הממוענים.



11. התקנה

11.1 התקנת ממיר, פריסת קו מנוי והתקנת שלוחות תבוצע במועד שיתואם עם הלקוח, וזמן

ההמתנה של הלקוח לנציג החברה במועד שתואם, לא יעלה על 3 שעות. הזמין הלקוח

במעמד החתימה על הסכם זה או לאחר מכן שירות דיגיטלי או אנלוגי - מועד האספקה
1 וההתקנה של הממיר יהיה תוך 14 ימיס ממועד ההזמנה, ובלבד שרשת הכבלים מגיעה

| לחצריו של הלקוח, לרבות תחומי הרכוש המשותף. אם יסתבר לחברה בי רשת הכבלים

אינה מגיעה לחצריו של הלקוח, לרבות תחומי הרכוש המשותף, תמסור לו החברה הודעה
על כך בתוך 7 ימי עבודה מהיום בו הדבר תסתבר לה.

ו 11.2 נקודות החיבור לציוד הקצה כביה המנוי יותקנו במיקום אוהו ביקש המנוי. הוואי

1 הכבלים בבית הלקוח, ייקבע על-ידי החברה, בתיאום עם הלקוח ובהסכמת הלקוח. בגמר

ההתקנה ועפ מסירת ציוד הקצה, תבדוק החברה, בנוכחות הלקוח או נציגו בחצריס, את
איכות הקליטה, והלקוח או נציגו יאשר את הבדיקה.

11.3 ככל שיידרש לשם קבלת השירותים, תתקין החברה בבית הלקוח ציוד קצה נוסף, כגון�
י י מגבר או מפצל, בתנאים שתקבע, באישור המנהל.

11.4 מובהר כי כל פעולת התקנה תבוצע בכפיף להוראות הדין.

12. מסירת ציוד קצה ללקוח כנגד פיקדון ושמירה עליז (במסלול<ס של השכרת צייד או שאילתו)

12.1 האמור בסעיף זה יחול גם על ציוד קצה שגמסר ללקוח כמנוי לגי הסכם התקשרות קודם
ן שהיה כתוקף עובד להסכם זה, וזאת על אף האמוי בבל מקום אחר בהסכס זה.

12.2 ציוד הקצה הוא בבעלות החברה ויישאר בבעלותה, ותינתן למנוי, כנגד דמי פיקדון, זכות

שימוש בו ן לא שילם הלקוח לחברה את מלוא סכום הפיקדון במועד האספקה וההתקנה -

ימסור לחברה בטוחה מסוג שאישר המנהל, להשלמת תשלום דמי הפיקדון שלא שולמו.

1 גובה הבטוחה לא יעלה על גובה ההפרש שבין סכום הפיקדון לבין הסכום ששילם הלקוח

דמי הפיקדון יהיו בשיעור שאינו עולה על שווי עלות רכישתו של [ על-חשבון סכום הפיקדון {
ציוד הקצה ובכפוף להוראות הדין.

12.3 הלקוח מהחייב • (1) לשמור כראוי על ציוד הקצה; (2) להימנע מלמסור את ציוד הקצה

לאחר או להוציאו מחזקתו א1 לשעבדו; (3) לשאת באחריות לגבי ציוד הקצה וכן לפצות

ולשפות את החברה בגין כל נזק שנגרם לציוד הקצה, בשל מעשה או מחדל בנסיבות של

זדון או רשלנות של הלקוח או מי מטעמו; (4) להחזיר את ציוד הקצה או לאפשר לחברה

להסירו, לפי בחירת הלקוח (כבל שלא נקבע אחרת בהסכם זה), מיד עם הפסקת השירות

או ניתוק השירות או בסיומו או ביטולו של הסכם זה, לפי המוקדם, כשציוד הקצה הקץ

לגמרי ובמצב טוב, בכפוף לבלאי סביר בהוצאה משימוש זהיר (להלן.- "ציוד קצה תקין");

(3) להודיע לחברת מיד עם היוודע ללקוח על אובדן או נזק לציוד הקצה; (6) לא לעשות
שימוש בלתי סביר בציוד הקצה, לא לתקנו ולא להתיר לאחר לעשות כן.

12.4 בכפוף לאמור בסעיף 12.7 להלן, סכום דמי הפיקדון, בצירוף הפרשי הצמדה למדד, מן

המדד שפורסם לאחרונה לפני הפקדת הפיקדון עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתו

ללקוח (להלן: "סכום ההחזר") ובניכוי סכומים כמפורט להלן, יוחזר ללקוח לא יאוחר

מתוס 30 ימים מיום שנותקו או הופסקו השידורים ללקוח. החברה רשאית לנכות מסכום

ההחזר, בעד פחת, 1096 מעלות רכישת ציוד הקצה על ידי החברה או סכום ו/או שיעור

ניכוי שונה, לפי הוראות הדין, לכל שנת או חלק ממנה, שמיום התקנת ציוד הקצה אצל

) הלקוח ועד ניתוק או הפסקה השירות ללקוח (להלן; ''יתרת סכום ההחזר1'). למען הסר

ספק מוגה!* ללקוח, כי החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר, בעד פחת, 1096 מעלות

רכישת ציוד הקצה על ידי החברה או סכום ו/או שיעור ניכוי שונה, לפי הוראות הדין אף
אם בפועל גבתה ממנו פיקדון בשיעור נמוך יותר.

, ביקש חלקות להשיב לחברה ציוד קצה והחברה נמנעה מלקבלו, אזי פרק הזמן בו נמנעה

ן החברה מלקבל לרשותה את ציוד הקצה לא יימנה לעניין גיכוי סכומים כאמור. אם

החברה לא תשיב ללקוח את יתרת סכום ההחזר בתוך 30 ימים מיום שנותקו או הופסקו

השידורים ללקוח, תשא יתרת סכום ההחזר הפרשי הצמדה למדד וריבית פיגורים בשיעור

) הקבוע בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א ' 1961 מאותו היום ואילך עד

1 למועד ההשבה. משלוח המחאה ללקוח בתוך 30 ימים כאמור ייחשב כהחזר בפועל בתוך
י אותו מועד.

12.5 במקרה שהלקוח מקבל לשימושו ציוד קצה כנגד פיקדון או שרכש הלקוח ציוד קצה

כאמור בסעיף 8.1 לעיל, ובאותו מעמד מחזיר לחברה ציוד קצה תקין קודם שהועמד

לשימושו כנגד פיקדון, תהיה החברה רשאית להפחית מדמי הפיקדון בעד ציוד הקנה

החדש, או מהתמורה בעד רכישת ציוד הקצה החדש, את יתרת סכום ההחזר המגיעה
ללקוח בגין ציוד הקצה הקודם, ככל שהלקוח זכאי לכך.

; ביצעת החברה הפחתה | 12.6 החברה רשאית, אך לא חייבת, לגבות את דמי הפיקדון לשיעורין

1 כאמור בסעיף 12.5 לעיל - יחול האמור בסעיף 12.6 זה, לגבי ההפרש הנובע מההפחתה.
12.7 החברה זכאית -
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ן 12.7.1 שלא להשיב ללקוח את יתרת סכום ההחזר, אם הלקוח לא החזיר לה את ציוד
הקצה ו/או את כרטיס הצפייה, או א0 הלקוח לא איפשר הסרת ציוד הקצה
' מקום שהחברה חייבת או רשאית על פי דין או תנאי הסכם זה להסירו, או אם
ציוד הקצה הוחזר כשהוא בלתי תקין לחלוטין, בנסיגות שבאחריותו של

הלקוח כאמור בסעיף 12.3(0;
ן 12.7.2 לקזז מיתרת סכום ההחזר דמי נזק שנגרם לציוד הקצה בנסיבות שבאחריותו
של הלקוח כאמור בסעיף 12.3(3) או כל חוב אחר של הלקוח להברה, בעד
שירותים שהיא סיפקה לו. הודעה בכתב (ופירוט במסגרת חשבון ייחשב
כהודעה כאמור) בדבי ביצוע הקיזוז תינתן ללקוח בתוך 30 ימי עבודה מתום

החודש בו בוצע הקיזוז.
12.8 הוראות סעיף זה הן ת1אי מהותי בהסכם והפרתן תחשב הפרה יסודית שלו.

13. כרטיס צפייה בשירות דיגיטלי
13.1 החברה תפקיד בידי הלקוח כרטיס צפייה, המאפשר ללקוח קבלת שידורים ושירותים

דיגיטליים מאת החברה; כרטיס הצפייה הוא רכוש החברה ויישאר כזה.
1 13.2 כרטיס הצפייה הוא לשימוש בבית הלקוח בלבד, ורק לצורך קבלת שירותי החברה שהזמין

! הלקוח.
13.3 הוראות סעיף 12.3 לעיל יחולו גם לגבי כרטיס הצפייה, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

! 13.4 הוראות סעיף זה הן תנאי מהותי בהסכם והפרתן תחשב הפרה יסודית שלו.

חלק רביעי; תחזוקת ותיקון תקלות

ן 14. טיפול בתקלות
1 14.1 במקרה של הקלה, הלקוח יפעל לאיתורה ויודיע לחברה על התקלה; לא הצליח הלקוח
לאתר את ההקלה - תפעל החברה לאיתור התקלה באמצעות שירות תמיכה טלפוני.
התברר כי מקור התקלה הוא בשלט הרחוק, יתבקש הלקוח לבחור א0 להגיע למשרדי
! החברה או לחנות השירות הקרובים למקום מגוריו לשם תיקון התקלה, או להחליף את
| השלט הרחוק באמצעות משלות לביתו בתמורה לתשלום עלות המשלוח כקבוע במחירון

החברה. אחרת, יגיע הטכנאי לבית הלקוח.
14.2 בכפוף לאמור בסעיף 14.1 לעיל, החברה תתקן, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה כל
תקלה הנובעת מקו המנוי, כהגדרתו ברשיון, או מציוד הקצה, תוך 48 שעות מן המועד שבו
| נמסרה לה הודעה על כך, לא כולל ימי שבת וחג, וואת בלי לגרוע מהתחייבויות החברה לפי
ן הרשיון לגבי זמני תגובה קצרים יותר, ובכפוף לתיאום עם הלקוח כאמור בסעיף 14.3
! להלן; מובהר כי החברה רשאית לפנות אל המנהל בבקשה להאריך מועד תיקונה של
| תקלה; מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13.1 לעיל, לבקשת לקוח ובתאום עם החברה, יהיה
י הלקוח רשאי להביא ציוד קצה אל משרדי החברה, לשם בדיקתו, תיקונו או החלפתו,
| ויהיה עליו לעשות כן, לפי הנחייה החברה, במקרה שנגרם נזק לציוד בנסיבות המפורטות
| 1 בסעיף 12.3(3}. למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה אחראית לתחזוקה של הציוד

! | הביתי.
| י 14.3 אם תיקון התקלח מחייב כניסה לבית הלקוח - הביקור יתואם עמו, ובלבד שהלקוח לא
יתבקש להמתין יותר מ-3 שעות (להלן: "תיאום מוקדם"), ובמקרה בו הלקוח רכש את

| הממיר הלקוח לא יתבקש להמתין יותר משעתיים.
1 | 14.4 שעות העבודה להתקנות, העתקות, הפסקת שידורים וחידושם ולתיקון תקלות בבית

00=19, וכן בערבי שיט! וחג כין השעות 08:00 - הלקוח הן בימי העבודה, בין השעות 08:00
.14:00 - ( ;

י

 ן 14.5 החברה תהית אחראית על חשבונה לתקינות ותחזוקת ציוד הקצה שנמסר על-ידה למנוי
1

י למשך שנים עשר (12) החודשים הראשונים ממועד אספקת ציוד הקצה ללקוח.

14.6 במקרים המנויים להלן, יחויב הלקוח בתשלום בעד שירותי התחזוקה, לפי המחירון:

14.6.1 במקרה של בדיקה, תיקון או החלפה, בנסיבות של אובדן או נזק, המנויות
בסעיף 12.3 (3) לעיל;

14.6.2 כמקרה של "ביקור סרק", דהיינו: ביקור של נציג החברה בעקבות הודעת
1 הלקוח על תקלה שלא היתה, תקלה שמקורה כציוד שהחברה א<נה חייבת
בתחזוקתו, במקרה של נזק בנסיבות המנויות בסעיף 12.3(3}, או אס הלקוח או
ן נציגו נעדרו מהבית חרף תיאום מוקדם ,? ואולם, לקוח לא יחויב בתשלום בעד
ן ביקור סרק, שהיה לפני חלוף 6 חודשים מיום חיבורו לראשונה למערכת

1 השידורים.
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1

14.6.3 במקרה של תקלה או נזק שהחברה אינה אחראית להם לפי סעיף 14.5 לעיל.
ן במקרה כאמור הוט הודיע ללקוח כי תמה תקופת האחריות המפורטת כס'

1!ן י 14.5 לעיל בעת הזמנת שירות התחזוקה.
! ! 14.7 לא התייצב נציג החברה בבית הלקוח חרף תיאום מוקדם, יהיה הלקוח זכאי לפיצוי

?? 1 בשיעור זהה לסכום הנקוב במחירון למקרה של ביקור לירק.
14.8 הלקוח פטור מהשלום דמי המנוי בעד כל שידור שהופסק עקב תקלה של החברה לכל

ן תקופת ההפסקה ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
1 14.8.1 (1) במהלך כל 6 חודשים מטם שהיה ללקוח, אירעו הפסקות ש<דוויכ

י שנמשכו במצטבר, 7 ימ<ם לפחות;
(2) הפסקת השידורים נמשכה לפחות 2$ שעות;

| (3) הזמין לקוח שידור וזה לא התקבל בידי הלקוח בגלל מעשה או מחדל
| של החברה;

(4) הזמין לקוח מיקבץ והוא לא כלל את כל השידורים האמורים להיכלל

! (5} הוגבל או היתלה הרשיון ובשל כך נמנע מהלקוח לקבל שידורים, שהם
ן . נושא התקשרותו עם החברה, פטור הלקוח מתשלום דמי מנוי לכל
התקופה בה לא קיבל שידורים כאמור, ואם שילמם מראש, תחזיר לו

, • החברה את החלק היחסי מהם, כולל הפרשי ריבית והצמדה.
| 14.3.2 על אף האמור לעיל, היתה הפסקה בשידור רק בחלק ממיקבץ כלשהו, יחול
י הפטור מתשלום דמי מנוי בעדו ו/או החזר דמי מנוי לפ< העניין כאמור בסעיף
14.8.1 לעיל, בשיעור יחסי כמספר הערוצים שחלה הפסקה באספקתם, מחולק

ן במספר הערוצים שבאותו מיקבץ.
! 14.8.3 ביקש לקוח לקבל שידורים הניתנים בתשלום בעד שימוש, לא תחייב החברה
י את הלקוח בתמורת השידור, אם במהלך 60 דקות באותו שידור הופסק
השידור עקב תקלה של החברה למשך 3 דקות במצטבר, ואם היה השידור קצר
| מ-ס6 דקות, תבוא לעניין יה הפסקה בת פרק זמן קצר יותר באופן יחסי למשך

! השידור.
14.8.4 לעניין סעיף זה לעיל - "תקלה", למעט תקלה שעיכוב בתיקונה נגרכ
} בנסיבות שאינן בשליטת החברה, לרבות בשל הוראת רשות מוסמכת,

! מינהליתאו שיפוטית.
1 14.5 למען הסר ספק, הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בקשר עפ איכות האות או פגמים בשירות

שאינם הפסקת שידורים, האת בנפיף להוראות הדין.
ו

15. הימנעות מביצוע פעולות
15.1 הלקוח יימנע מלבצע פעולת חיבור, ניתוק, פתיחה, שינוי או תיקון בקי המנוי, בשלוחה
ובציוד הקצה (כולל הממיר וכרטיס הצפייה), בעצמו אי באמצעות אחר שאינו עובד
ההברה או מ< שהוסמך לכן מטעמה, וישא בכל נזק שיגרם עקב מעשה כאמור אלא אם
! כן פעל לפי הנחייה מפורשת של החברה. אין באמור כדי לאסור על הלקוח ליתק את
הממיר משקע החשמל וממכשיר הטלויזיה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הלקוח

לרכוש או לשכור מצד ג' ציוד קצה בהתאם לקבוע בסעיף $.8 לעיל.
15.2 הוראות סעיף זה הן תנאי מהותי בהסכם והפרוע תחשב הברה יסודית שלו.

חלק חמישי: תשלומים

ן 16.
י 16.1 בתמורה לשירותי החברה ישלם הלקוח אה התשלומים המפורטים במחירון (אשר כוללים
מע''מ כדין), ובכפוף למפרט האישי: התשלומים המפורטים במחירון ה0 בכפוף לרשיון
ן ולהוראות הסכם זה. עותק המחירון, התקף למועד החתימה על הסכם זח, מצורף כנספח

1 להסכם זה.
16.2 התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח ("הוראת קבע''), או
באמצעות הוראה לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח, על פי החלטת החברה. על אף
| האמור, מנויים המקבלים שידור אנלוגי כלתי ממוען כלבד, יהיו רשאים לשלם גם במזומן.
/ 16.3 ככל שלא ייקבע אחרת ע"י החכרה, בכפוף להוראות הדין, ישלם הלקוח את התשלומים

: בעד שירותי החברה במועדים אלה
ו 16.3.1 בעד מיקבץ בסיסי, מיקבצים מוספים, דמי מנוי בעד שימוש בשלוחה,
| . תשלומים חודשיים קבועים אחרים שעל הלקות לשלם לחברה ושירותים
י אתרים שהחברה תקבע מעת לעת - אחת לכל חודש קלנדרי, במועד שייקבע ע"י
החברה וזאת בגין החורש החולף, בהתאם לנהוג בחברה, וכמפורט במפרט

; האישי
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16.3.2 בעד שירותים כצריכה מזדמנת כגון: שירותי צפייה בתשלום או משחקים
כתשלום - אחת לכל חודש קלנדרי, במועד שייקבע ע"י החברה, בבין החודש

החולף;
16.3.3 תשלומים חד פעמיים, כגון: דמי התקנה, התקנת שלוחות נוספות, ביקור סרק,
טיפול בתקלות באספקת ציוד קצה שאב� או ניזוק בנסיבות המנויות בסעיף
12.3 (3) לעיל - אחת לכל חודש קלנדרי, במועד שייקבע ע"י החברה (ולגבי לקוח
אנלוגי המשלם לחברה במזומן - מועד התשלום שייקבע ע"י החברה יהיה

לפחות 21 יום מיום החשבון לתשלום ללקוח), בגין החודש החולף;
| 15.3.4 בעד שירותים אחרים - בגין החודש החולף.

1 16.4 בכפוף להוראות הדין, החכרה רשאית לשנות את המחירים הנקובים במחירון ו/או להוסיף
למחירון תעריפים ומחירים בגין שירותים נוסכים ו/או ציוד קצה נוסף, וק� רשאית החברה
ן להצמיד תשלומים למדד לפי הוראות הדין, והיא תמסור על כך הודעה 7 ימים מראש,

| לפחות (ולמנויים דיגיטליים תמסור הודעה מיוחדת (אך למעט בשיחת טלפון).
16.5 בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לגבות מן הלקוח סכום נמוך מן הנקוב במחירון,
וזאת בנסיבות, לגבי שירותים, וביחס לפרקי זמן, כפי שהיא תקבע, לרבות במתכונת של

! "מבצע".
1 16.6 החברה תשלח ללקוח שבביתו מותקן ממיר דיגיטלי, מדי חודש, חשבון מפורט למידע,
וזאת בהודעה אלקטרונית באמצעות הממיר. לפי בקשת הלקוח, החברה תשלח לו, בנוסף,
חשבון כאמור, גם במכתב אל בית הלקוח, או בדואר אלקטרוני או בפקס, מדי חודש או
חודשיים לפי החלטת החברה, אלא אם כן ביקש המגוי כי חשבונית כאמור תשלח אליו

מדי חודש בחודשו, וזאת ללא חיוב כספי.
לגבי לקוח שלא מותקן בביתו ממיר דיגיטלי, תשלח לו החברה, לפי בקשתו, חשבון
ו . מפורט למידע - במכתב, בדואר אלקטרוני או בפקס, כפי שיבקש הלקוח, וזאת ללא
] חיוב כספי. הודעה באמור תישלח מידי חודש או חודשיים, לפי החלטת החברה,

1 אלא אם כן ביקש המנוי כי חשבונית כאמור תשלח אליו מדי חודש בחודשו.

ו . מובהר כי אס קיבל הלקוח בחודש כלשהו שירותים בצריכה מזדמנת, יקבל לגביו
1 ן חשבון חודשי כאמור.

הלקוח יבדוק כל חשבון של החברה בתוך 21 ימים מיום שנתקבל על ידו, ואס מצא בו
טעות יודיע על כך לחברה בהקדם האפשרי. ואולם אין בכך כדי לפגוע בזכויותיו של

?י הלקוח לפי כל דין.
1

16.7 בכפוף להוראות אחרות שבהסכם זה, בהתייחס לשירות שהתמורה בעדו היא על בסיס
, חודשי, הרי במקרה של קבלת השירות רק בחלק מן החודש, יחויב הלקוח רק בחלק יחסי
1 תואם של התמורה הנוגעת; ואם שילם הלקוח מראש בעד שירות שהופסק או נותק לפני
1 תום תקופת התשלום, תחזיר לו החברה את החלק היחסי של התשלום בחשבון החיוב

הקרוב לאחר שהתבררה זכותו להחזר או שתקזז את הסכוס שהלקוח זכאי לו כאמור
מתשלומים שהלקוח חב בתשלומם לחברה. החברה תמסור ללקוח הודעה בכתב (ופירוט
במסגרת חשבון ייחשב כהודעת כאמור) בדבר ביצוע הקיזוז שתינתן ללקוח בתון 30 ימי

עגודה מתום החודש בו בוצע הקיזוז.
16.8 פקע או בוטל הוקפו של כרטיס האשראי שגקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי הסכם
! וה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של הלקות, לפירעון התשלומים לפי הסכם
[ זה, ימסור הלקוח לחברה הודעה על כך מייד עם הלוודע לו הדבר, וכן את פרטי אמצעי
התשלום החלופי ובלבד שיהיה מסוג המקובל והנוהג בחברה, באמצעותו ימשין הלקוח

לשלם את התשלומים לפי הסכם זה.
1 16.9 מובהר, למען הסר ספק, כי הלקוח לא יהיה פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם
ו במקרה שאחר קיבל שירות משירותי החברה באמצעות קו המנוי או בית תקע של הלקוח
או ציוד הקצה שבביתו, אלא אם כן התחברות לקו המנוי נעשתה בידי אחר, מחוץ לבית

, הלקות ושלא בידיעתו.
16.10 הוראות סעיפים קטנים 16.1, 16.3 ר-16.8 הן תנאימ מהותיים בהסכם והכרתן תחשב

י הפרה יסודית שלו.
16.11 הודיע הלקוח לחברה, כי הוא חוייכ בגץ שידור או שירות שידור שלא הוזמנו ולא התבקשו
על ידו, תברר החברה את הדבר בתוך 14 ימי עבודה מיום שהודיע על כך הלקוח. לא מצאה
החברה ראיה ברישומיה או ראיה אחרת לדחיית טענת הלקוח, יזוכה הלקוח כסכום
שנגבה ממנו בגין שידור או שירות שידור שלא הוזמנו ולא התבקשו על ידו כאמור, בחשבון
החיוב הקרוב מיד לאחר שהתבררה זכותו להחזר. החברה רשאית לשוב ולגבות מהלקוח
את הסכום השנוי במחלוקת שהושב לו לפי סעיף זה לעיל, אם מצאה ראיה לקיום חוב

כאמור, נס בחלוף המועד ה3קוכ בסעיף זה, ותמסור ללקוח הודעה על חיוב כאמור.

חלק שישי: הפסקה מוחלטת והפסקה זמנית של השירות
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17. הפסקה מוחלטת של השידות לפי בקשת הלקוח
לפי בקשה בכתב, חתומה בידי הלקוח, תיעשה הפסקה מוחלטת של שירותי החברה ללקוח.

הפסקה מוחלטת על פי בקשת לקוח המחובר לשירות דיגיטלי בלבד תיעשה תוך 2 ימי עבודה ממועד !

קבלת הבקשה או במועד שנקב הלקוח בבקשתו, לפי המאוחר. |
לגבי לקוח המחובר לשידור אנלוגי בלבד או לשידור אנלוגי ודיגיטלי, בשלוחה אחת או יותר, י

רשאית החברה לנתק או להפסיק את השידור תוך 14 ימי עבודה (או כל מועד אחר שייקבע /
בהוראות הדין} מעת שביקש זאת הלקוח, ובלבד שהשידור הדיגיטלי נותק או הופסק תוך 2 ימי ן
עבודה כאמור. /
מובהר כי החברה תחדל לחייב לקוח כאמור במועד הניתוק או ההפסקה או תוך 5 ימי עבודה לפי /
המוקדם, ותחדל לחייב בתשלום כלשהו לקנח המחובר לשידור דיגיטלי בכל השלוחות בחצריו ;
במועד הניתוק או ההפסקה של השידור הדיגיטלי או תוך 2 ימי עבודה, לפי המוקדם. :

אס הלקוח נותק בידי החברה מתורן מרכוי לפני חיבורו למערכת השידורים, הרי במקרה של סיום
התקשרות כאמור בסעיף זה, תחבר אותו החברה מחדש לתורן המרכזי, לפי בקשהו, ובלבד שאין

מניעה טכנית לחיבור ולמעט מקרה שהניתוק נעשה עקב הפרת הסכם זה ע"י הלקוח.

ן י 18. הפסקה זמנלת של השירות לפי בקשת הלקוח
י לפי בקשה בכתב, חונומה בידי הלקוח, החברה תפסיק זמנית את מתו השירות ללקוח, וזאת תוך 14
ימי עבודה לאחר היום שבו נמסרה לחנרה בקשתו בכתב או במועד שנקב הלקוח בבקשתו, לפי
ן המאוחר, ובלבד שהבקשה התקבלה אצל החברה לפני המועד הנקוב בהודעה; על אף האמור - לגבי
ן שלוחה המחוברת לשיחת הדיגיטלי, תבצע החברה את הפסקת השירות תוך 2 ימי עבודה לאחר
היים שבו נמסרה לחברה בקשתו שבכתב כאמור, או במועד שנקב הלקוח בבקשתו, לפי המאוחר;
הפסקה זמנית כאמור, תהיה לפרק ומן בין חודש אחד ל-6 חודשים, ובסיומה תחדש החברה את
אספקת השירות ללקוח. הושאר ביוד קצה בבית הלקוח בתקופת ההפסקה ה זמנית - ישא הלקוח

באחריות ובכל החובות לגביו, כאילו נמשך השירות ברציפות.

19. אם הלקוח או נציגו נעדרו מחצרי הלקוח חרף תאום מוקדם לביצוע הפסקת שירות מוחלטת או
! ומנית ו/או הסרת ציוד הקצה, לפי סעיפים 17 או 18 לעיל, רשאית החכרה להודיע ללקוח בכתב כי
ו היה ולא יתאם עס החברה ביקור נוסף בחצריו למועד שיחול תוך 10 ימים ממועד קבלת ההודעה או
שהלקוח או נציגו ייעדרו מחצרי הלקוח בשניה, היא תהיה רשאית לראות את הלקוח כמי שחזר בו
מבקשתו להפסקת שירות מוחלטת או זמנית, והלקוח יידרש לפנות מחדש בבקשה להפסקת שיחת
מוחלטת או זמנית, על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור בס"ק זה, ביקור הטכנאי ייחשב כ"ייקור

1 סרק", ויחולו הוראות סעיף 14.6.2 לעיל.

20. ניתוק השירות וסיום ההתקשרות בשל הפרת ההסכם
20.1 החברה רשאית לנתק את השירות ללקוח ולסיים את ההתקשרות עמו וכן, לפי שיקול

: דעתה, להגביל שירותים, כולם או חלקם, במקרים אלה
; , 20.1.1 הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו

; ] 20.1.2 הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם זח
 20.1.3 הלקוח השתמש שלא כדין או הרשה לאחר להשתמש, כאמור, במערכת

1

השידורים, בציוד הקצה או בכל התקן אחר שהתקינה החברה או מי מטעמה
ן לצורך קליטת השידורים.

1 20.2 ניתוק השירות, כאמור בפסקאות 20.1.1 ו-20.1.2 לעיל, ייעשה רק לאתר שהחברה נתנה
ללקוח הודעה מוקדמת בכתב של 10 ימי עבודה לפחות, תוך מתן הזדמנות לתקן את
, המעשה או המחדל שבגינו ינותק השירות, ובניתוק כאמור בפסקה 20.1.3 תמסור החברה
1 הודעה ללקוח במועד הניתוק (אלא אס כבר מסרה לו התראה מוקדמת בדבר הפרה

י. כאמור והלקוח לא תיקן את ההפרה בתוך הזכע שנקצב בהתראה.

ן 21. החזות ציוד קצה, תשלום יתרת חוב והחזרת יתרת סכום ההחזר בגיו פיקדון

ן 21.1 נותק השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה, במועד הניתוק, את ציוד הקצה, או לפי
בחירתו יאפשר לחברה להסיר, במועד הניתוק, את ציוד הקצה מביו! הלקוח, בכפוף
; ואולם, במקרה של ניתוק לפי סעיף 20 לעיל, החברה תקבע אם לתיאום מוקדם עמו

י הסיר את ציוד הקצה כאמור, או שתורה ללקוח להשיב לה את ציוד הקצה במשרדיה.

1 21.2 נותק השירות ללקוח, ישלם הלקוח לחברה את יתרת חובו, ולשם כך תהיה החברה
רשאית, עד תום 60 ימים שלאחר הניתוק לעשות שימוש בהוראת הקבע או בכרטיס

. האשראי של הלקוח, לפי העניין, וזאת בלי למעט מחובתו של הלקוח כאמור.

י 21.3 נותק השירות ללקוח, תחזיר לו החברה את יתרת סכום ההחזר, ככל שחוא זכאי לה, לפי
האמור בהסכמ זה לעיל ובכפוף לו.
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21.4 בחר הלקוח לשאול ציוד קנה מן החברה כנגד פיקדון בהתאם להוראות סעיף 12 לעיל או
לשגור מן ההברה ציוד קצה בהתאם להוראות סעיף 8.3 לעיל, וציוד הקצה לא הוחזר
לחכרה כמועד כאמור בסעיף 21.1 לעיל, או אם לא איפשר הלקוח לחברה להסיר בעצמה
את ציוד הקצה במועד כאמור בסעיף 21.1 לעיל, תהיה החברה רשאית להשתמד בבטוחות
| האמורות בסעיפים 8.3.2 ו-12.2 לעיל, או לחייב את כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום
ן אחר שניתן על ידי הלקוח לפי העניין, על מנת שהחברה תקבל את מלוא התמורה בגין ציוד
הקצה לפי עלות רכישתו של הציוד בניכוי יתרת סכוס ההחזר. אין באמור בסעיף זה כדי

לנרוע מכל זכות העומדת לחברה מכוח דיו ו/או מכוח ההסכם.

יי. הוראות נוספות לענ"ו הפסקה מוחלטת והפסקה זמנית של השירות
! 22.1 ההברה רשאית להפסיק שירות באופן זמני, לשם ביצוע פעולות תחזוקה זמניות, בכפוך

ן לתנאי הרשיון.
! 22.2 החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח הפסקה מוחלטת עפ פקיעת זכותו להחזיק
ן הלקוח יודיע לחברה על ; ' כחצרים בהם קיבל את השירות ;"בית הלקוח") וכינויים בפועל

12.7, ו-21 לעיל. פינוי כאמור 14 ימים מראש לפחות, ויחולו הוראות סעיפים 12.3, 12.4,
22 נותק השירות ללקוח בנסיבות המנויות בסעיף 20.1 לעיל, רשאית החברה לתתנות את .3 .|
• החיבור מחדש (וגהתאמה - גם הסרת חסימה לגבי מיקבץ מוסף או שירות צפייה
; בנוסף, באישור המנהל - (1} רשאית בתשלום}, בתיקון המעשה או המחדל שהביא לניתוק
החברה לדרוש מהלקוח הפקדת ערובה לקיום הוראות ההסכס; (2} במקרה של ניתוק

| בנסיבות המנויות בפיסקה 20.1.3 רשאית החכרה שלא לחבר את הלקוח מחדש.
י 22.4 נותק השירות, לפי בקשת לקוח, והלקוח ביקש חידוש שירות, הוא יחויב בדמי התקנה
בשיעורים המפורטים במחירון, והחברה תחבר אותו מחדש תוך 4נ ימים ממועד קבלת

1 הודעתו על בקשת החיבור.

י חל? שביעי: שונות

23. שמירת על ציוד הקצה
| הלקוח ישמור כראוי על ציוד הקצה.

1

1$. הימנעות מביצוע פעילות
] 24.1 מובהר כי שידורי הכבלים מיוערים אך ורק לצפייה של הלקוח, בני משפחתו ואורחיו,
| בבית הלקוח; הלקוח לא ישתמש ולא יאפשר לאחר להשתמש בשידורי הכבלים לצרכים
מסחריים או להשמעה פומבית, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה, מראש ובכתב, חתומה

בידי החברה, בתנאים שהיא תקבע,
24.2 הלקוח יימנע מלחבר ומלהתיר לאחר להתחבר למערכה השידורים.

1 24.5 הלקוח יימגע מלחבר ומלהתיר לאחר לחבר את מערכת השידורים לרשת תקשורת או
; אין באמור כדי למנוע לציוד ביתי, אלא באישור מפורש, 2כ\27 ומראש, מאת החברה
חיבור ציוד ביתי למערכת השידורים, באמצעות שלוחה שהתקינה החברה בביתו של

] הלקוח.

 24.4 הלקוח יימנע מלהתקין ומלההיר לאחר, זולת החברה, להתקין שלוחות ולקבל שירותים
1

באמצעותן.
1 24.5 הלקוח יימנע מלהעתיק ומלהקליט, שלא כדין, שידורים, תכניות, מידע, משחקים וכל
1 אותות אהרים המשחירים או מופצים באמצעות מערכת השידורים, ולא יתיר לאחר

לעשות כן.
ו 24.6 הפר הלקות תנאי שבסעיף זה, הרי שבלי למעט מכל הוראה אחרת בהסכם זה או בדי!,
[ הוא יפצה את החברה וישפה אותה בגין כל גזלן והוצאה שיגרמו לה בשל כד כהוצאה

' ממעשה או מחדל של הלקוח.
סודית שלו. 24.7 הוראות סעיף זה הן תנאי מהותי בהסכם והכרתן תחשב הפרה י

ו

{ 5:. הוראות לגבי מלזדקעיו
25.1 בחתימתו על הסכם זה, מסכים הלקוח להתקנת רכיבי מערכת השידורים הדרושים לשם
מתן שירותי החברה במקרקעין שבבעלותו או כחזקתו (להלן: "המקרקעין"), ולחיבור
המקרקעין למערכת השידורים, וכן מרשה הלקוח לחברה ולכל מי מטעמה, להיכנס
' למקרקעין לשם התקנה, בניה, תחזוקה, בדיקה, החלפה, ניתוק של רכיבי מערכת
השידורים שבמקרקעין, וכך כל פעולה נלווית הדרושה לשם כך, בתיאום מוקדם עם

הלקוח.
25.2 אם הלקוח היא שוכר של המקרקעין - הוא מודיע גחתימתו על הסכם זה, כי ההסכמה
פי סעיף זה לעיל ולהלן היא גם מטעמו של הבעלים, והוא <ב'צת וישפה את ההברה בגץ

כל נזק שייגרם לה במקרה שיתברר כל לא ניתנה הסכמת הבעלים.
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25.3 אם המקרקעין ה0 דירת בבית משותף, כהגדרתה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, הרי
שבחתימתו על הסכם זה נותן הלקוח הסכמתו לכך שייעשה בידי החברה וכל מי מטעמה
שימוש ברכוש המשותף של הבית, לשם חיבור הדירה ודירות אחרות בבית המשותף
; מובהר כי חיבור הבית למערכת השידורים במתכונת ובניתוב, כפי שתקבע החברה

המשותף למערכת השידורים, להיה בכפוף להוראות הדין בעניין יה.

26. שימוש במידע

26.1 המידע שהלקוח מוסר או ימסור בעתיד לחברה בכל הקשור עם הסכם זה, ניתן בהסכמתו
ומרצונו.

26.2 המידע ישמש לצורך אספקת שידורים ושירותים ללקוח וכן לצורך גביית התשלום המגיע
בגינם.

1 26.3 החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במערכת השידורים לשם איסוף מידע על הלקוח,

1 אלא במידה ההכרחית הנדרשת לשם קיום השירותים והשידורים ללקוח או על מנת לאתר
או למנוע תקלות או הונאות הקשורות בהן.

26,4 המידע לא יימסר לאחר, זולת מי שיפעל לקיום האמור לעיל מטעמה של החברה.

{ 26.5 בלי למעט מן האמור לעיל, לגבי המידע והשימוש בו, יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות,

התשמ"א-1981, והתקנות שמכוחו, ובין השאר: מובהר כי זכאי הלקוח לעיין כמידע לגביו,
וכן להודיע לחברה כי לא תעביר ולא תעשה שימוש במידע לצורך הצעת שירותים

1 משלימים.

ן 26.6 טופס הגנה על פרסיות המנוי מצי'ב כנספח א' להסכם זה.

| חלק שמ<מ: הצטרפות לשירותי 10111/1660�!

< 27, כללי

27.1 חלק שמיני זה מיועד להסדיר את תנאי ההתקנה בבית הלקוח, של הממיר הדיגיטלי 901

?ן 010^1א שנרכש על ידי הלקוח, ובנוסף, לקבוע את תנאי ההתקשרות בין הלקוח לבין

,! החברה בכל הקשור לקבלת שירותי 644610 901 באמצעות ממיר 010^1א 1101.

במקרה של אי התאמה בין הוראה בחלק שמיני זה לבין הוראה בכל מקום אחר בהסכם

1̂א 901 ו/או לשירותי ס01\1א 07//, תגבר ההוראה הקבועה זה, הנוגעת לממיר 010
; בחלק זה,

} 27.2 מובהר כי ההוראות בהסכם זה המתייחסות לציוד הקצה, תחולנה בהתאמה גס על ממיר

| €/££46 901 ועל כרטיס הגישה הייעודי, ככל שאין הוראה נוגדת בחלק זה.

י 1 25. הגדרות

< למונחים הבאים תהא בחלק וה המשמעות הקבועה בצידס, אלא אס כן מתחייב אחרת� מתוכן

; מונחים שלא הוגדרו - תהיה לתם המשמעות לפי הוראות ההסכם והוראות הכתוב או מהקשרו
! י הדין� ?.

1̂ 801'' ' ממיר דיגיטלי (כולל שלט ייעודי) שנרכש על ידי הלקוח 1̂ 1 28.1 "מנמר 010

מהספק, או שסופק ללקוח ע"י החברה עכ"י אחת החלופות המפורטות בסעיף 8 לעיל
(רכישה, השאלה כנגד פיקדון, השכרה), הכולל דיסק קשיח פנימי, והמאפשר הן אה
| קליטת השידורים הדיגיטליים הרב ערוציים והשירותים הנלווים המסופקים על ידי

) החכרה ללקוחותיה, והן� את קבלת את שירותי 610\/1^ 1-101 מהחברה;

1'\8011" ' השירותים הייחודיים אותם ניתן לקבל באמצעות ממיר 28.2 "שירותי 010^

/^ 1101 והמפורטים בחוברת העזר, הכוללים בין היתר שליטה בשידורים חיים, {6/0 1

1 הקלטת תכניות, ניהול ובניית לוח משדרים אישי ועוד ,�

28.3 "כרטיס צפייה ייעודי" - כרטיס אלקטרוני המשמש לפענוח אותות ומשדרים, המותקן
בממיר 010^11011 ומהווה חלק ממנו.

28.4 "חוברת העזר" - חוברת ההסבר לתפעול ממיר 010^ 1101 ולשימוש בשירותי 901

1/1010^ המצורפת להסכם זה ו/או שנמסרה ללקוח כמועד התקנת ממיר 901
.̂ \010

.901  צד ג' (למעט החברה) שמכר ללקוח את ממיר 0̂10
ן 28.5 "הספק" -

ו�

9י. ממיר 1/1010\5011
ו

ו1
1

12

!



!

י 1
1 ;

ו 29.1 רכש הלקוח את ממיר 14010* 907 ישירות מאת הספק, לא תהיינה לו בעניין זה כל
י טענות כלפי החברה. במקרה שיחול האמור, החברה לא תהיה אחראית להליך רכישת
הממיר, וי'העוסק" כמשמעות מונח זה בחוק הגנת הצרכן, חתשמ"א-1981, בכל הנוגע
, למכירת ממיר 14010* 101*, יהיה הספק. האחריות, שירותי האחזקה ותיקון

: התקלות, בכל הקשור לממיר 14010* 1101, יהיו כמפורט בסעיף 31 להלן.
י 29.2 חתימה הלקוח על אישור הלקוח להתקשרות עם החברה לקבלת שיחתי 907144010
כפי שמפורט להלן, מהווה אישור לבקשת הלקוח להתקנת ממיר 144010 907 בבית

: "ההתקנה") ולקבלת שירותי 907144010 מאת החברה. ! הלקוח (להלן
! ההתקנה תתבצע רק על ידי נציג החברה או מי מטעמה. מצא נציג החברה בעת הונקנת
ממיר ה- 907144010, אשר נרכש ע"י הלקוח, כי יש בו פגס או אי- התאמה, יודיע על

ו כך ללקוח או לנציגו במועד ההתקנה.
| | דמי התקנת ממיר 14010* 1101 יהיו כקבוע במחירון.

| ן 29.3 למען הסר ספק, המנוי אינו רשאי להתקין את הממיר באמצעות מי שאינו החברה או מי
| מטעמה, גם במקרה בו נרכש הממיר ישירות מאת הספק. ככל שעשה כן, החברה לא

( ההא אחראית בגין ההתקנה ובגין כל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב התקנה כאמור-
? ן 29.4 מועד להתקנה יתואם עפ הלקוח, בכפוף למועד אספקת ממיר 14010* 907 ללקוח.

| 1 היה ורכש הלקוח ממיר 14010* 907 מהספק, יתואם מועד ההתקנה רק לאתר
1 האספקה לבית הלקוח. מועדי האספקה, ככל שהממיר סופק על ידי החברה, ומועדי

5 ההתקגה, יהיו בהתאם לקבוע בסעיף 11.1 לעיל.
ן 29.5 במועד ההתקנה, יימסר ללקוח על ידי נציג החברה כרטיס הצפייה הייעודי. כרטיס
1 הצפייה הייעודי חינו בבעלותה של החברה והלקוח יהא רשאי להשתמש ם. מובהר כי
כמקרה בו יבקש הלקוח להתנתק משירותי החברה, יהא עליו להשיב לחברה את כרטיס

הצפייה הייעודי כשהוא תקין, בהתאם לאמור בסעיף 21.1.
29.6 מובחר כי ההוראות בהסכם זה המתייחסות לממיר ולכרטיס הצפייה, תחולנה
? בהתאמה גם על ממיר 14010.? 1101 יעל כרטיס הצפייה הייעודי, ככל שאין הוראה

1 נוגדת בחלק זה.
1 ג

1107 ) 30. שירותי 14010*
30.1 לאחר התקנה ממיר 144010 1107, יוכל הלקוח לבחור לקבל את שירותי 907
14010* בנוסף לשימוש בממיר 14010* 907 לקליטת השידורים הדיגיטליים הרב
; ערוצייס והשירותים הנלווים המסופקים על ידי החברה ללקוחותיה. החברה תהא
1 זכאית לגבות מהלקוח דמי מנוי חודשייס בגין שירותי 44010? 901 ככל שישתנו מעת
לעת עפ"י הקבוע במחירון וזאת בנוסף לתשלומים שיהיה על הלקות לשלם בגין אספקת
ו ממיר 14010* 1101 בהתאם לאחת החלופות האמורות בסעיף 28.1 כמפורט לעיל.
החברה תמסור ללקוח הודעה מיוהדת על שינוי בדמי המנוי החודשיים בגין שירותי

'• 14010* 907 7 ימיכ מראש.

1̂̂' 1101 אך ורק לצורך קבלת שירותי ית< להשתמש בממיר 010 30.1 הובהר ללקוח כי ג
14010* 907 או שירותי שידור דיגיטלי רגילים ולא ניתן להשתמש בו כמכשיר
הקלטה עצמאי. הלקוח יוכל לצפות בחוזרים מוקלדים מהדיסק הקשיח כל זמן שהוא

מנוי על חבילת התוכן ממנה הוקלטו החומרים.
30.3 ביקש הלקוח להפסיק את קבלת שירותי 44010? 107? תבצע החברה את הגיתוק
משירותי 144010 901 תוך 2 ימי עבודה, או במועד בו יקב הלקוח, לפי המאוחר.

החברה תחדל לחייב את הלקוח בגין שירותי 14010*907 במועד הניתוק.
30.4 מובהר כי כמקרה של הפסקת שירותי 14010* 901 יוכל ממיר 14010* 907 להוסיף
י ולשמש כממיר דיגיטלי רגיל. מובהר כי הפסקה מוחלטת או זמנית של שירותי החברה

29.5-118 סיפא להסכם זה. ' במקרה זה יהיו כקבוע בהוראות סעיפים 17,
30.5 שירותי 14010* 907 יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהא
רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ללקוח בת 15 ימים, לשנות את שירותי 14010* 907
] המסופקים על ידה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין, ובשינוי

1 מהותי- בכפוף לאישור המועצה.
30.6 החברה לא תהיה אחראית לכלנזק שיגרם ללקוח בגין שיבושים, אי דיוקים או שינויים
. שיהיו במדריך השידורים האלקטרוני (0?£) או במדריכי שידורים אחרים שיפורסמו על

1 ידה.
י- 30.7 הלקוח ימלא בקפידה את הוראות חוברת העזר בכל הנוגע לשימוש בממיר 907

14010* ולשירותי 14010* 1107.
30.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש לצרכיה כ י *200 משטח הדיסק של

ממיר 907144010, לצורך הרחבת היצע השירותים הכלולים בשירותי 907144010,
לרבות לצורך אחסון חומרים.

31. אחזקה ות<קוו תקלות
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1 31.1 כתקופה שתחילתה במועד התקנתו של ממיר 14010̂/ 907 בבית הלקוח על ידי נציג
! החברה וסיומה בתומ 12 חודשים ממועד ההתקנה כאמור (להלן: "תקופת האחריות
| יי הראשונה"], תהא החברה אחראית לתקינות התוכנה והחומרה בממיר 44010* 907
ן (להלן: "האחריות"]. החברה לא תהא אחראית לנזקי רטינות ו/או שבר ו/או אובדן
ן ) ו/או גניבה ו/או נזקים שייגרמו כתוצאה מפתיחה או תיקון ממיר 14010'* 907 שלא
1 ן ע"י החברה תאו נזקים שנגרמו בשל מעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו או

ברשותו או כנסיבות של זדון או רשלנות חמורה ו/או כתוצאה משריפה שמקורה אינו
כממיר 14010*9071 ו/או נזקים שנגרמו לממיר 14010* 1101 כתוצאה מכח עליון.
האחריות תכלול ביצוע של התיקון הנדרש לפעולה תקינה של ממיר 14010'* 1101 או

י - החלפתו בממיר 14010* 901 תקין.

ן 31.2 תוקף האחריות בתקופת האחריות הראשונה מותנה בקיומה של תעודת אחריות במועד
ן ההתקנה, של מי שרכש ממיר 44010* 1101 מצד ג', אשר תימסר ללקוח במועד התקנת
ממיר 44010*901, ויחולו על האחריות הסייגים כמפורט בתעודת האחריות האמורה.
3,1.3 כתוס תקופת האחריות הראשונה, יהא רשאי הלקוח לרכוש מהחברה שירותי אחזקה
( ותיקון תקלות לממיר 44010* 901, זאת לתקופה ובהתאם לתנאים שייקבעו (להלן ?.
"תקופת האחריות הנוס0ת"£. מובהר כי חובת מתן שירותי האחזקה ותיקון התקלות
בתקופת האחריות הראשונה ובתקופת האחריות הנוסגת לא תחול במקרה והלקוח

הכר הפרה מהותית את התחייבויותיו בנוגע לציוד הקצה כקבוע בהסכם זה.
31.4 כמקרה של תקלה בממיר 14010* 907 בתקופת האחריות הראשונה או בתקופת
האחריות הנוספת, יפעלו הצדדים על פי נוהל תיקון התקלות הקבוע בהסכם זה. מובהר,
כי אם תיקון ממיר 14010* 907 בבית הלקוח אינו אפשרי, ייאסף ממיר 901
| 4/1010* לתיקון מעבדה ויימסר ללקוח ממיר דיגיטלי רגיל לשימושו של הלקוח במהלך
( תיקון ממיר 44010* 901 ועד להחזרתו לאחר התיקון. הלקוח יחיה פטור מתשלום
החלק היחסי מדמי המנוי החודשיים בגין שירותי 14010* 907 בגין התקופה בה היה
) ממיר 14010* 907 בתיקון. היה ולא ניתן לתקן את ממיר 14010* 907 המקורי,
ן החברה תספק ללקוח - בכפוף למצאי הממירים בחברה ולכך שללקוח אין כלפי ההברה
? חוב כספי שלא שולם לפי הסכס זה למרות שמועד התשלום חלף - ממיר 44010*907

חלופי במקום זה שנלקח מבית הלקוח לתיקון. משך זמן תיקון ממיר 14010* 907 עד
1 להחזרתו מתוקן או מטירת ממיר 44010* 907 חלופי יהיה 11 למי עבורה לכל היותר.

! 31.5 שירותי האחזקה ותיקון התקלות בתקופת האחריות הנוסכת יהיו כרוכים בתשלום
כקבוע במחירון.

31.6 שירותי האחזקה ותיקין ההקלות בתקופת האחריות הראשונה ובתקופת האחריות
1 הנוספת לא יחולו באשר לשלט הייעודי המהווה חלק מממיר 4/1010? 907, אלא אם

, הנזק נגרם לשלט הייעודי בשל רשלנות או זדון מצד החברה.
31.7 תיקונים של ממיר 44010* 907 בתקופת האחריות הראשונה או הנוספת, במקרה
ו ורכש הלקוח שירותי אחזקה ותיקון תקלות מהחברה לתקופת האחריות הנוספת,

! יבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בלבד.
1

י 3 גזימ1עות מביצוע געולזת
ן 32.1 הלקוח יימנע מלעשות באמצעות ממיר 14010'* 907 כל שימוש הנוגד את הוראות
| הדין. מבלי למעט מכלליות התחייבות זו, מובהר כי מאחר ואחד מאפיוני ממיר 907

44010* הינו אפשרות הקלטתם של תכנים המשודרים בשידוריה של החברה, שלצדדיס
שלישיים או לחברה יש בהם זכויות, לרבות זכויות יוצרים, מבצעים וכוי, הרי שחל
] איסור לשכנל או להפיץ באופן כלשהו, שלא כדין, את התכנלס האמורים. מבלי לגרוע
ו מכל סעד אחר שיעמוד לזכות החברה, החברה תהא רשאית להפסיק, לאלתר, את מתך

שירותי 44010* 907 אם נמצא כי הפר הלקוח הוראה מהוראות הדין כאמור, ובלבד
שתנתן בעניין הודעה ללקוח.

1 32.2 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 15 להסכם זה, הלקוח או מי מטעמו יימנע מכל שינוי של

התוכנה או החומרה, פתיחה או תיקון של ממיר 14010* 907.
!

? 33. אחריות לתכנים

החברה לא תהא אחראית, לרמת בעת מתן שירותי אחזקה ותיקין תקלות ובכלל זה במקרה בו
ן נלקח ממיר 14010* 1107 לתיקון במעבדה, לשימורם של התכנים שהוקלטו על ידי הלקוח
ן בממיר 14010\! 007, לכל נזק שיגרם לתוכן שנשמר על ידי הלקוח בדיסק הפנימי של ממיר

ו . 14010ג �307 לשיבוש בהקלטת תכנים משידורי החברה או לנזק כלשהו שייגרם ללקוח בגין

הקלטה באמור. נזקימ כאמור לא יקימו עילה לטענה, דרישה או תביעה כלפי החברה. וא*לם,
: היה ואי היכולת להקליט או לשמור תוכן, נובעת מרשלנות החברה, במעשה או במחדל, שלא בעת
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, תיקון הממיר, יהיה הלקוח זכאי להשבת החלק היחסי של דמי השימוש, והוראות סעיף 14.8
לעיל, לעניין פטור מדמי מנוי בנין תקלה, יחולו בשינויים המחוייבים.

חלק תשיעי: הודאות משלימות

34. בכפוף להוראות הדין, החברה .רשאלת להמחות זכויותיה ו/או חובותיה לפי הסכם זה, כולן או
חלקן, וכי לפעול באמצעות אחר מטעמה, ובלבד שהנמחה יהיה בעל רשיון לשידורי כבלים ויקבל על

עצמו את כל התחייבויות החברה כלפי הלקוח לפי הסבם זה.
1 35. הלקוח יימנע מלהמחות לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן. מובהר כי
/ אין כאמור כדי למנוע מהלקוח להעניק לאחר יפוי כוח שיאפשר לאחר כאמור לקבל בבית הלקוח
ובשמו של הלקוח את השירותים לפי הסכם, זח ובלבד שלא יהיה בכן כדי לפטור את הלקוח מאיזו

ממחוייבויותיו כלפי החברה.
36. החברה תישא באחריות לכל מקרה פגיעה, (זק או אובדן שיערמו לגופו של אדם או לרכושו,

1 במישרין או בעקיפין, כתוצאה מן השימוש ברשיון, או עקב השימוש בו, וזאת בכפוף לכל דין.

37. ההסכם כפוף לאישור המועצה ובית הדין לחוזים אחידיס, ונתונה בזה הסכמת הלקוח לכל שינוי
 שתבצע החברה בהסכם, לפי דרישת מי מהם.

? 
ן

! 38. חל שינוי בהוראות הדין, תהיה החברה רשאית לתקן הסכם זה כהתאמה, ונתונה לכך הסכמתו
מראש של הלקוח. החברה תמסור על תיקון כאמור הידעה מיוחדת ללקוח, ומובחר, למען הסר
ספק, כי הלקוח רשאי, בנסיבות אלה, להודיע לחברה על רצונו בהפסקה או בניתוק של השירות.

1 תיקון חהסכב כאמור יחייב את הלקוח רק מעת שנשלחה לו הודעה אודות תיקון כאמור.
ן 39. בכל עניין, שלא נקבעו לגביו הוראות בהסכם זה, יחולו הוראות החוק הכלליות.

40. הסכם זה ממצה את התחייבויות הצדדיס וזכויותיהם, והוא יבוא במקום הסכם התקשרות קודם
לגבי התקופה שמיום החתימה על הסכם זה ואילך.

| 41. בכפוף לאמור בכל דין, מצג לגבי הסכם זה, או ויתור על תנאי הקבוע בו, לא יהיה להם תוקף, אלא
ן י אם נעשו בכתב, כחתימת נותן המצג א1 הצד המוותר, למעט הסכמות שאיע נוגעות לעניינים

מהותיים בהסכם ושנהונ לעשותן בעל-פה.
42. הלקוח רשאי לפנות לחברה בכל עניין שהוא מוצא לנכון, והחברה תשיב לפנייתו בהקדם האפשרי.

( $3. הלקוח יכול להתקשר עם החברה בכל עניין הקשור למתן שירותי החברה בפניה בכתב או בטלפון
י! אל החברה לפי הפרטים הכלולים בטופס הםפרט האישי, או בביקור במרכז השירות של החברה,

שמענו כמפורט באתר החכרה.
44. הלקוח רשאי לפנות אל המועצה בכל עניין הנוגע לשיה-תי החברה, שלא טופל בידי החברה לשביעות
יי רצונו; פנייה כאמור ת<ע/*ה באמצעות הממונה על תלונות הציבור במועצה, שכתובתו: רחוב יפו 23,

? ירושלים.

45. לעניין הסכם זה - כתובת החברה היא כמצויץ במפרט האישי ' וכתובתו של הלקוח היא כמצויין
ן לעיל.

! 47. בחתימתו על הסכם זה מאשר הלקוח כי קיבל לידיו את ההסכס והנספחים לו.

>
ו
1

ן חתימת הלקוח חתימת הלקוח חתימת נציג החברה
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://07 1̂ 1| אישור הלקוח להתקשרות עם החברה לקבלת שירותי 50ג1

| אני החתום מטה, שם פרטי: שם משפחה:
1 | מרחי: מסי: , <שוב: , מאשר בזאת כי ברצוני להתקשר עם

.11071^1̂ : ? החברה לקבלת שירותי 010

071̂מ.� הנני מעוניין ברכישת / שכירת / שאילת הממיר, ] ן במקרה שהחברה מספקת את ממיר 010\
! ! הכל בכפוף למחירון החברה.

20 מנפח הזכרון של ממיר 1107 ו , ידוע לי כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש געד נ/8
1̂ לצורך הספקת שירותים מתקדמים. 1̂ י ! 010
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הגנת הפרטיות ? נספח א;

לקוח/ה יק תה!

; לשם אספקתם של שידורי טלוויזיה בכבלים, נמסרו על ידך, עם הגשת בקשת ההצטרפות לשירותי החברה,
ן פרטי מידע הכוללים את שמן ומענך, תעודת הזהות שלך, ומספר חשבון הבנק/כרטיס האשראי. כמי כן
מצויים בידי החברה נתונים נוספים לגביך העזרים מהשירותים שהחברה מספקת לך (הכל להלן� "מידע

איש*").

המידע האישי משמש את החברה ו/או מי מטעמה (לרבות, קבלני משנה, משווקים וחברות לסקרי רעת
קהל} לצורך אספקת השידורים והשירותים ללקוחותיה לרבות שירותי חברה בעלת זיקה לחברה,
כהגדרתה בסעיף 6 יב1 לחוק התקשורת (להלן: "חברת בעלת זיקה"), כמו גם לשם שיפור וגיוון שידורי

ושירותי החברה ושירותי חברה בעלת זיקה.

המידע האישי נשמר במאגרי מידע שנרשמו כדין על'פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1931.

! השימוש במידע האישי כפוף למגבלות המוטלות על החברה מכח הוראות הדין והוראות הסכם המנוי,
! לרבות נספה זה.

ן המידע האישי 3שמר בכל תקופת היותך מנוי/ה בחברה. היה ותבחר/י להתנתק, יישמר המידע האישי אצל
1 החברה בהתאם להוראות הדין. למען הסר ספק מובהר, כי החל מתום המועד הקבוע בסעיף 12.1 להסכם
י המנוי, ההברה אינה רשאית לעשוה שימוש בפרטי הוראת הקבע או כרטיס האשראי של הלקוח המצויים

בידה לצורך חיובו בתשלום כלשהוא.
1

/ הנך רשאי/ת, בכל עת, לבקש לעיין במידע הנ"ל המצוי בידי החברה וזאת ע"י פניה למוקדי השירות בחברה
ן בטלפון: 00?6י. העיון במידע אינו כרוך בתשלום, וייעשה במשרדי החברה. במקום ובמועד שהחברה תקבע

כן. ן לשס
ן ו

י י: כמו כן הנך רשאי/ת לבקש לתקן את המידע האישי האמור אם אינו מדוייק, או למוחקו, הכל בכפוף
, וככל שהמידע אינו נחוץ לצורך מתן השידורים ושירותי להוראות חוק הגנת הנרטיות, ה,1שמ"א-1981

השידור ולשם גביית התשלום המגיע בגינם.
/ הגל רשאי/ת אף לבקש השמדת ע1הק של כגידע אישי, אס הלא נמקר שלא לשם אספקה השידורים ושיתתי

1 השידור.

על מנת שהחברה וכן חברה בעלת זיקה לה תוכלנה להציע לך שירותים ומוצרים חדשים, לשפר ולהרחיב
| את שירותיהן וטוצריהן, לבחון את שביעות רצון המנויים ולהיטיב עם המנויים במסגרת מבצעים והטבות,

, כמידע אישי זה. ?; דרושת הסכמתך לשימוש של ההברה ו/או מי מטעמה 1/או של החכרה בעלת ה;'�קה

החברה מתחייבת שלא לעשות בעצמה או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות חברה בעלת זיקה, שימוש
במידע אישי זה, אלא למטרות המפורטות לעיל בלבד.

ו
נודה לך אס תחתום/י על המסמך שלהלן:

ו
. . . - - ? -. -- - 

 " יי ?- -
 י

1

הנני מסכיס/ה כי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות חברה בעלת זיקה, יעשו שימוש כמידע האישי שנמצא
ברשות החברה כדי לספק לי את השירותים והשידורים לפי הסכם המנוי וכן לצורך אלה (נא סמן):

; ( ] כדי להציע ולשווק לי שירותים או מוצרים מתחומים אחרים (שאינם מתחום השידורים)

; יו ( ] לשם שיפור וגיוון שירותי חברה בעלת זיקה

[ } לשם העברת המידע האישי לצד ג' (למעט מספר כרטיס אשראי ו/או חשבון בנק) לצורך הצעת שירותים
שונים.

!

שס המנוי שם המנוי

! תאריך�
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1 תנאים כלל"ם לשירות גישה אל ספק אינטרנט 1/א1 שירות טלפוניה ¤££
5י י1ר1-פארק א.ת. יקום 60972, מוקד שיר1ת ותמיכה.- 0ם69* או רו1!*; חינם מכל טלפון: 1-801-700-700 ?8̂18

1. הגדרות י
ו למונחים הבאים כהסכם זה תהא המשמעות ר!נק!בה לצדם, אלא אם כן מתחייב אחרת מתוכן הכתוב או מהקשרו; מ!נחים שלא

י הוגדרו - תהיה להם המשמעות לפי הוראות הדין:
1.1 'בית תקעי - התלןן כחצר1 המנוי אליו מתחבר המודם, או אם לא "דרש מ1רם לפי שיקול רעת החברה, הציוד הבית1;

̂), ספק 1.2 �כעל רשיון אתר� - מפעיל פנים - ארצי, מפעיל כין-לאומי, מפעיל רט�ן (לרכות באמצעות רשת אחרת - 10א17
שירות אינטרנט (15£) א1 בעל רשיון אחר למתן שיחתי בזק ע�פ ה1רא1ה החן. ולעניין הסכם זה, לרבות נותן שירות אחר

באמצעות הרשת, שאינ! טעון רשיון ע�'פ הוראות הרין�,
1.3 �הח�עה� • כל אחת מאלה: הודעה ככתב, לרבות במכתב, בדואר אלקטרוני (1ו3רח-6) א! בפקס, לפי הכתובות כאמור

בסעיף 19.6 להלן, או שיחת טלפון שהחברה הקליטה או תערה ככתב את עיקריה, כסמוך לאחר קי1מה, ולפי שיקול דעת
ו החברה. הודעה, יכול שתיעשה בפרס;ם בשל1שה עיתונים יומיים דכי תפ1צה כשפה העברית, הרוסית והערבית;

{ 1,4 �הוראות הדד - לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ�ב - 1982, התקנות והכללים מכוח! והרשיון-,
1.5 ''ההסכם� ' ט!פם הזמנת השירות (פק�'ע - פקודת עבודה), לוח התעריפים והתנאים הכלליים המפורטים במסמך זה;

1.6 '�החברה'1 - הוט סלקום שותפות מוובלת מס' 550215255.
1.7 �הפסקת שירות� - הפסקה מןחלסח של השירות למג1י:

1.8 �ימי עבודה� - ימים א'-וי ולמעט ימי מנוחה (כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, ההש''ה ? 1948)
ערבי חג ומועד או יום שבתון שהוכרז ע�י הממשלה;

1.9' �לוח התעריפים'' - המחירון העדכני של שירותי החכרה כפי שיעודכן מעת לעת ע'' י החכרה, בכפ1ף להוראות הדין;
1.10 "מנוי" - מקבל השירות שפרטי! מצףינים בסופס הזמנת השיחת, המהווה חלק בלתי נפרר מההסכם;

| 1.11 ''מפעיל פנים-ארצי� (מפ�א) - בעל רשיון כללי למת; שירותי בזק פניפ-ארצ"ם נייחים, לרבות מפ'א ייחודי;
{ 1,12 �מפ�א "חור1�' מי שקיבל רשיון כללי "חודי למתן שירותי בוק פנים-ארצ"ם נייחים;

1,13 �מפעיל כין-לאומי" - בעל רש1!) כללי למתן שירותי בזק בין-לאומ"ם;
;{̂  (לרבות באמצעות רשת אחרת - ם^/\1/

 רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נ"ר
 בעל

1 1.14 �מפעיל רט"ך -
1.15 'ניתוק שירות" - הפסקה ומנית של השיחת למנוי;

1.16 �ספק שירות אינטרנט' - בעל רשיון למתן שיחת אינטרנט (ק15):
1.17 �ציור ביתי� - כל התקן הקצף כבעל1ת! א1 בחזקתו של וקמחי (לרבות אם סופק ע'1' כעל רשיון אחר). לענ"1 שירותי סלפוניה

לרבות - מכשיר טלפון ו/או מכשיר פקסימיליה, מרכזיה פרטית בעלת איש!ר סוג 1איש1ר התאמה (אם נדרש) ממשרד
התקשורת, לחצן מצוקה ו/או חיבור כלשהו למ!קר אזעקה. לעניין שירותי הגישה לספק אינטרנט, לרבות - מחשב ביתי

א1 מחשב אחר וכן כרטיס רשת, נתב, רשת פנימית או כל התק! אחר שאינו המודם והמצוי בבעלותו א1 בחזקתו של המנוי
ולרבות התקן כלשהו לאספקת שירותי טלפון ע''ג פס רחב (0/03;

1.18 �מודם' או �המורם� - מודם טלפוניה ו/או מודם כבלים ו/או מודם המשלב נתב, המתאים לחיבור לרשת שאושר לשימוש
ע�1 ההברה;

1.19 �הרשיון� - הרשיון הכללי שניתן לחברה, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ�כ - 1992, למתן שירותי בזק
| פנים-ארצ"ם ("חים וכל רשיון או היתר שיבוא בנוסף לו א1 במקומו (בשלמותו או כחלק!) בהתאם לה1ראות החן;

1.20 �השירות� - שירות טלפוניה 1/או שירות גישה אל ספק אינטרנט, והכל במתכונת כפי שתקבע החכרה מעת לעת-,
1.21 �שיחה� - העברת מסר בזק באמצעות השירות, מחממי א1 אלי1;

] 1.22 �שיחה יוצאת� - שיחה שהיוזמה לביצועה היא בירי הממי�,
1.23 �שיחה יוצאת לרורל� - שיחה יוצאת ליעד ברורל, באמצעות רשת בזק ציבורית של כעל רשיון אחר;

• 1.24 �שיחה נכנסת� - שיחה שהיוזמה לביצועה היא כירי המתקשר אל המנוי;
! 1.25 �שיחה נכנסת מחדל� - שיחה נכנםת ממתקשר כהו"ל, באמצעות רשת בזק ציבורית של נעל רשיון אחר�,

1.26 �שירות אינטרנט� - שירות גלישה כרשת האינטרנט, המסופק עיי ספק שירות אינטרנט.

1.27 ��שירות גישה אל ספק אינטרנט'' - שירות גישה אל ספק שירות אינטרנט לשם קבלת שירות אינטרנט באמצעות הרשת,
ע�י המנוי�, י

1.28 �שיחת טלפוניה� - שירות טלפון בסיסי ושירותים נלווים 1/או שיחתי ערך מוסף לשירות זה, באמצעות הרשת, המאפשרים
| | העברת מסר בזק אל 1מאח המנ1י לםכשיר טלפון, פקסימיליה א1 ציזד אחר מתאים ברשת א1 ברשת בוק ציםרית אחרת,

;(30̂ | י. בארץ וכעולם (באמצעות מפעיל בין לאומי) ולרבות שירות טלפון חוזי (וידאופון) או שירות באמצעות יישם תוכנה (8חם1ץק
; 1.29 ''שלוחה" - חלק מהתיול הפנימי בחצרי המנוי המסתיים בבית תקע ולמען הסר ספק, למעט המורם והציוד הביתי;

1.30 �תי1ל פנימי� - חלק מהרשת המותקן כחצריו של מנוי ובחצרים משותפים, והמיועד לשמש את אות! ממי בלבד.
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2. כללי
2.1 םתחת הסעיפים, מספ1רם ועריכתם הם לצרכי נוחות 1התמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

2.2 בכפוף להיראות הרין, בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין ה!רא1ת הסכם זה להוראות מסמך אחר כלשהו
שנית] למנוי או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, טרם חתימת ההסכם, יגברו הוראות הסכם זה.

3. תחילת תוקפו של ההסכם
3.1 הסכם זה יכנס לתוקפו עם חתימתו עיי המנוי.

י 3.2 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, הוקפו של ההסכם מותנה בקיומה של תשתית מתאימה לצורך חיםר חצרי המנוי

לרשת. המנוי יוכל לברר במוקד השירות של החברה האם ק"מת תשתית מתאימה לצורך חיבור חצריו.
3.3 רחבת תשלום דמי המ13י בגין השירות, כמפורט בסעיף 8.3 להלן, תחל כמועד הפעלת השירות, כהגדרתו בסעיף

4.7 להלן.
3.4 סעיף 3 זה ה'נו תנאי מה1תי בהסכם.

4. התקנה והפעלת השיר!ת

4.1 החברה תתקין בחצרי המנוי, ככל שיידרש, כעצמה א1 באמצעות מי מטעמה, תיול פנימי לצורך אספקת השירות
ולענ"ן זה 'ח1ל! הוראות סעיף 9 להסכם.

4.2 החכרה תתאם עם המנוי מ1עד לביצוע ההתקנה, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד חתימת ההסכם (להל] - �מועד
ההתקנה').

4.3 מתן השירות כ/ןתנה בקיומ! של הציוד חביתי הנדרש והמתאים לצורך אספקת השירות בחצרי הממי, בהתאם להנחיות

/ וה, הממי החברה כפי שנמסר! למנוי במועד תיא!ם ביצוע ההתקנה והמופלת באתר האינטרנט של החברה. לעניי
מצהיר, כי ידוע לו שתנאי לחיבור מרכזיה פרטית לשירותי הטלפוניה הוא התאמתה לפעולה ע"ג הרשת וכי באחריות!

להבטיח את קבלת האישורים הנדרשים לכך עפ"1 הוראות הדין. הממי מצהיר, ם ידועות לו דרישות החומרה/התוכנה

המינימליות, בהתאם להנחיות החברה כפי שנמסרו למנוי במועד תיאום ביצ!ע ההתקנה והמופיעות באתר האינטרנט

של החכרה. החכרה לא תשא באחרי1ת כלשהי כלפי הממי 1/או מי מטעמ! אשר יעשה שימוש בשיחת, בנוגע לציוד
1 הביתי, התקנתו ו/א1 תיקום ו/או החחקתו 1/או התאמתו לשירות לרב!ת בקשר ללחצני מצוקה וחיםר למוקד אזעקה.

4.4 התקנת הצי1ד הכיתי לצורך חיבורו למ1דם, יעשו ע"1 המנוי, או מי מטעמ!, באחריותו ועל חשבונו כלבד, אלא אם סוכם
. במפורש אחרת כין המט' לבין ההברה, שאז יחול האמור בסעיף 6.5 להלן.

1 4.5 באחריות המנ1י לדאוג לכך שבתי התקע יהיו פעילים ומתאימים לחיבור לשירות, טרם כיצ!ע ההתקנה. שיחת הגישה
אל ספק אינטרנט יסופק למחשב אחר. השירות ינתן כמתכונת שיבחר המ:1י, כמצ1ין בטופס הזמנה השירות. מתוך

היצע היצע השירותים המוצעים ע�י החברה, כפי שישתנו מעת לעת.

4.6 ככל שיידרש לשם אספקת השירות, תתקין החברה באותו מקטע של התחל הפנימי המצוי בחצרי המנוי ציור נוסף,
כגון: מגבר. מפצל א1 כל התקן אתר הדרוש לפי שיקול רעתה.

4.7 עם סיום ההתקנה תתחיל החברה באספקת השירות (להלן - ימועד הפעלת השירות�).

4.3 על מנת להתחבר לרשת האינטרנט על המנוי להתקשר כהסכם עם ספק שירות אינטרנט, המספק שיחת אינטרנט
ע�ג חרשת.

4.9 ההתקשרות עם ספק שירות אינטרנט היא באחריותו הבלעדית של המנוי; לא התקשר המנף בהסכם עם ספק שירות
אינטרנט 1/או לא קיבל שיחת אינטרנט ממם, מסיבה שאינה תל.ייה כחברה, לא יהיה בכך כרי לפטור את המנוי

.8.3-1 מחובת התשלום לפי סעיפים 8.2

/ 4.10 לצורך שינוי במתכונת אספקת השירות, על המנוי לפנ!ת אל החברה. למען הסר ספק, ביצ1ע שינו; בהתאמה,

כמתםנת אספקת שירות אינטרנט יבוצע ע"י המנוי ובאחריותו. ביצמג שינוי כאמור, ללא תיאום עם החברה, על1ל
לגרום לפגיעה כאיכות שירות האינטרנט, והחברה לא השא בכל אחריות בקשר לכך.

1 4.11 השיחת יינתן למטי אך ורק בשטח רצ!ף באותו מבנה, שבבעלותו או כחזקתו כדין של המנוי והמצוי בשימושו, 1הכל

כמתםנת שאושרה ע"י החברה מראש ולפי שיקול רעתה הבלעדי. בעלים של דירת מגורים 'היה רשאי להתקשר
ן בהסכם זה, אף אם הדירה אינה מצויה בשימושו, אלא כשימוש! כדין של אחר.

( 4.12 כפוף להוראות הדי], המנוי מסכים לחברה לעש!ת שימוש במורם לצורך קישור לרשת אלתטית ציבורית.
4.12 סעיף 4 זה הינו תנאי מהותי בהסכם.

ן 5. התחייבויות המ13י
. 5.1 על המנוי למס!ר בס!פס הזמנת השירות פרטים מלאים ומדויקים ועליו להודיע לחברה בכתב, תוך ומן סביר, על כל שינוי 1

בפרטים שנמסרו על יד!, לרכות במקרה של פקיעת זכותו להחז�יק בחצרים בהם קיבל את השירות פינום בפועל.

| 5.2 המנוי מתחייב לא לבצע בתי1ל הפנימי 1במ1רם כל תוספת או שינוי, /לא לחבר אליהם ציוד, מכל סוג שהוא. או לעשות
1. שימ1ש שלא קיבל את אישורה של החברה, מראש וככתב, בעצמו א1 באמצעות כ/י מטעמ! וכן לא להתיר לאחר

לבצע פעולות כאמ1ר.- אין באמ1ר כדי למנוע מהמנוי לעשות שימוש כמורם, ככל שנדרש באופן סביר לצורך קבלת
] השירות כאופן המס1פק ע"י החברה ו/או לאפשר לאחר לבצע פע1לות תחזוקה במורם.

ו



ועל חשבונו 5.3 התקנת אמצעי אבטחה למניעת כניסה בלתי מורשית של גורמים ברשת אל הציור הביתי הנה כאחרי1ת1
של הממי. שימוש כשירות ללא אמצעי אבטחה מתאימים, עלול לחשוף את הציור הביתי של המנוי לכניסה בלתי

מורש"ת של גורמים ברשת, כאמור. החברה, עובדיה א1 מי מטעמה לא יהי! אחראים כלפי המנוי 1/או מ1 מטעמו 1/א1
כל צד שלישי אחר, לכל נזק ו/א1 הפסד ו/א! הוצאה, לרכות נזק עקיף שיגרמו בשל כניסה בלתי מורשית כאמור,

אלא לנןק ישיר שנגרם מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של החברה או הבאים מטעמה.
5.4 המנוי מתח"כ כ1 לא 'אפשר לאתר לעשות שימוש בשירות, בתמורה (6-5611ה) או שלא בתמורה, אלא אם כן ניתנה ן
לכך הסכמה של החברה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע. מובהר כי אין באמ1ר לעיל כדי למנוע מהממי לאפשר 1
לחבריו ו/א1 לבני משפחתו לעשות שימוש בשירות שלא בתמ1רה 1ככפ1ף להוראות הסכם זה. ;

5.5 עור מהחייב הסט; שלא לעש1ת שימ1ש כרשת לקבלת שיחר1 טלויזיה רב ערוצית באמצעות הרשת ללא הרשאה
כדין מבעל רשיון כללי לשידורי ככלים. ,

5.6 מנ1י כשירותי הטלפונית לא יהא רשאי להעכיר, כתמורה או שלא בתמורה, את מספר הטלפון שהוקצה לו ע�1 החכרה
לאחר, אלא באישור החברה 1בתנאים כפי שהקבע-החברה. מספר הטלפ1] שהוקצה לשימוש הממי, עשוי להשתטח
עקב שינויים בתכנית המספ1ר הארצית 1/א1 כתכנית המספור של החכרה. למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה

מתחייבת להקצות למנוי מספר טלפון מס1"ם כלשהו. מ1נהר כי לאחר סי1ם ההתקשרות עם המנוי, החברה תהיה
/ רשאית להקצות למנוי אחר את מספר הטלפון שהוקצה לשימוש המנוי, בכפוף לה!ראות הדן לענ"ן תכנית לניירות

? מספרים בין החברה לבין בעלי רשיונות אחרים, יפעל! הצדדים להסכם זה ע�פ הוראות הדין וע''פ תנאי ההסכמים
1הנהלים שבין החברה ובעלי רישיוטת אחרים, שיחול! בעניין זה.

5,7 סעיף 5 זה הינ! תנאי מהותי בהסכם.
6. השכרת מודם

6.1 החברה רשאית, ע�פ שיקול דעתה הבלעדי, להציע למטי לרכוש, לשאול א1 לשכור, כתנאים כפ1 שיהיו מעת לעת,
את המודם הדרוש לצורך אספקת השירות, בתנאים הבאים:

; 6.1.1 רכישת המ1רם:
6.1.1.1 כנגד השלום התמ1רה בער המודם, במלואה ובמוערה, יהיה הממי הבעלים של המודם ויהיה זכאי לתקופת

/ אהריות כמפורט בסעיף 15.1 להלן.
6.1.1.2 המנוי יהיה רשאי לרכוש מהחברה, לפי בחירתו, שירות תחזוקה למודם, כמפורט בסעיף 15.1.2 להלן.

: 6.1.2 השאלת המורם;

6.1.2.1 המ1רם הוא כבעלות החכרה ויישאר בבעלותה, גם לאחר התקנת! בחצרי המם1.
6.1.2.2 החברה מעניקה למנוי, כנגד דמי פקדון, זכות שימוש במודם (להלן - �דמי הפקד!]�}; רמי הפקדו] לא יעל1 על

ערכו של המודם ביום ההפקדה,
6.1.2.3 הממי מתחייב - (1) לשמור על המודם (להשתמש ב! לפי הוראות ההפעלה; (2) להימנע סלמס1ר את המ!דם

לאחר א1 לה1ציא1 מחזקתו או לשעבדו-, (3) לשאת באחריות לגבי המורם, וכן לפצות ולשפות את החכרה בגין נזק
שנגרם למודם, בסכום שלא יעלה על שווי הםודם, עקב אחד מאלה.- שימוש שלא לפי תראות ההפעלה, שבר,

1 נזק1 שריפה. תקלה ברשת החשמל; רטיבות וכן כשל מעשה או מחדל של המנוי או מי מטעמ! או ברשות! כנסיבות

של זדון א1 רשלנות חמורה-, (4) להחזיר את המודם א1 לאפשר לחברה או מי מטעמה להסירו, לפי נהלי החכרה
כפי שיה1! מעת לעת, מיד עם הפסקת השירות או ניתוק השיחת או כסי1מ1 א1 ביטולו של הסכם זה, לפי המוקדם,
כשהמת�ם תקין לגמרי וכמצב טוב, בכפוף לבלאי סביר (להלן: �מודכ תקין�); (5) לה1ד�ע לחברה עם היוודע ל! על

, אובדן א! נזק למודם�, (6) להימנע מלטפל במורם או לתקמ או להתיר לאחר לעשות כן. סעיף 6.12.3 הינו תנאי מה1תי
| כהסכם.

6.1.2.4. סכום דמי הפקדון ששילם הממי לחברה כפועל, כצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (להלן: �סכ1ם
ההחזר"}, יוחזר למנוי, לא יאוחר מתום 30 ימים מיום שהוחזר מ1דם תקי! לחברה, בניס1 סכום בשיעור של 1096

משיעור ערם של המורם, בגין כל שנה של השאלת המודם, או חלק ממנה, מיום מסירת הציוד למנוי וער למ1עד סיום
ההסכם, א1 בשיעור שונה כפי ש"קבע, מעת לעת, בה1רא!ת הדין או לפיהן, והכל בכפוף לכך שהמנוי פעל בהתאם

להוראה סעיף 6.1.2.3 (4) לעיל (להלן: �יתרת סכום ההחזר'}.
6.1.2.5. החכרה רשאית, אך לא ח"כת, לגבות את דמי הפקחן לשיעורין, ואולם לצורך קביעת יתרת סכ1ם ההחזר,

יראו את כל התשלומים ששולמו, כאילו שולמו במ1עד התשלום הראשון.
] 6.1.2.6. החברה רשאית שלא להחזיר למנוי את יתרת סכום ההחזר או חלק ממנו, אם המנוי לא החזיר לה את

י המורם או לא אפשר הסרת המודם כמקרה שהחברה ח"בת או רשאית ע�פ דין אן תנא1 הסכם זה להסיח, או אם
המורם הוחזר כשהוא כלתי תקין, בנסיכות שבאחריותו של המנוי כאמ1ר בסעיף 6.1.2.3. החברה רשאית לקזז מיתרת

סכום ההחזר, או חלק מממ, כל חוב אחר של המנוי לחברה, כעד שירותים שהיא סיפקה לו.
6.1.2.7. שאל המגף מ!רם, ללא הפקדת פקחן א! כנגר פקח בסכום נמוך מערכו של המורם כיום ההפקדה, או אם

המנוי לא החזיר לה את המורם או לא אפשר הסרת המודם כמקרה שהחברה ח"בת או רשאית על פי דין א1 תנאי

ו



הסכם וה להסירו, או אם המודם ה1חזר כשה1א כלתי תקין, בנסיכות שבאחריותו של המנוי כאמ1ר בסעיף 6.1.2.3,
תהיה רשאית החברה לח"ב את הממי בגין רמי נזק שנגרם למדם, זאת כסכום שלא יעלה על ערם של המורם בי!ם

ההפקרה, כנים1 הסכום הקבוע בסעיף 6.1,2.4, ככל שנוכה בפ1על.
1.0 .בהשכרת קודם:

6.1.3.1. המודם ה1א כבעלות החכרה ויישאר בבעלותה גם לאחר התקנת! בחצרי המנוי;
6.1.3.2. לענ"ן וה יחול סעיף 6.1.2.3 לעיל;

ן 6,1.3.3. דמי השכירות ישולמו עיי המנף במתכונת הנהוגה כחברה מעה לעת, כמ1 כן תהיה החברה רשאית לדרוש
מחממי בטוחה עבור המודם שהושכר לו.

6.1.3.4. מנוי אשר לא החזיר אח המ1רם או לא יאפשר לחברה להסיר את המודם כאמור בסעיף 6.1.2.3 (4) ימשיך
לשלם את דמי השכירות ער למועד ם ישיב את המודם לחברה או יאפשר לה או למי מטעמה להסירו, דאת מבלי

לגרוע מזכותה של החברה לפעול בהתאם לאמור בסעיף 6.1.2.7 לעיל, בשיט"ם המת"בים.
י 6.2 בכפוף להוראות הדין, אם תאפשר החברה למנוי לרכוש, לשאול או לשטר מ1דם מאחר, יתלו ההוראות הבאות:

י 6.2.1. מורם שיותקן כבית המנוי יהיה מסוג שאושר עיי החברה, כפי שיפורסם על ידה, מעת לעת-,
6.2.2. התקנת המה�ם תיעשה כאחריות המנ1י ועל חשבונו;

| 6.2.3. המנוי לא יעשה במודם שימוש שעלול לגחם נזק לרשת או לפגוע באספקת השירות. אין באמור כרי למנוע
1 מחממי לעשות. שימוש כמורם, ככל שנדרש כאופן סביר לצורך התקנתו ולצורך קבלת השירות באופן המסופק עיי

החברה ו/או לאפשר לאחר לבצע פעולות תחחקה במודם.
6.3 שירות התקנה משלים לסמי כשירות גישה אל ספק אינטרנט

6.3.5. לשם מימוש השירות באופ\ שיאפשר גלישה נרשה. האינטרנט, "דרש המנ1ז להתקין תוכנת מנהל התקן
(י761חם) למ1רם, וככל שבמחשב שברשותו אין כניסת 1158 או שאי] כניסת 36ט פטיה, תידרש התקנה של כרטיס
1 רשת 1של תוכנת מנהל התקן (י!5/\חכי) לכרטיס הרשת (להלן - �שירות התקנה משלים�). החברה רשאית אך אינה

חייכת לספק שרות התקנה משלים ובכל מקרה יהיה המנוי רשאי לרכוש את השירות מצד שלישי או לבצע! כעצמו.
. במקרה שהחברה לא תציע שירות התקנה משלים, הרי שלבקשת המנוי החברה תמסור ל1 פרסי התקשרות לצר

שלישי אשר מספק שירות התקנה משלים. זאת מבלי שיהא בכך להטיל אחריות כלשהי על ההכרה.
6.3.2. אם ירטש המט1 מהחברה שיחת התקנה משלים יחול האמור בסעיף 6.3 וה, על כל סעיפי! הקטנים. לסען הסר

ן ספק, שירות התקנה משלים אינו כ1לל התקנת רשת מחשבים בית'ה.
1 6.3.3. החברה תחייב את המנוי כתשלום בעד שיחה התקנה משלים, [לפי העניין גם בגין רכישת כרטיס רשת,

בהתאם למחיר הקבוע כל1ח התעריפים, בנ1סף על התשלומים שתא מחרב בהם לפי סעיף 8 להלן. התשלום יבוצע
באמצעות אסצעי התשל!ם שמסר הממי, כאמ1ר בסעיף 8.7 להלן.

6.3.4. במהלך ביצוע שיחת ההתקנה המשלים, ייתכן תידרש הטענה של תקליטור תוכנת ההפעלה של המחשב.
כמקרה זה יידרש המנוי לאפשר שימ1ש בתקליט1ר ת1כנת ההפעלה אשר ברשותו. כתנאי להשלמת ביצוע שירות

ההתקנה המשלים.
6.9.5. מכלי לגרוע מה1רא!ת סעיף 10 להלן, שיתלו לעניין שירות ההתקנה המשלים כהתאמה ובשינויים המחו"כים, על
הממי לנק!ט ככל האמצעים הנדרשים לצןרך שמירה וגיבוי של המידע והתכנים כאמור, במקרה ועל אף האמור לעיל,

תימצא החכרה אחראית לפצות את המנ!י ו/או מי מטעמו ו/א1 כל צד שלישי בגין נזק 1/או אובק שנגרם למידע
ולתכנים המצויים 1/א1 המותקנים כמחשב ו/או נזק לציוד ח1מרה, כהוצאה ממעשה 1/א! מחדל של החכרה, ע1בדיה

ו/או כל אדם 1/א1 גוף אחר הפועל כשמה ו/א1 מטעמה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי המנוי לסכום השווה לדמי המנוי
החודשיים, כאמ1ר כסעיף 8.3 להל!, כשהם מ1כפלים ב-100 (להלן; �תקרת האחריות�),

6.3.6. בכפוף להוראת סעיף 6.3.5 לעיל, ביצוע שירות ההתקנה המשלים באופן שיאפשר למנוי לממש כפ!על את
ו השירות (כהגדרת! בסעיף) יהו!ה ראיה לכך ששיחת ההתקנה המשלים ס1פק לשביע1ת רצ!נ1 של חסנו; ולא תהיה

| למנוי טענה כלפי החברה באשר לשירות ההתקנה המשלים לאחר מכן.
6.3.7. מנ1י שרכש כרטיס רשת מההכרה יהיה זכאי לתקופת אחריות של שנה אחת עב1ר כרטיס הרשת שנרכש
מהחכרה, ממ1ער אספקת שירות ההתקנה המשלים, בכפוף להוראות סעיף להלן. בגין קריאת שירות לתיקון כרטיס

הרשת ו/או החלפתו שאינה כלולה כמסגרת האחריות או לאחר ת1ם תקופת האחריות, 'שלם הממי בגין ביקור טכנאי
ו/או תיקון תקלה בהתאם לתעריף שיחול באותה עת.

| 7. גישה לשירותי בזק ב'ן-לאזמ"ם
י 7.1 המנוי רשאי, כאמצע!ת חתימה על טופס שי1ך ש'ם1פק לו ע''1 החכרה או ע�י מפעיל בין-לאומ; לבחור לעצמ1 מפעיל
בין-לא!סי באמצעותו הוא מבקש לקבל שירותי בזק בין-לא!מיים בקורי החיוג המק!צדים �00� ו-�183� (להל): �מפעיל

| נבחר�}, א1 לבקש מהחכרה לקבל שיתה.1 שיחות לחיל כמנוי מזדמן, והכל בכפוף להוראות הדין.
י 7.2 המנוי רשאי לשנות את המפעיל הנבחר שלו באמצעות חתימה על 10פס שיוך, בכל עת, נכפוף לתשלום ולתנאים כפי

ו
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שתקבע החברה מעת לעת, והכל בכפוף להוראות החן,
7.3 החכרה תבצע את שי\\� המנוי תוך יום עבורה מקבלת הודעת שיוך מאת המפעיל הנבחר.

7.4 המנוי רשאי לבקש מהחברה לחסום את שיחת השיחות היזצאות לחרל (להלן- "חסימת שיחות�) וחינו רשאי לבקש
להסיר את חסימת השיחות, בכל עת. הסרת החסימה תיעשה באמצעות חתימת המנוי על טופס שיוך או באמצעות

מתן הודעה לחברה בכתב כי ברצונ! להיות מנוי מזדמן.
7.5 החכרה תבצע חסימת שיחות א1 הסרת החסימה, לפי כקשת הממי, כהתאם להוראות הדין.

7.6 החברה רשאית לגבות תשלום עכור חסימת שיחות 1הסרה החסימה, כפי שייקבע ע"1 החכרה מעת לעת והכל בכפוף
לה1רא1ת הדין.

7.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, וככפזף להוראות הדין, החכרה רשאית לחסום שיחות יוצאות לחרל למנוי שהשירות
הבין-לאומי של1 לשיח!ת 1צאות לחרל הופסק או נותק, ע'פ ה1רא1ת הדין ו/א1 בהתאם להודעה ממפעיל בין-לאומי.

1 6. התמורה

| 8.1 התשל1מים בהם יחו"ב המנ1י, יחץ בהתאם לשירותים שיזמין הממי וביצוע הפעולות הנדרשות לאספקתם, ע'פ תעריפי
החברה כפי שיעודכנו מעת לעת, ובהתאם לתכולת השירות או סל השירותים שבחר הסט; כמפורט בכ11פס הומנת

השירות. לוח התעריפים העדכני של ההברה נכון למועד החתימה על הסכם זה, מצ'�ב כנספח לטופס הזמנת השירות
{ ובו מפורטים התעריפים שגובה החברה בעד הפעולות ובעד השירותים המסופקים על ידה. החברה רשאית לשנות,

י מעת לעת, את התעריפים המפורטים בלוח התעריפים, עיפ שיקול רעתה ובכפוף להוראות הדין. במקרה של העלאת
תעריפים, החכרה תמסור הורעה ק1דם למועד ההעלאה.

8.2 התשלומים בהם יחו"ב המנ1י בעד דמי התקנה וחיבור לרשת, התקנת מודם, התקנת ק11ים נוספים א1 העתקת קווים,
בעד חיחש ש1ר1ת שמתק או תפסק א! כל שיחת אחר שהספק החכרה לסמי, יחי! בהתאם לשירותים שיזמין המנוי

ולתמורה שנקבעה להם, כמפורט כטופס הזמנת השיחת !בל1ח התעריפים.
ו 8.3 כמו כן, בתמורה למתן השירות ישלם המנוי לחברה תשלומים עבור כל תקופת חיוב, אשר תוגדר על ידה, ואשר

לא תעלה על חודשיים, אלא אם כן הוסכם אחרת עם המנוי בכתב, ובהתאם לל1ה התעריפים העדכני של החברה,
1 לשירותים שסופקו לסט1, למתכונת השירות א1 לסל השירותים שבחר המנוי, כמפורט בט1פס הזמנת השירות

[ (להלן - �דמי הממי�), אם תחליל; החברה לשנות את תקופת החוב ומועדה, היא תודיע על כך למנוי. למען הסק
ספק, יובהר, כ1 כפוף להוראות הדין, החברה רשאית לחייב את הממי בדמי הממי, בתחילתה של תקופת חיוב כאמ1ר.
1 מ1בהר כי אם מנוי ביטל הזמנת שיחת תוך 30 ימים מי1ם שהזמינו, יחו"ב המנוי בכל מקרח כדמי מנוי המתחייבים בגין

1 30 ימי צריכה של א!רנ1 השירות, ויתרת התשלומים בגין דמי מנוי חודשיים, ככל ששולמו על ידו מראש, יוחזר! לו.
8,4 החברה תשלח למנוי חטטן בכל דרך שתונהג לכלל מנויי החברה, לרבות באמצעות דואר רגיל 1/א1 האר אלקטרוני

ז. מסך הטלויזיה, אך תהיה רשאית להציע לסם'י אפשרות לקבלה. השמן בכל דרך אחרת, בכפ!ף א\ ע� / \ (1(3הז-6) 
להסכמת המנוי. חרף האסור לעיל, לדרישת המנוי, תשלח החכרה חשבון תקופתי כדואר.

5.5 המט1 יהיה רשאי לעמר במהלך תקופת ההסכם למתכונת שירות שונה או לסל שירותים אחר, מזה שבחר במועד
ההתקשרות, בתנאים המפורטים בלוח התעריפים העדכני של החכרה וכן להודיע על רצונו להתנתק מהשירות

כהתאם להוראות סעיפים 11 או 12 להלן. כפוף להוראות הדין ולתנאי המסלול אליו הצטרף המנוי, מנוי שהתנתק מן
השירות יהיה ח"כ ב\זשר$ ההלק היחסי של דמי המנוי ו1םר שיחתים שסופקו לו עד לסועד הניתוק. וכן בהמשך

יתרת התשלומים עבור מורם 1/או ציוד קצה שנרכש על-ירו בתשלום לשיעורין ובתשלום עבור חובות שצבר.
3.6 תשלום מס ערך מוסף, ע�פ השיעור הקבוע בדין, ישולם ע'1 המנוי בהתאם לחשבונות שתמציא ההברה למנוי.

8.7 התשלום, וכן גביית כל יתרת חוב שהמנוי ח"ב לחברה יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב השטן הבנק בהוראת קבע
של המנוי או באמצעות הוראת קבע לחיוב כרטיס האשראי של המנוי (להלן - �אסצעי התשלום'*), ע�פ החלטת

החברה, כמהלך תק'פת ההסכם (באשר ליתרת חוב לא יאוחר 45-0 יום מתום תקופת ההסכם, ו/או 45 1ם מהמועד
מ השיב המנוי את המודם לחברה, במידה שהמנוי פעל שלא כהתאם לתראת סעיף 6.1.2.3 (4) לעיל. החברה

תמסור תדעה למנוי כקשר עם גב"ת יתרת חוב שמועד פרעונו המוסכם היה למעלה מ-90 יום לפני מ1עד הגבייה. פקע
או םטל אמצעי התשלום, 'מסור המנוי לחברה הודעה על כך מיד עם היוודע לו הדבר וכן את פרטי אמצעי התשלום

| החלופי הנדרש ע�י החברה, באמצעותו ימשיך המנוי לפתע את התשלומים לפי הסכם זה.
1 8.8 אם החשבונות ש"שלחו למנוי יכללו חינכ כגין שיחתים שיקנפקו למנוי ע�* קפק שירות אהד. יפורטו החיובים האמורים

כאופן נפרד, פרט לשירותים בגינם מחויב המנוי ע�פ תעריף כולל.
8.9 המנוי ישא בחיובי הבנק בגין אי כיבוד הוראת הקבע או ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המנוי.

8.10 מכלי לגרוע מהאמור בסעיף 19.7 להלן, מוסכם כי החכרה רשאית לגםת את כל התשלומים שהמנוי ח"כ בהם לפי
הסכם זה, באמצעות אחר מטעמה לרבות באמצעות כעל רשיון ספק אינטרנט 1/א1 כעל רשיןן כללי לשידורי ככלים

המספק שירותיו כאזור מו'ורי! של המנוי.
י 8.11 בכפוף להוראות הרין, החכרה תהיה רשאית לחייב את המנוי בגין כיק1ר סרק, בסכום הקטע בלוח התעריפים כפי
שיע1דכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין, ובלבד שחלפ! שישה חורשים מיום החתימה על הסכם זה. לעניין סעיף

ו



וה. 'ביקור סרק� פיחש! ביק1ר של נציג החכרה בחצרי המנוי באחר מהמקרים הבאים; (0 נעקםח. הנדעת המנוי על
תקלה, כנסיבות בהן ה1דיע נציג החברה למנוי כי בדק ומצא שהמערכות שבאחריות החברה תקינות, ובביקור הסתבר

שאכן מדובר בהקלה שאינה באחריות החכרה; (2} בשל תקלה שנגרמה עקב שימוש שלא לפי הוראות ההפעלה
1 שהותנו למנוי ע''י החברה ובכפוף להוראות הרשיון; (3} כשל תקלה שנגרמה עקב מעשה או מחדל של המנוי או

1 מ1 מטעמו בנסיבות של דחן או רשלנות חמ!רה; (4) המ(!י או נציג! נעדרו מחצר1 המנוי חרף תיאום מוקדם. במקרה

של אי התייצבות נציג החכרה בחצרי המנוי במ1ער בו תואם כיקנר עם הממי, תפצה החכרה את המנוי בשיו11\� זהה
לתשלום הקבוע בגין ביקור סרק, בדרך של זים1 חשבונו. למען הסר ספק, אין כאמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של

החברה לחייב את המנוי בתשלום בגי! תקלה שמק1רה כציור שהחברה אינה חייכת בתרוחקרע ו/או במקרה של נזק
, לסודם, שנגרם בנסיכות המנויות בסעיף 4.1.2.3 להסכם וה.

3.12 סכום שלא ישולם במועד שנקבע לפרעונו בה1רעת תשלום שנשלחה למנוי, ע"פ הסכם זה, ישא בהפרשי הצמדה
וריבית בשיעור הקבוע בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ�א -1961, מהינם שנ1עד לפרעון התשל1ם ועד
| 1 ליום התשלום בפועל. בנוסף, תהיה רשאית החברה לה"ב את המנוי בהוצאות גבייה בשיעור הקבוע בטופס הזמנת

?י ן השירות ו/א1 כלוה התעריפים ובהיעדר קביעה כאמור, כשיעור של 1056 הסכום החוב של המנוי, ובלבד שחלפו 14

ימים לפתת ממ1עד הפרע1ן, למעט במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרסיסי האשראי לשלם
חיוב שניתנה לבעל הרשיון הרשאה לגב!תו.

6.13 אין כתעריף העדכני של החברה, כשיעור התשלומים (ולרכ1ת רמי הממי) אנתם ישלם הממי וכהוראוח. הסכם זה כדי

לכ'מע מן החברה לקיים מבצעים שונים לשיחק השירות בהתאם לשיק1ל דעתה ובהתאם לתנאים או מחירים שתקבע
מפעם לפעם באותם מבצעים, ורכל בהתאם להוראות הדין.

8.14 במקרה של סתירה בין ההוראות הנוגעות לתעריפים ולסל השירותים הקבועים בהסכם לבין הרשיון, "גברו לעניין זה
הוראות הרשיון.

8.15 למען הסר ספק, תעריפי השיחת אינם כוללים את תעריפי ספק שירות האינטרנט או כל שירות אחר מסף, שיק1פק
עיי החכרה או ע"1 ספק שירות אחר.

ביחס לשיחת הטלפונית יחול! ההוראות כדלקמן:
6.16 אלא אם נקבע אחרת בלוח התעריפים, תעריפי השיחה אינם כוללים רמי קישור גומלין עבור השלמת שיחות יוצאות

ברשת בזק ציבורית של מפעיל רט�ן ו/או בעל רשיון אחר, בהתאם לשיעורם מעת לעת, כפ1 שייקבע כד7/ !/או כין

החברה ובין מפעיל הרס''ן 1/א1 כעל הרשיון האחר, בכפוף להוראות הדין (להלן-. "דמי קישור טמליןי). הקנו1 מתחייב
לשלם את רמי קישור הגומלין בהתאם למפורט בחשםנות שתמציא החברה למנוי.

8.17 תעריפי השירות אינם כוללים אה תעריפי מפעילים בין-לאומ"ם בגי] שיחות ?צאות לחדל. התשל1מים בגין שיחות

יוצא1ת לחרל ישולמו ע�י המנוי באחד משני האופנים הבאים, כפי ש"קבע בין החברה וכין מפעילים כין-לא1מ"ם:
8.17.1 התשלומים ישולמו עיי המנוי למפעיל הכין-לא1סי שהשיחה בוצעה באמצעותו.

8.17.2 התשלומים ישולמו ע''י המנוי לחברה, בהתאם לסכומים שיפ(רטו כנפרד בהשמטת שתמציא החברה למטי.

ח1ב המנוי ע�י החברה ייעשה בהתאם לתעריפי המפעילים הבין-לאומ"ם כפי ש"מםת לחברה ע�' אותם מפעילים.

8.18 תנאי הסכם זה, בשינויים המחו"בים, יח1לו גם על שירותים נלווים ו/או שיחה1 ערך מוסף אשר יסופקו לסמי בעתיד

ע�פ הזמנתו מעת לעת ע�י החברה 1/או מי מטעמה, א1 ע�1 בעל רשיון אחר. המנוי מתח"כ לשלם עבור כל שיחת

כאמור. בהתאם לתעריפים ש"קבע! מעת לעת ע"1 החברה א1 כעל הרשיון האחר, לפי העניין. מובהר, כי אם החברה

תגבה מחממי תשל1ם בעד שירותי בעל רשיון אחר, היא תעשה כן ע�פ התעריפים בהם מציע כעל הרשיון האחר את
שירותיו לציבור. ללא כל תוספת, ותפרט אח החיוב בחשמן שהיא מגישה למנוי, בנפרד,

8.19 הדברה אינה אחראית לתעריפים ולסםמי החיוב הנמסרים לה ע�' בעל רשיון אחר ואשר החברה גובה מן המנוי,

והמנוי מתחייב להפנות כל טענה מכל סוג שהוא, כנוגע לשירותי כעל הרשי1ן אחר 1/א1 כנוגע לסכומי החי1ב, לבעל
הרשיון האחר הנוגע כדבר בלבד.

8.20 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, יובהר כי המט1 אינו רשאי כשום מקרה לקזז ו/או לעכב

תשלומים כלשהם המגיעים ממנו לחברה, בגין טענה כלשהי הקשורה בסכומי היוב המנוי בגין שירותי בעלי רשיון אחר.
ן 8.21 סעיף 8 וה חינו תנאי מהותי בהסכם.

1 9. הוראות לגב' מקרקעין

9.1 כחתימת! על הסכם וה, מסכים הקנוי להתקנת תיול פנימי במקרקעין שבבעלותו או בחוקתו (להלן: �המקרקעין�},

ולחיבור המקרקעין לרשת, וכן מרשה המנוי לחברה ולכל מי מטעמה, להיכנס למקרקעין לשם התקנה, נטה,

תחזוקה, בריקה, החלפה של רכיבי הרשת שבמקרקעין, וכן כל פעולה נלווית הדרושה לשם כך, בתיאום מוקדם עם

המנוי. החכרה תפעל, כמיטב יכולתה, על מנת לבצע את פעולות ההתקנה, התחזוקה והבניה כאופן שהשינוי בחזות

המקרקעין, ככל שנדרש, יהיה אך ורק במידה הנדרשת לצורף ביצוע הפעולה, ותשיב את המצב לקדמותו. ככל הניתן

באופן סביר, כסי!מה של פעולה כאמיר. ידוע למנוי כי תיול פנימי שהותקן ע"1 החכרה א1 מי מטעמה יהיה כבעלות

ן
!



החכרה, אלא אם כן נרכש כרין, ע'י המטי.
9.2 החכרה תתקין את התיול הפנימי בהתאם לדרישות המקרקעין. בהתאם לשיקול רעתה, ובכפוף להסכמת המנוי.

התקנת התי1ל הפנימי מתוה תנא1 מתלה לתוקפו של הסכם וה.
9.3 אם המט1 ה1א שוכר של המקרקעין - עליו לקבל הסכמה לפי סעיף וה גם מטעמו של הבעלים במקרקעין, והוא יפצה

[ישפה את החברה בגין נזק שייגרם לה כמקרה שיתברר כי לא ניתנה הסכמת הבעלים,
) 9.4 אם המקרקעין הם דירה בבית משותף, כהגדרתה כחוק המקרקעין, התשכ''ט - 1969, הרי שבחתימתו על הסכם וה
מתן המנוי הסכמתו לכך שייעשה בירי החברה וכל מי מטעמה שימוש ברכ!ש המש1תף של הכית, לשם חיבור חדירה

ודירות אחרות בבית המשותף לרשת כמתכונת ובניתוב, כפי שתקבע החברה בתיאום עם נציגי הבית המשותף-,
מובהר כי תבור הבית המשותף לרשת יהיה ככ13ף לה1רא1ת הד1 בענ"ן וה.

9.5 אם המנוי יבקש מן החברה להעתיק את השירות למקרקעין אחרים שבבעלותו או בחזקתן, ובכפוף לכך שהחברה
הספק באותו מועד את השירות באזור בו מצויים המקרקעין האמורים, החברה תבצע את העתקת השירות בהתאם

לתנאים שתקבע מעת לעת. ה1רא1ת הסכם דה, וכפרט ה1רא1ת סעיף 9 זה, יוסיפו לחול על המנוי ביחס לשיחת
שיסופק לו במקרקעין אליהם יועתק השירות כאמור, בשינ1"ם המחו"כים.

9.6 לבקשת המנוי, החכרה תהיה רשאית אך לא חייכת, לעשות שימוש בתשתית (לרמת שלוחות 1/א1 בתי תקע)
ו 1 הקיימת בחצרי המנוי ואשר בבעל1תו, לצורך חיבור המנוי לשיחתי החכרה. מובהר, כי אם המנוי יבקש מן החברה

י להשיב את התשתית למצבה טרם החיםר לשירותי החברה, החכרה תהיה רשאית אך לא חייבת לעשות כן, נכפוף
! לתשלום בהתאם לתעריף שהקבע החכרה מעת לעת. מובהר, כי החכרה לא תישא כאחרי1ת לכל דרישה ן/או

| תביעה של כעל רשיון אחר בנוגע לשימוש ההברה בתשתית, כמפורט לעיל.
1 9.7 סעיף 9 זה תינו תנאי מהותי בהסכם.

1 10. הגבלת **חר*ות והגבלזת על מתן השירות
: 10.1 מובהר למטי כי איכות השירות תלויה כגורמים נוספים שאינם בשליטת החכרה, ובין היתר, שירותי בעלי רשיונות

אחרים אליהם ו/או מהם מתבצעות שיח1ת ע�1 המטי ו/או המספקים את שירותיהם ע''ג הרשת, מערכות ספק שירות
יי המנוי, מספר המחשבים שיחוברו לשירות כאמצע1ת המודם, וכן איכות וטיב המורם, ככל , האינטרנט שנבחר ע

| שס1פק ע�'י אחר, תקל1ת ברשת החשמל !בצ!וד הביתי. כמו כן, נפילות מתח של רשת החשמל עלןל!ת לגרום נזקים
לציוד הביתי ועל כן המנוי רשאי, לפי שיקול רעתו, להתקין צקר הגנה מתאים למניעת נזקים כאמור.

1 10.2 לפיכך, מוותר המנוי על כל זכות, טענה, דרישה או תביעה כנגד ההברה א1 כנגר בעליה, מנהליה, עובדיה, של1חיה,
\ וכל אחד אחר מטעמה, מכל סיבה שהיא, כגין איכות השירות 1/א1 בגין תקלה, שאינם בשליטת ההברה.

10,3 כנוסף, מוותר המנוי על כל וכ1ת, טענה, דרישה או תביעה כנגד ההברה או כנגד כעליה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה,
וכל אחד אחר מטעמה במקרה והחברה תנתק או תפסיק את השיר;ת, בהתאם להוראות הרשיון והסכם זה, ע�פ

שיקול רעתה הבלעדי.
� 10.4 ביטול או עיכוב בביצוע התחייבויות החברה ע�פ הסכם זה עקב מניעה חוקית, לרבות צו של ערכאה שיפוטית א1

התנגחת רשות כלשהי לעצם ההסככי או תנאי מתנאיו, או הימנעות ממתן היתר או רשיון ו/או ביטול או שינוי היתר
או רשיון, לא "חשב כהפרת של ההסכם עיי החכרה, והמט1 מוותר על כל טענה או תביעה כקשר לכך ובלבד

1/א1 להקטינו. שהחברה עשתה כמיטב יכולתה על מנת לבטל העיכוב ו/א1 למנוע אותו
10.5 אי ביצוע התחייבות כלשהי עיי החברה או אי ביצועה כמועד בנסיבות שאינן בשליטתה כשל כח עליון ובכלל זה עקב

חבלה ברשת 1/א1 מלחמה 1/א1 גיוס כללי ו/או פגיעה בלתי צפויה של איתני הטבע ו/או מעשה או מחדל של צד
, שלישי שאינו בשליטת החכרה ו/אז כח עליון אחר, לא "השם כהפרת ההסכם עיי החברה והמנוי מ11תר על כל
| טענה או תביעה בקשר לכך. החברה תודיע מיד עם היוודע לה על כל אירוע כאמור ותעשה כל שביכולתה על

מנת למנוע את גורם העיםכ א1 להקטין העיסב ככל הניתן. יובהר כי כמהלך התקופה בה "מנע מהחברה לספק את
1 השירותים בשל הנסיבות המפורטות בסעיפים 10.4-10.5 להםכם זה, לא יחויב המנוי בתשלום התמ1רה לפי הסכם זה.

1 10.6 החברה, עובדיה או מי מטעמה לא יהז1 אחראים לכל נזק ו/או הפטר ו/א! הוצאה, לרבות נזק עקיף, תוצאת1 או
מסתבר, שיגרמו למנוי ו/או למי מטעמ! בקשר עם או כתוצאה מאספקת השירות או א1 אספקת השירות, הגבלת!,

1 השע"תו א1 ניתוקו, אלא לנזק ישיר שנגרם מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של החברה או הבאים מטעמה.
1 10.7 ככל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.1-10.6 לעיל, אחריות החכרה כלפי המנוי או כלפי צד שלישי כלשהו,

מכל סיכה שהיא, תהא מוובלת לנוק ישיר בלבד ולסכום שלא על יעלה על הסכום ששילם הממי כפועל עכור
השירותים, כמהלך תק1פת הסכם וה.

10.6 מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 10.4-10.5 לעיל, החברה רשאית לנתק ו/או להגביל זמנית את אספקת השירות
אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות הדרושות לאספקת השירות, לרבות פעולות תחזוקה או הקמה או הוספה

חיונית של ציור ומתקנים או כעיתות חירום לאומי א1 מסיבות בטחון לאומי, בכפוף לתנאי הרשיון ולכל דין. החברה,
י עובדיה א1 מי מטעמה לא ישא1 באחריות לנזק שנגרם עקב פע1לה כאמור.

10.9 האמ!ר כסעיף וה לעיל. אעו בא לגרוע מכל חסינות, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לחברה שהוענק! לחברה



, ו/או שימחקו לה בעתיד ע�פ ה1רא1ת הרין. לפי חוק התקשורת (בוק ושיחתם), התשס''ב - 1982

10.10 ביחס לשיחתי גישה אל ספק אינטרנט הוסבר למנ1י כי אספקת השיחת מבוססת על ההנחה כי השימוש שיעשה

המנף יהיה כהתאם לפרמטרים מקובלים של שימוש במתכונת השירות שנבחרה על ידן. במידה השימוש כשירות ע"י
ן

המנוי יחרוג באופן משמעותי מנפח התעבורה המירם, כפי שיקבע מעת לעת עיי החכרה, תהיה החברה רשאית

לחייב את המנוי בתשלום בגי] החריגה או לפשל באופן שתמנע הפרעה לשימוש כרשת ולמת; שירותים באמצעותה.

10.11 הוסבר למנוי, כי הפעלתו של מודם הטלפונית המשמש למתן שירות טלפוניה תלויה באספקת חשמל ממערכת

החשמל שבחצרי המנוי, וכי כשעת הפסקת חשמל נפסקת פע!לת! של המ!רם, אלא אם כן הותקנה לו מערכת

לאספקת גיםי חשמלי. לפיכך, הוסבר למטי כי מומלץ שלא לחבר לחצן מצוקה ו/או מוקד אזעקה אל המורם ומנוי
העושה זאת יישא כאחריות לכל נדק שייגרם כתוצאה מכך.

10.12 סעיף 10 זה הימ תנאי מהותי בהסכם.
וו. נית1ק שירות לבקשת המנף

[ 11.1 המנוי רשאי, ככל עת, לבקש מהחברה נית!ק שירות למשך תק1פה שלא תפחת משלושה (3) חודשים 1שלא תעלה
ן על שישה (6) ח1רשים (להל! - �תקופת הניתוק�); החברה רשאית לבצע אימות של בקשת נית1ק השירות בטרם

תנתק את השירות.

1 11.2 החברה תבצע את ניתוק השירות. לא יאוחר משני ימי !1ב1דה שלאחר המועד שקבע המנוי בבקשה; לא נקב המנוי

1 במועד, יםצע ניתוק השירות לא יאוחר משני ימי עבח�ה שלאחר מועד מסירת ההודעה.

1 11.3 החברה תחדש את השירות שנ1תק, בתום תק1פת הניתוק; ביקש הממי מהחברה לחדש את השיחת שנותק לפני

! ת1ם תקופת הניתוק, תחדש החכרה את השירות, לא יאוחר משני ימי עבודה שלאחר מועד מסירת הודעתו של
! המנוי.

| 11.4 אין בניתוק השירות, כאמור, כדי לפטור את המנוי מתשלום של כל סכום אשר הוא חב לחברה, בגין התקופה
: שקדמה לנ1ת1ק השיחת.

12. הפסקת שיר1ת לבקעות מנוי

, 12.1 מנוי רשאי, בכל עת, לבקש מהחברה הפסקת שירות; החברה רשאית לבצע אימות של בקשת הפסקת השירות
1 בטרם תנתק את השירות.

12.2 החברה תפסק אספקת השיחה לא יאוחר משני ימי עבודה שלאחר המ!ער שקבע המנוי בהודעת!; לא נקב המנוי

ן במועד, תםצע הפסקת השירות והפסקת החיוב בגינ1 לא יאוחר משני ימי עכורה שלאחר מועד מסירת הה!דעה לידי
] החברה.

12.3 אי! כהפסקת מתן השירות כאמור, כדי לפטור את המנוי מתשלום של כל סםם אשר הוא חב לחברה, בגין התק!פה
שקדמה להפסקת השירות.

13. ניתוק שיחת אינטרנט א1 הפסקת שירות אינטרנט לבקשת ספק שיר1ת אינטרנט

13.1 יצוין כי החברה מחריבה להפסיק את שיחה האינטרנט המסןפק למטי עיי ספק שירות אינטרנט לפי הוראה של ספק
שירות אינטרנט.

13.2 בסקרה של הפסקת שירות אינטרנט לפי בקשת ספק שירות אינטרנט, כאמור, ימשיך המנוי לקבל את שירותי

החכרה ולשלם בעדם, ולא יראו בהפסקה שירות אינטרנט כאמור הפסקת שירות לפי הסכם זה.

| 13.3 הודעה של ספק שירות אינטרנט לחברה בדבר בקשת! של המנוי להפסיק קבלת שירות אינטרנט ממט א1 כדבר

1 רצונו של המנוי להחליף אה ספק שירות האינטרנט כספק אחר, בין אם הועברה הודעה ע�י ספק שיחה האינטרנט

הקיים וכין אם עיי ספק שירות האינטרנט האחר, תחייב את החכרה. החברה תהיה רשאית. לפי שיקול רעתה,
ל!!דא אמיתות ה1דעה כאמור.

13.4 המנוי מוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר עם הפסקת שיחת אינטרנט של ספק שירות אינטרנט אן החלפת

ספק שיחת אינטרנט שנעשתה לפי סעיף 13 ןה, אלא אם נגרם כשל רשלנות של החכרה.
14. הגבלה א! הפסקת מתן השירות ע"י החברה

14.1 החכרה רשאית, לפי שיקול דעתה, לנתק או להפסיק את השירות למנוי, כולו אן מקצתו, לאחר הורעה מוקדמת

כת 10 ימים, כמכתב, במהלכה תינתן למנוי ההזדמנות לתקן את ההפרה, בכל אחר מן המקרים הבאים:

14.1.1. המנוי לא שילם כמלוא! תשלם שהוא חב ם, כעד שירות שקיבל מאה החברה, במועד שנקבע ע'�פ ההסכם;
14.1.2. המט1 הפר תנאי מהותי בהסכם-,

ן 14.2 על אף האמור כסעיף 14.1 רשאית החברה לנתק א! להפסיק את השירות, מבלי שתישא כאחריות כלשהי, כמתן
1 הודעה למנוי במקביל לניתוק! ותוך פירוט סיבת הניתק, אם התקיים אחד מאלה;

14.2.1. הממי לא פרע, בפעם השלישית, בתקופה של שנים עשר (12) חודשים, תשלום שחוייב בו בעד השירות,
במועד שנקבע ע�פ ההסכם-,

14.2.2. קיים חשש סביר למעשה ה1נאה, פגיעה, היןק או כניסה בלתי מורשית לרשת או למודם של מנוי או של צד

נ

ו



שלישי באמצעות המודם, הציוד הביתי או כל התקן אחר, ולרבות בהסתמך על ה1רעה של ספק האינטרנט-,
14.2.3. המט1 השתמש שלא כרין או חרשה לאחר להשתמש שלא כדין בתי1ל הפנימי א1 במודם א1 כציוד הביתי

שברש!תו או הפעיל! שלא בהתאם לקבוע כהסכם או כהוראות הדין או משרד התקש!רה כאופן העלול לגרום
הכרעות לאספקת השיחת;

14.2,4. בוצע! תיקונים או שינויים או תוספות למודם 1/א1 לתיול הפנימי שלא ע"י החברה א1 מי שהורש! והוסמכו לכך
על ידה זאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2.3;

14.2.5. התגלה סיכון לאדם או לרכ!ש1, שמקורו במ1דם, כציוד חביתי א1 בתי1ל הפנימי שבחצר1 המנוי;
14.2.6. החברה מנועה מלהמשיך 1לספק את השירות כשל מנעה לפי דין, רשי1ן, ה1ראת רשות מוסמכת או מכל סיבה

1 בגינה נאלצה החכרה להפסיק את השירות לכלל מט"ה, או כאחר מסו"ם, בכפ1ף להוראות הרשיון ולהוראות כל דין.
חרף האמ!ר בסעיף 14.2 רישא לעיל, כמקרה של ניו�טק 1/א1 הפסקת השירות כאמור בסעיף קטן זה, תיתן החכרה

! למטי, במידת האפשר, הודעה בת 10 ימים טרם ביצוע הניתוק 1/א1 הפסקת השירות כאמור.
, כדי לפטור את המט1 מתשלום החלק היחסי של דמי ו אין בניתוק השירות, בנסיכות המנויות בסעיפים 14.2.1-14.2.5

/ המנוי עכור שירותים שס1פקו ל! ער למועד הניתוק, 1כן בהמשך יתרת התשלומים עבור מודם 1/א1 ציוד קצה שנרכש
! על ידו כתשל1ם לשיעורין ובתשלום עבור חומת שצבר, הכל בכפוף להוראות הדין ולתנאי הססל!ל אליו הצטרף הממי.

! 1 החברה רשאית לנתק שירות, לאחר תדעה למנוי, אם התברר לה כי באמצעות המ1דם 1/או הציוד הביתי שברשות
1 המנוי, נגרמות הפרעות במתן שירותי תקשורת לאחר או הפרעה לפעילות הרשת - לאחר שנתנה החברה למנוי

הודעה כה מצ!"נת הסיבה לניתוק.
14.3 ניתוק או הפסקה כאמור לא יגרעו מחובת! של המנוי לשלם לחברה כל תשלם שהוא הב לחברה, בקשר עם

התקופה במהלכה סופק שירות למנוי, ולא יגרעו מזכויותיה של החברה לגבות תשלומים כאמור במלואם, לרמת
הוצאות גבייה, הפרשי הצמדה 1/או ריבית פיגורים כאמור, 1/א1 לנקוט בכל סעד אחר ל1 זכאית החברה ע''פ ההסכם

| ו/או /רפ הרין.
1 14.4 החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לחדש אספקת השירות לבקשת המנוי; אושר החידוש, יהיה על

המנוי לשלם דמי חיבור, כשיעור שיהיה נהוג בחכרה במועד תחש השירות, למעט חידוש שירות לאחר הפסקת
שיחת לפי סעיפים 10.5 לעיל, ולתנאי השירות כפי שיהיו במועד היחש השיתת.

14.5 סעיף 14 זה הע1 תנאי מהותי כהסכם.
ו 16. אחריות ותחזוקה למןדם

| 15.1 מנוי אשר רכש, שאל או שכר מהחברה מודם יהיה זכאי:
15.1.1. לתקופת אחריות של שנה אחת. במהלכה יסופק לו שיחת תחזוקה, ללא תמורה, בגין חלקים ואביזרים של

המודם, אשר התגלו בהם תקלות וליקויים.
15.1.2. לאחר שנה, יהיה זכאי המנוי לרכוש שיחת תחזוקה, בתמורה לתשלום התעריף המפורט בל!ח התעריפים.

15.1.3. האחריות לפי סעיף 15.1.1 ושירוה התחזוקה לפי סעיף 15.1.2 יהיו מ!תנים בהתקיים כל התנאים הבאים -
15.1.3.1. שהמם1 רכש, שאל א1 שכר את הס1דם מהחברה א1 ממשווק מורשה מטעמה;

ו 15.1.3.2. המודם הותקן ע"1 החברה ו/או עיי מתקין מ1רשה מטעמה;
15.1.3.3. המנוי קיים את ה1רא1ה סעיפים קטנים 6.1.2.3 (1), (5) 1-(6) לעיל.

15.1.4. לא ק"ם המנוי את הוראות סעיפים קטנים 6.1.2.3 (1), (5) ו-(6) לעיל, וביקש לקבל את שירות1 האחריות
1התח1וקה כאמור בסעיפים 15.1.1 15.1.2-1, תהיה החברה רשאית (אך לא ח"בת} לספק למנוי את השירותים כאמור,

תוך חיוב הממי כתשלום נוסף המפורט בלוח התעריפים, מעבר לתשל!ם בגי! שירות התחזוקה אם נרכש עיי המנוי
כאמור לעיל,. זאת מכלי לגחע מן האמור בסעיפים קטנים 6.1 (3) ו-(4).

15.2 יובהר כי מנוי אשר רכש, שאל או שכר מורם מאתר. החל מהמועד ם תאפשר החכרה לעשות כן, ובהתאם לאמור
כסעיף 6.2 לעיל, לא יהיה 7כאי לאחריות מאן שיחת תחחקה מהחברה, אלא אם הוסכם אחרת עם החכרה בהסכם

נפרד.
16. שמירת ס1די!ת והמנה על הפרטיות

16.1 המנוי מתח"ב כי כל הפרטים שנמסרו על ידו לחברה מלאים 1מח"קים ונמסרו מרצונו ובהסכמתו, על אף שלא חלה
עליו חובה למסרם לפי דין.

16.2 ההכרה מתחייבת לשמ1ר בסודיות כלפי צד שלישי כל מידע שמסר לה המנוי, וכל מידע אשר הגיע לידיה במהלך
אספקה השירות, אלא אם כן תהיה ח"בת לגלותו ע�'פ רין או רשאית לגלותו בהתאם להוראות הסכם זה.

16.3 הרף האמור לעיל, העברת מידע כאמור לעובדים של ההברה א! לבעל רשיון אחר (לרכות 0פק שיחת אינטרנט
א! לשלזחים מטעמו, או לפועלים מטעמו, כמידה הנדרשת והחיונית כלבד, לצ!רך אספקת השירות, לרבות לצורך

ביצוע קישור הגומלין כין רשת החברה לרשת כעל רשיון אחר, ביצוע פעולות חיוב וגביה עבור קישור גומלין ו/או עכ1ר
שירותי בעל רשיון אחר, ביצוע פע1ל1ת הקשורות כהפעלת נ"דות מספרים, וכן לצורך מניעת הונאות ושימוש שלא

בדין כשירות, לא תהווה הפרה של הוראות הסכם זה. העברת מידע כאמור לספק שירות אינטרנט תעשה כין היתר

ו



1 לאחר קבלת ה1ח\ה של ספק שירות אינטרנט לחברה לפיה המנוי מקבל שירותיו. לעניין סעיף 16 להסכם �מידע�,

עניי/ ס1ג מורם. הציוד הביתי וכמותו. מ1ער 1 לרב1ת: שם. מס' תה/מס� תאגיד, כת1כת, מס' מנו/ סטט1ס חיבור, פרסים כ

תחילת שירות, הפסקת ונ1ת1ק שירות ומתכונת השירות שהומין המנוי, שיוך מגוי בשירות הטלפונית למפעיל נבחר ושינו'
שיוך, חסימת ש'חות או הסרתה, נתונים בדבר שיחות.

16.4 החברה תהיה רשאית להעביר את המידע ואת פרטי אמצעי התשלום שמסר לה, לבעל רשיון כללי לשידורי כבלים

א! לספק שירות אינטרנט המספק שירותי! באמצעות הרשת וכן לכל צר שלישי שיפעל מטעם החברה לחיוב הממי

ולשם גב"ת התשלומים המגיעים מחממי לפי הסכם וה, נכפוף להתחייבות לשמור על פרטיות המנוי לפי כל דין

ולעשות שימוש כמידע אך ורק לצורך גביית התשלומים המגיעים מהמנוי ע'פ הסכם 1ה. כמ! כן, המנוי מםכים כי מידע

שנמצא במאגרי המידע של בעל רשינן כללי לשידורי כבלים המספק ל1 את שירותי! אורות שמו, מס' ת.ז./מס� תאגיד,

כחובת, מסי מנוי, סטטוס חיבור, פרטים בעניין סוג המ1דם, הציור הבית1 וכסותו, יועבר לחברה על מנת שתוכל לעשות
בו שימוש לצורך מתן השירותים לפי הסכם וה ואת בכפוף להוראות הדין.

16.5 על אף האמור בסעיף זה, מידע אשר נמסר לחכרה ע�י המנוי, י1פיע כמאגרי המידע של החכרה, א1 של מחזק

מטעמה, והחברה או מי מטעמה ?כל1 לעש1ת שימוש בסירע הנ�'ל, לצורך מתן שירותים לפי הסכם וה ולצורך הצעת

שירותים ומוצרים נוטפים לרבות של צד שלישי, שיתוף במבצעים. מתן הטבות ומתנות. הממי יהיה רשאי לבקש

מהחכרה בכתב, בכל עת, כי מידע המתייחס אליו לא "מסר לצר שלישי לצורך די!1ר ישיר כאמור בסעיף וה לעיל.

16.6 המנוי יודיע לחברה, עם הצטרפות! לשיחת הטלפונית, האם הוא מסכים כי מספר/י הטלפון ו/או מספר/1 הפקסימיליה

של1 ומעט יסופקו לכל דורש באמצעות שיחת מודיעין לבירור מספרי טלפון שיופעל עיי החברה 1/או מי מטעמה

| ו/או כל מפעיל פנים ארצי 1מפעיל רט�ן 1/א1 מי מטעמם, ככל דרך כה יסופקו, לרכות באסצע1ת מוקד טלפוני ורשת

האינטרנט (להלן: �שירות המודיעין�}, ויפורסמו במדריך הטלפון של החברה 1/א1 מי מטעמה (להלן: �המדרך�).

פרסום המדריך 1הפעלת שיחת המודיעין יםופקו במתםנת שתקבע החכרה מעת לעת, והכל בכפוף לה1רא!ח הדין.

המנוי רשאי לבקש בכל עת מהחכרה, כהודעה בכתב, כי פרטיו לא יופיע! בשירות המודיעין 1/א1 במדריך.

מ1בהר כי בקשה מנ1י שלא להיכלל במדריך המתפרסם בדפוס, תבוצע ע�י החכרה במתחרה הבאה של המדריך.

המנוי מאשר כי ידוע ל! שבהתקשרות למוקדי חירום כאמור ברישען, מס3ר/י הטלפון שיוקצו ל1 אינם חסוים.

16.7 שיחות טלפון שיבוצעו עם הממי בקשר עם מתן השירות יוקלטו עיי החכרה וישמשו אותה אך ורק לצרכיה הפנימיים,
אלא אם יוחלט אתרה ובכפוף לה1רא1ת כל דין.

16.6 למען הסר ספק, הוראות סעיף וה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חוק האונות סתר, התשל'ט - 1979, חוק הגבה
הפרטיות, התשמ''א - 1981, ו/או כל דין אחר לענין הגנת פרטיות! של אדם.

16.9 ההברה רשאית, מעת לעת, לסרוק פרמטרים טכניים במודם הנמצא בבית המנוי, לצורך בקרה על תקינות הציוד
ועל מנת ל!ודא כי לא נעשה במודם שימוש בניגוד לאמ1ר בהסכם וה.

17. מוקד השירות

7.1.' החברה תקיים ותפעיל מוקד שירות טלפוני למט"ם, אשר יטפל כפניות המנויים וכמבקשים להעת מטיים.

17.2 ההברה תטפל בפני!ת המנויים למ1קד השירות בהתאם לזמני התגובה הנדרשים כרשיון ו/או עפ�1 כל דין.
16. נציב תל1ב1ת ויישוב מחלוקות

13.1 הממי רשאי לפנות אל נציב התלונות של ההברה ככל עניין הנוגע לשירות נ/או לחשבונות שהגישה החברה למטי.

מענו של נציב התלונות הוא �בית ספרר", פארק עסקים יקום, קיבוץ קום. 60972; החכרה תודיע על שימי במענו של
נציב התל1נ1ת ובדרכי ההתקשרות אלי!.

16.2 נציב התלונות יהיו מוסמך מטעמה של החברה לברר עם המנ1י את חילוקי רשת שיתגלעו בין החכרה למנוי, ככל
הנוגע לפירוש! א1 לכיצ1ע1 של הסכם וה.

16.3 אין באמור בסעיף זה כרי:

ן 18,3.1. למטע כ/הממי 1/או החברה להביא את הענ"ן מלכתחילה בפני בית כ/שפט מוסמך;

[ 18.3.2. לגרוע מסממת החברה להפסיק את השירות א1 לנתק! בנסיםת האמורות בםעיף 14 לעיל.
19. הוראות כלליות

19.1 הסכם זה, כפי שישתנה מעת לעת, תא לבד! קובע את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירות למנוי ואין בלת1;

תא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפני כריתת!. אין כאמור בסעיף דה כרי לפגוע בזכויות

הצדדים ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ�א -1981, ככל שזסיות אלה אינן ניתנות להתניה, ו/א1 דין ק1גנסי אחר.

19.2 הפר הסט1 תנאי שבהסכם זה, הרי שכלי למעט מכל ה1ראה אחרה בהסכם זה א! בהורא1ת דין, הוא יפצה את

החברה ףשפה א1תה כגין כל בוק 1ה1צאה (לרמת הוצאות משפט) שיגרמו לה כשל כך, לרבת בשל תביעה של
צר שלישי כלשהו.

19,3 כל שינו א! ת01פת להסכם וה יעש1 בכתב, בחתימת המנוי והחברה א! מק1ם שהסכם וה מאפשר זאת במפורש,

ע�1 תדעה של ההברה למנוי או של המנוי לחברה. למען הסר ספק מובהר כי תחולתה של ררישת הכתב כאמור,

!



לא תחול על עניינים שהחברה נוהגת להסדירם בעל פה ושאינם נוגעים לענ"נים מהותיים שבהסכם.
19.4 חל שינוי בהוראות הדין, תהיה החברה רשאית לתקן הסכם זה בהתאמה ונת!נה לכר הסכמתו מראש של המנוי.
19.5 ככל ענ"ן הנוגע לתנא1 השירות ע'�פ הסכם זה, שלא נקכע בהסכם בין הצדדים, ינהגו הצדדים לפי הוראות הדין,

כפי שיה1! בשקף מעת לעת.
19.6' רישומים של החברה (לרםת תיעוד של שיחות טלפון כין החברה (המנוי) ישמשו ראיה לכאורה לכל האמור בהם. ן

השירות לפי הסכם זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה, אלא כהסכםה מראש וככתב של החברה. \
19.7 החברה רשאית להעביר לאחר את זכויותיה ו/א1 התחייבויותיה ע�פ ההסכם, בשלמותו או בחלקו, כפי שתמצא

לנםן וללא צורך בקבלת הסכמת המנוי ובלבד שלא יפגש זכויותיו של המנוי ע�פ ההסכם. למען הסר ספק, יובהר
כי כהעברה כאמור, מסכים המנוי כי ימסרו לאחר כל הפרטים והמידע, לרםת בעניין אמצעי התשלט, המצויים בידי

החברה כקשר עם אספקת השירות למנוי.
19.8 כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם הינן הכתובות הרשומות בטופס הזמנה השירות. כל תדעה שתישלח לכתובות

הרשומות בהסכם תחשב כאילו נתקבלה ע�1 הנמען כעמר 72 שעות מעת שליחתה.
ן 19.9 המנני יכול להתקשר עם החברה ככל עניין הקש!ר למתן שירותי החברה, בפנייה ככתב א! בטלמן אל החברה לפי

ן הפרטים הכלולים בטופס הזמנת השירות (פק�ע - פק1דת עבודה) א! כביקור במרכז השירות של החברה. שמענו
; כמפורט בט1פס הזמנת השיחת (פק''ע - פקודת עבורה); החברה תודיע על שינוי בכתובתה בדרכי ההתקשרות אליה.

̂ו או כאתר ̂ח 19.10 הרשיון של החברה (נספחיו העיקריים נתונים לעיון באתר האינטרנט של החכרה שכתובתו ||.61ת.1םו1.
^\ ובמרכזי השירות של החכרה. האינטרנט של משרד התקשורת, שכתובתו: 11./\ם0,9םרח.̂/

19.11 סעיפים 19.1-19.8 - כולל, הינם תנאים מהותיים בהסכם.

ו

ו
חתימת המנוי: תאריך:

2, אוגוסט 2012 1 מהדורה מס1
1

(
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פרטי פנ"ה
?*116X00 2014 { תו'ץ25.

פרטי קונה פרטי ניל11

נה אורקרבלן' שם ני לון הוס 1-107 נגלים, יקום ; טםקן

| כתובח הערבה 1 גתובת

י שכונה "שוב יקום

; "שוג הרצלייה " טי?71

! מיקוד 4630924 " סיפ11
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( טלפ1ן
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! פקס
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פרטים כלל"ם
האתךפנ"ה * 2303/201

טעתהפנ"ה 15:57:45

מ0קר פנייה 394355

אופן קנייה אתר אינטו�נס

סוג פנייה תלונר.

תחנם שירותי טלויזיה (כ1לל רש:ת השידור)

תת תהום אנזצ�עי תקשורת

מטפל מיםלבשוי

סוג עסקה חכלות - עסקה המתקיימת לא במקום
ר .ימצא! הקבוע של בית העסק

תאריך רכ'שה 16/1072013

תיאור הפנ"ה

?809 1 012

ו
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1
פרטי פנייה

מקי 25, 2014 00 811!ת1זק

תיאור הפגייה בתודש אוקנו!בר 2013 עברת1 לדירת שותפים. במהלך אות! החודש התקיים דוכן מכירות של חברת ה1ט במרכז
הביםזחומי בהרצליה, שס קיבלתי מנצינה בשם רונית שהציגה עצמה כמנהלה המכירות בסניף הצעה מחיר לקבלת

שירותים מהחגרה. ההצעה כללה שירותי טלו1י1יה עם כל הערוצ'ן פתוחים (למ/1ס ספורט 1,2 ופלייבוי), 5 מבז'רים כאשר
2 הת1כם תם ממירים מסוג 90 מקליט 31- מקליטים רגילים. ההצעה כללה גם שירותי אינטרנט במתיחת 100 מגה, 00^

חינם למשך חצי שנת ותחיש ראשון במתנה. ההצעה הייתה לכל הבית בו אני מתנ!רר, הכולל יחידת דיור. בשיחה עם
הנציגה נמסר לה מפורשות שבבית יש יחידת דיור והצעת המחיר המבוקשת צרכה לכלול גם את הנתון הזה. הנציגה

מסרה שההצעה בתוקף לכל הכית כולל יחידת הדור. התשלום החודשי נעבור בלל השירותים הנ"ל נקבע על סך של 350 �
ש�ח. במעמד 0גירת העםקר. נמסר לנו שהמחיר יהיה בתוקף לשלוש שנים. לאתר שסגרנו את העסקה מול הנציגה וקיבלנו

במייל את פרטי סיכום העסקה הגיע לבית טכנאי שהתקין את שיחתי ה1ט. יצוין כי טרם ההתקנה, עם בואו של הטכנאי,
הוא התקשר ל0!קד ה:ס לו1דא שהעסקה כוללת גם את יחידה הדיור, במוקד אישרו שיחידת הדיור כלולה בעסקה והםכנאי
התקין נם בת את הממיר של הוט. בחל1ף חודשיים מיום ההצטרפות לחוס, גילים בחשבון שהוט העלתה את המחיר באופן

חד צדד ל519- ש�ח, קרוב לס/700- (!!} יותר ממחיר העסקה המקורית. הוס התעלמה לחלוטין נ/המתיר שהובטח לט
ומתנאי העסקה בכללותה וה:0יפר, חיוב ב*'ן הממירים. ה-00/\, ערוצי תכריםיום והיחידה הנוספת.

ש1חחנו עם מוקד הוס לא פחות משש פעמים, כאשר בכל פעם נאצלנו להמתין על הקו כחצי שעה עד למעבה וכשעה על
י לםיום השיחה עם הנציג. בכל פעם נאלצנו להסביר מחדש אה כל הנושא, מאתר ולטענת הנציגים הם לא ידעו במה מחבר
שכן אין תיעוד במחשב. בסיום כל שיחה הנציג או הנציגה הבטיחו לחזור אליס ומעולם לא חזרו. כך שש פעמים. כל שיחה

י התבקשנו לשלוח מחדש את תנאי העסקה ש10כמו עמנו, וכך עשינו שוב וש1ב בפקס נבמייל וקיבלנו אישור שהמסמכים
הגיעו, א1לם איש לא הזר אל'נו ובשיחות עם נציגי הום נמסר שהמםמכים לא נמצאים במחשב זלכן עלינו לשלוח שזב. יצוין
כי בכל שיחה נאלצנו להמתין קחב לחצי שעה למענה, הרבה מעבר למקסימום של 3 הדקות שנקבע בהוק, לא הייתה כל
אפשרות להשאיר ה1דעה א1 לדעת את מיקומם בת1ר, בניגוד גמור לחוק הגנת הצרכן. בשיחה עם נציגי הוס 1מ0ר שהם

יודעים שהוט מפרה בגסות את החוק אבל עדיין המערכה הטלפונית לא מיישמת את הוראות הת1ק ו"א'ן מה לעשות". יצוין
כי לאחר שהבנ! שפש!ט עושים מאיתנו צהוק, הקלסנו את השיחות האחרונות עם נציגי החברה, וניתן למצוא שם ביסוס

מלא לנועםתים בדבר ההתנהלות הקלוקלת של החברה. אנ1 מבקשים את םיועכם באכיפת ההסכם מול הוס, כך שההיוב
החודשי יעמ1ד על 0ך של 350 שיח כפי שסיכם, לקבל בחזרת את תפרשי הםכומ'מ שבגב! ב'ר1ר בצירוף ריבית והצגזדת,

וכן לקבל פיצ1' על עגמת הנפש ועל כך שנאלצנו להמתין בכל פעם 7; חב לחצי שעה למעבה של הנציג, בניגוד גמור
להוראות החוק.

דרישה מבית העסק אספקת המוצר/השירות, פיצוי

; תגובת בית העסק

! } סיבת סגירה

1

!

1

י
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ח3תז61(16€ ח£0

<רחכ0.|ן3וח9@1>1פנ1פ�ז3>1�ו0> 1)31נ31�ו9>011 :מאת
שבת 28 י/ני 2014 13 ;06 :1/£לח
ח3חז6:161_] ח£0 :אל
6א* :בףטא אור קרבקי - טלפון 0508510543 - מספר פנייה 394355 - המועצה לצרכנות :
̂נן.0£ו1 :קבצים מצורפים ן ן! , #נן.51 ;

הודעה שהועברה \^
16̂מ> ̂��י< £11̂ מאה: <11.01£.$י161נ5111מ00<

תאריך; 31 במרץ 2014 בשעה 12:02
טלפון 0508610643 - מספר פנייה 394355 - המועצה לצרכנות נושא: אור קרבקי -

אל: 311.00111ו£11,@310נ31י31>011
1

המועצה הישר!
) ^ו0אנ1ם0 #£8
נ כ"ט אדר ב תשע

31-03-2014
מספר פנייה : 35

לכבוד
לי אלגריסי נט

, הוט כבלים

ן אזור תעשייה יקום

60972 | יקום ,
ו

: תלונת אוד קרבק-י הגידור

שלום רב

ו במשרדי המועצה הישראלית לצרכנות התקבלה התלונה הצרכנית המצ"ב.

המועצה לצרכנות פועלה במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולייצגפ יפני העוסקים ונותני הישרוהים.

בטרם תגבש המועצה את החלטתה באשר לאופן הטיפול בחלונה ןו, ומתוך ההגעות לה אנו מהרכים, אנו

פונים אליכם לקבלת עמדתכם לגבי התלונה.

1

ו



נודה לכם. איכ-וא, אם המציאו לידינו בתוך 14 יום את התייחסותכם ככתב לתלונה.

1 יתום תקופה זו תהליט המועצה על דרכי תגובתה.

| !

ו � בכבוד רב,
; מיטל בשרי

מנהלה החום טלקומוניקציה
המועצה הישראלית לצרכנות.

ו
העתק:

אור קריקי
] הערבה 1

30835 , הרצלייה
ו

1

)

ו

ן

ו
[

)
1

2
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01 :מאת <רח311.00רח9@1>!3ג31�ו3>011> 1>313531>1
ניטלת : 06:14 2014 ן שב\ז 28 יוני
| ח3וזז361)16 ח0ק :אל

תזכורת ראשונה מהמועצה לצרכנות - המועצה לצרכנות ±א^ :נו'טא |
̂ק.0£ון :קבצים מצורפים ] #גן.51 ;

/1 ק— י*

הודעה שהועברה /
5.015ז316ע\3ג001,@9011> מאת.� <11.

ו תאריך: 22 באפריל 2014 בשעה 07:00
יי משא: תזכורת ראשונה מהמועצה לצרכנות - המועצה לצרכנות

̂..31311א | אל: 1101.1161.11.(5}51ר151
1 י! י! ן

^  ̂
1

הנזלעצה הישראלית לצרכנות
, 18̂ "יוסנ^00 ה=ו"510א00 1=

?ן כ"ב ניסן תשע"ד

22-04-2014
1 תלונה מסכ-ר: 394355

לכבוד
נטלי אלגריסי

י הוט כבלים

אזור תעשייה יקום

יקום. 60972

, שלום רב
הנזייו: תלונת אור קרבקי - הזכורה

סימוכין: מכתבי מיום 31/03/2014

1. טרם נתקבלה תגובתך למכתבי שבסימוכין, למהותך מצ"ב התלונה בשנית.

2. אנו מצפים לתגובתך תוך 8 ימים מיום משלוה מכתבי זהנ שאם לא כן נראה נטענות הצרכן אמת,
והתלונה תועבר למחלקה המשפטית של המועצה לסיוע לצרכן לבחינת מיצוי מלוא זכויותיו על פי כל דין.

, בכבוד רב
מיטל בשרי

! מנהלת החום טלקומוניקציה
. י המועצה הישראלית לצרכנות

; העתק
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ו י

!

! ן לקבוע בהסכם המנוי כי מנוי יחוייב יעד תקופה של עד 30 ימים מהמועד בו הזמין שידור
| 1 מוסף מסויים, אף אם ביטל המנוי אוהו שידור קודם לכן; למען הסר ספק, מובהר כי עם

; תום התקופה האמורה יהא המנוי רשאי לבטל את השידור בכל עת.
1 |

[ י 41.3.3. ביטל בעל הרשיון, בכפוף להוראות הרשיון, שידור מוסף כלשהו שהמנוי קיבל עד אותו
מועד, יודיע לו על כך בעל הרשיון 15 ימים, לפחות, לפני הביטול ויחדל מלחייב אותו

\ בתשלום בגין השידור המתבטל, החל ממועד הביטול.
ו

41.3.4. שינה בעל הרשיון, בכפוף להוראות הרשיון, שידור מוסף כלשהו שהמנוי קיבל עד אותו
מועד, יודיע לו על כך בעל הרשיון 15 ימים, לפחות, לפני השינוי ואס ביקש זאת המנוי,
יפסיק בעל הרשיון את מתן השידור ששונה תוך שני ימי עבודה ממועד הבקשה ויחדל
מלחייב את המנוי בתשלום בגין השידור ששונה, החל מהמועד שהופסק מתן השידור,

וזאת על אף האמור בסעיף 41.3.2 לעיל.
ו

1 41.3.5. בעל הרשיון יאפשר למנוי לבטל שידור בתשלום לפי שימוש. בכל האמור בביטול שידור
בתשלום לפי צפיה, יאפשר בעל הרשיון למנוי לבטל שידור כאמור על פי האמור בנספח ה'
לרשיון או בכל החלטה מועצה היאה להשלים או לתקן את האמור בנספח זה-, במקרה
של הזמנת שידור כאמור באמצעות שיחת טלפון אל מוקד השירות למנוי, רשאי בעל
הרשיון לקבוע בהסכם המנוי מועד אחרון לביטול השידור, אך לא מוקדם מ- 30 דקות

לפני מועד תחילת השידור המוזמן.
1

, 41.3.6. בעל הרשיון יחסום, לבקשת מנוי, את אפשרות הגישה לשידורים שציין המנוי בבקשתו
תוך 24 שעות ממועד הבקשה או במועד שנקב המנוי בבקשתו, לפי המאוחר, ויסיר,

לבקשת המנוי, חסימה כאמור.

י 41.4. מוקדי שירות וטיפול בפניות מנויים

ן 41.4.1. בעל הרשיון יקיים ויפעיל מוקד שירות למנויים ולטיפול בפנ'�וה מנויים והמבקשים
; בעל הרשיון יהיה רשאי להעמיד לטובת מנוייו לצורך פניה למוקד ! להיות מגויים
השירות, מספר או מספרי טלפון יעודייס, בעלות מירבית של שיחה מקומית ברשת בזק.
| מנוייו, בנוסף לכל מספר טלפון אחר כאמור לעיל, מספר טלפון חינם מסוג 800-1. בעל1 לצורך כל פניה שעניינה אינו רכישת שירות, מוצר או שידור, יעמיד בעל הרשיון לטובת
י הרשיון יפרסם ברבים ויודיע למנוייו, בכל כרסום שעניינו פניה כאמור לעיל, לרבות
בהסכם המנוי, באתר האינטרנט של בעל הרשיון, בכל מדריך טלפונים הכולל פרטי
התקשרות עם בעל הרשיון, ובכל הודעה או כיתוב, לרבות בשידור, את המען, מספר
הפקס ומספר החינם של הטלפון של מוקדי השירות ואת דרכי הפנייה למוקד, וכן ימסור
בעל הרשיון את הפרטים ללקוח בעת התקנת הממיר באמצעות אחת הדרכים המפורטות
להלן� מדבקה בולטת לעין, מגנט, כרטיס ביקור או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י
המועצה; גודל כל ספרה של מספר החינם לא יפחת מגודל כל ספרה של כל מספר טלפון
אחר שיופיע באותו פרסום נ בעל הרשיון ידווח למועצה ולמנהל על המען ומספרי הטלפון

והפקס של מוקד השירות, וכן ידווח מיידית על כל שינוי בפרטים האמורים.
1
1

! 41.4.2. מוקד השירות יטפל כפניות של מנויים של בעל הרשיון ושל המבקשים להיות מנויים של
בעל הרשיון, בעניינים הבאים = הזמנת שידורים בתשלום לפי שימוש, וזאת במשך כל
ימות השבוע למעט יום הכיפורים, 24 שעות כיממה. פניות כענייני בקשת התחברות
לשידורים, בקשת ניתוק או הפסקה של השידורים, שינוי חבילות, מידע על שידורים
1 ותעריפיהס, טיפול בחשבונות מנויים ופירוט החיובים הכספיים של מנוי, תלונות לגבי

טיב השירות או כל עניין אחר, למעט תלונות לעניין תקלות, יטופלו ע"י מוקד השירות כל
:07 ובימי שישי וערבי חג, עד 1 ימות השבוע, למעט יום הכיפורים בין השעות 00=00-19

י השעה 00 ;14. לעניין תלונות מנויים על תקלות יחולו הוראות סעיף 41.6 להלן.

| 41.4.3. רמת השירות כמוקד שירות לא תפחת מן המפורט להלן:

70̂ מן הפניות לקבלת מענה אנושי כשעות העומס ייענו במענה 41.4.3.1. לפחות 6/
אנושי והיתר במענה קולי ממוחשב.

! 41.4.3.2. לפחות 0^90 מן הפניות שנענו במענה קולי ממוחשב יטופלו באותו יום,
והיתר ' למחרת.

!
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! 41.4.3.3. זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי לא יעלה על 30 שגיות. /
41.4.3.4. זמן ההמתנה המירבי למענה אנושי לא יעלה על 90 שניות. י

41.4.3.5. לכל פונה יימסר מספר פנייה סודר או אמצעי זיהול אחר לפנייתו
כאסמכתא להמשך הטיפול ולבקרה עליו.

41.4.3.6. צוות המוקדנים יכלול עובדים הבקיאים בשפות העיקריות השגורות בפי
המנויים.

41.4.3.7. חובות בעל הרשיון האמורות יחולו לא יאוחר משלושה חודשים ממועד
קבלת הרשיון.

1 41.4.4. בעל הרשיון יקיים ויפעיל מוקדי שירות למנויים ולמבקשים להיות מנויים בהם תתקיים
קבלת קהל ("משרדי שירות"), אשר יטפלו בפניות של מנויים או של המבקשים להיות
מנויים של בעל הרשיון, כאמור בסעיף 41.4.2 לעיל ובסעיף 41.6.1 להלן, ובעניינים
; משרדי נוספים לרבות: החלפת ציוד, החזרת ציוד, תשלום חשבונות במזומן וכיו"ב
:18 ובימי ו', ערבי תג שירות יקבלו קהל בימים א' עד ה' לכל הפחות בין השעות 8:00- 00

וחול המועד לכל הפחות בין השעות 00 .?$ - 00 =14.
ו

1 41.4.5. משרדי השירות יהיו ממוקמים, לכל הפחות, בישובים המפורטים בנספח ז'.

ן 41.4.6, במשרד שירות תהיה גישה לכל המידע אורות מנויים, ולכל מידע אחר הנדרש על מנת
; משרדי ו להשיב לכל פונה בעניינים המנויים בסעיף 41.4.2 לעיל ובסעיף 41.6.1 להלן
השירות יהיו מחוברים ברשת נתונים למערכת של מוקד השירות למנויים, על מנת

, לאפשר רציפות שירות במקרה של תקלה במשרד השירות או במוקד השירות.
!

41.4.7. על אף האמור לעיל, בעל הרשיון רשאי לשנות את היקפם או פרישתם של משרדי
השירות, ובלבד שלא תיפגע רמת השירות, הזמינות והנגישות וללא תשלום נוסף,
! שלטים בחברת דואר ישראל.| באמצעות הגעת נציגי שירות לחצרי המנוי והעמדת אפשרות תשלום חשבונות והחלפת

41.4.3. כעל הרשיון יקיים מערכת ממוחשבת לקיום בקרה על טיב השירות למנוי, בה תתועד כל
פנייה של המנוי אל מוקד השירות, בין אם פני<ה טלפונית, פנייה בכתב או ביקור במשרד
; המערכת תאגור את המידע באשר לסוגי השירות שקיבל המנוי, מועדי פניותיו, שירות
סוגי התקלות שדווחו ומועדיהן, מועד הטיפול בתקלה וכיו"ב; בעל הרשיון ידאג כי
המסמכים הקשורים למנויים: הסכם מנוי חתום, פקודת עבודה על חיבור המנוי
י לשידורים, ההכתבות עם המנוי, טופסי שינוי ציוד וכיו"ב יהיו זמינים לכל מוקדי

השירות.

41.4.9. בעל הרשיון יקיים רישום מדוייק של תלונות מנויים; הרישום יכלול לפחות את הפרטים
הבאים: מועד התלונה (תאריך ושעה), שם המתלונן, סוג התלונה (תוכן השידורים,
? תקלות טכניות וכיו"ב), תוכן התלונה, דרך הטיפול בתלונה, תוצאות הטיפול ומועד
; הרישום יישמר בידי בעל הרשיון במשך שמונח שנים; לעניין זה "רישום" ו התגובה למנוי
' - יכול שיהיה באמצעות הקלטה של שיחות טלפון המאפשרת לאתר בדיעבד את ההקלטה
לפי ויהוי המנוי או האריך ההודעה. בעל הרשיון יברר כל תלונה שהוגשה לו, למעט
ן תלונה שנמסרה בעילום שם או שעניינה מישדר ששודר למעלה משלושה חודשים לפני
! מועד הגשת התלונה, וישיב למתלוע בכתב תוך 14 ימים; 909/3 מהפניות ייפתרו ישירות

על ידי נציגי השירות.

41.4.10. בעל הרשיון ימנה מבין עובדיו אחראי על הטיפול בפניות ציבור (בסעיף זה - "האחראי"),
שתפקידיו יהיו אלה;

|

ן

ו
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41.4.10.1. לכרר פניות ותלונות אשר הופנו אליו על ידי מנויים, או שהועברו אליו
לאחר שלא קיבלו מענה הולם על ידי מוקד שירות - בנוגע לשירותיו של בעל

; להכריע בהן הרשיון ולחשבונות שהגיש בעל הרשיון למנוי - ו
ן

1 41.4.10.2. לקבל תלונות מכל אדם בקשר עם הרשיון, לבררן ולהכריע כהן.

41.4.11. מובהר כי אין בפניה לאחראי לפי סעיף 41.4.10 לעיל כדי למנוע מהמנול להביא את
� עניינו מלכתחילה ובכל עת בפני בית משפט מוסמך.

ו

41.4.12. בעל הרשיון ייתן לאחראי את כל הסיוע הדרוש לו לביצוע תפקידו.
ו

?• 41.4.13. בעל הרשיון יביא לידיעת מנוייו דבר האפשרות להגיש תלונה לאחראי, ובכלל זה יפרט
סמכויותיו של האחראי ודרכי ההתקשרות עימו, לרבות באמצעות דואר, פקס ודואר
; הפרטים האמורים בסעיף זה ייכללו, בין היתר, בהסכם המנוי, ובחשבונות ן אלקטרוני
| או מסמכים הנשלחים למנוי, לרבות באמצעות דיוור ולרבות באמצעות שידוריו, לפחות

פעם בחודש כשעות צפיית שיא בכל ערוץ בו משובצים קדימונים.

[ 41.4.14. בעל הרשיון יודיע למנוייו, לרבות באמצעות הודעה בשידור וכן בסעיף בהסכם המנוי, כי
י הם רשאים להפנות למועצה כל תלונה בנוגע לשידוריו שלא טופלה בידי בעל הרשיון
לשביעות רצונם; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ישדר בעל הרשיון לפי דרישת המועצה
ן תשדירים המיידעים את המנויים בדבר זכויותיהם או בכל מידע רלבנטי אחר הנוגע
ן לדעת המועצה לשידורי בעל הרשיון, והכל במועד, בנוסח ובמסגרות השידור שקבעה
המועצה בדרישתה, לאחר ששקלה את מידת החשיפה של מידע כאמור באמצעים
אחרים, לרבות באמצעות דיוור או באתר האינטרנט של בעל הרשיון. תלונות בעניינים

שבסמכות השר או המנהל יועברו על ידי המועצה לטיפולם.
1

41.4.15. בעל הרשיון ינקוט בכל האמצעים שדרשה המועצה או שדרש המנהל, בעניינים
שבסמכותו, לשם תיקון ליקויים שמצאו עקב בירור תלונה, ואס דרשו כן ' יתן בעל

הרשיון הודעה כדבר תוצאות התלונה במועד ובאופן שנקבע בדרישה.

ן 41.5. מערכת השידורים וציוד הקצה - אספקה, שירותים ואחזקה
ו

41.5.1. בלי לגרוע מהוראת סעיף 41.1.2 לעיל, יהיה בעל הרשיון אחראי לאספקת רמת שירותים
אחידה בכל האזור, לרבות בעניין תקופת ההמתנה של מנוי להתקנת ציוד הקצה ובתי
התקע או העתקתם, וזאת מבלי למעט מהוראת סעיף 41.2.8 לעיל, ולרבות בעניו שירותי
אחזקה ותיקונים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התקנת ציוד קצה תבוצע על ידי בעל

הרשיון תוך מתן טיפול זהה לכל המנויים וללא אפליה ביניהם.

41.5.2. בעל הרשיון אחראי לאחזקת ציור הקצה ככל תקופת הרשיון, באופן שהובטח עמידת
בעל הרשיון בדרישות רשיון זה. בעל הרשיון אינו אחראי באחזקתו של ציוד ביתי, אך
י יפיץ למנוייו הוראות מפורטות כדבר האמצעים שעל המיה לנקוט לשם איתור תקלת

! הפעלה בציוד הביתי.

41.5.3. בעל רשיון רשאי לספק למנוי את ציוד הקצה, על פי בחירת המנוי, באחת מאלה:

41.5.3.1. בהשאלתו למנוי - דהיינו, במסירת זכות החזקה והשימוש בציוד הקצה
; לענין זה לא ייחשבו דמי פקדון למנוי, ללא העברת בעלות בו, ללא תשלום

כתשלום.

41.5.3.2. בהשכרהו למנוי - דהיינו, במסירת זכות החזקה והשימוש בציוד הקצה
ן למנוי, ללא העברת בעלוה בו, כנגד תשלום חודשי, כמפורט בפרק ח'.

!

ן 41.5,3.3 במכירתו למנוי-דהיינו, בהעברת החזקה והבעלות בציוד
ן הקצה למנוי, כמפורט בפרק ח'.

!
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ו

41.5.4. בעל הרשיון אינו רשאי לחייב מנוי שהתקשר עמו עד ליוס 30 ליוני 2005 בתשלום בעד
מתן שירותי אחזקה ותיקון הדרושים לצורך אספקת השידורים למנוייו. על אף האמור, ן
החל מיום 1.1.2008 רשאי נעל הרישיון לחייב מנוי בתשלוס עכור שירותי אחזקה ותיקון 1
וזאת \ . כגץ נזק<ס שנגרמו לשלט רחוק שבידי המנוי,שלא כתוצאה מרשלנות החברה,
ו בחלוף 12 חודשים ממועד אספקת השלט לידי המנוי לראשונה עשה מנוי שימוש בציוד \
ב באחזקתו של ! , אץ בעל הרשיון חיי קצה שלא סופק על ידי בעל הרשיון אן מי מטעמו

-. החלטה מסי .[תיקון ציוד קצה זה,אלא אם הוסכם על כך בץ כעל הרשיון לבין המנוי
ום 28.11.2007} 24/2006 - 3 מי

41.5.5. בעל הרשיון יחזיק מלאי הולם ויקיים אספקה הולמת של ציוד קצה, חלקי חילוף
ואבזמם לציור קצה, מכל סוגי הדגמים המסופקים למנוי בידי בעל הרשיון או ממי

מטעמו, למנויים או לאחר הנותן שירותי אחזקה לציוד קצה המותקן בחצרי המנוי.

41.5.6. בלי לגרוע מיתר הוראות סעיף זה, בעל הרשיון רשאי לחייב מנוי בהסכם מנוי, לעניין
ציוד קצה שהשאיל לו בעל הרשיון, לשמור בקפידה על ציוד הקצה ולהשתמש בו לפי
; להימנע מלמסור את ציוד הקצה לאחר או להוציאו מחזקתו ! י מדריך השימוש וההפעלה
, לפי בחירת המנוי, ; להחזיר את ציוד הקצה או לאפשר לכעל הרשיון להסירו י או לשעבדו
; להודיע ; מיד עם ניתוק השידורים או הפסקתם, כשציוד הקצה תקין, בכפוף לבלאי סביר
| לבעל הרשיון עס היוודע למנוי על קרות אובדן או נזק לציוד הקצה�, להימנע מלטפל
; בציוד הקצה, או לתקנו, או להתיר לאחר לעשות כן, אלא אם פעל לפי הנחייה מפורשת

| _ � של בעל הרשיון.

41.5.7. בעל הרשיון אינו רשאי לחייב מנוי בגין כל נזק שנגרם לציוד הקצה שהשאיל לו למעט
אבדן או נזק שנגרם עקב אחד מאלה: שימוש שלא לפי מדריך השימוש וההפעלה, שבר,
: נזקי שריפה או רטיבות, מעשה או מחדל של המנוי או מי מטעמו או ברשותו בנסיבות של

דון או רשלנות חמורה. בעל הרשיון יעביר למועצה עותק של מדריך השימוש וההפעלה ז
וכל עדכון לו עם תחילת הפצתו למנויים.

} 41.5.8. בכפוף לכל דץ, בעל הרשיון רשאי להציע למנויי!� שירותים נוספים בתשלום לגבי ציןד
הקצה, כגון ביטוח נגד שבר, שריפה או רטיבות, או שירותי אחזקה לציוד קצה של המנוי

שהותקן על ידי המנוי או על ידי אתר.

י 41.5.9. ככל הנוגע לאחזקת ציוד הקצה בבית המנוי יפעל בעל הרשיון גם כאמור בנספח ט'5
לרשיון.

41.6. תיקון תקלות

ו " 41.6.1. כעל הרשיון יפעיל מוקד לטיפול בפניות טלפוניות או אחרות של מגויים לעניין תקלות
הנוגעות לשידוריו וכן לשם תמיכה טכנית כמנויים, לרבות בתפעול ציוד הקצה
; מוקד השירות הטכני יהיה והיישומים השונים (בסעיף זה - "מוקד שירות טכני'')
מאויש בצוות עובדים מיומן ומקצועי בעל כשירות מתאימה לתמיכה טכנית במנויים בכל
; החיוג למוקד יהיה במתכונת ! שעות היממה וככל ימות השנה למעט ביום הכיפורים

; רמת השירות במוקד שירות טכני לא תפחת מן המפורט בסעיף 41.4.3 לעיל. 800-1 1

| 41.6.2. בעל הרשיון יודיע למנוייו, לרבות בהסכם המנוי, כאתר האינטרנט של בעל הרשיון, בכל
ן מדריך טלפונים הכולל פרטי התקשרות עם בעל הרשיון, ובכל הודעה או כיתוב הנוגעים
לשירות הטכני, לרבות בשידור, על מוקד השירות הטכני העומד לרשותם ודרכי
, וכן ימסור הפרטים . ההתקשרות אליו, לרבות המען ומספרי הטלפון והפקס של המוקד
ללקוח בעת התקנת הממיר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן: מדבקה בולטת

י לעץ, מגנט, כרטיס ביקור או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י המועצה.

| 41.6.3. טכנאי השירות הטכני וההתקנות יהיו בעלי רקע, נסיון והכשרה הן כרמת שירות גבוהה
; הטכנאים לצויידו כנדרש לטיפול מהלר, אדיב ויעיל כמנויים. 1 והן ברמה הטכנית

ו 41.6.4. בעל הרשיון אחראי לקיום מלאי חלפים אשר יספיק כדי לעמוד בדרישות זמן תיקון
| תקלה. לשם ביצוע הפיקוח כאמור בסעיף 41.5.5 תימסר רשימת המלאי לידי המנהל, על

פי דרישתו.

1

ו
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41.6.5. בעל הרשיון אחראי לתיקון כל הקלה, שהודעה עליה נמסרה במוקדי השירות הטכני או
שנתגלתה כדרן אחרת, בזמני תגובה המפורטים בנספח ט'6 לרשיון.

! 41.6.6. במקרה של תלונה על תקלה, ינסה מוקד השירות הטכני לפתור את הבעיה על <די הדרכה
; אס אותרה או אירעה תקלה, שתיקונה מחייב ביקור בחצרי ; מועד התיקון יתואם מראש עם המנוי,| טלפונית או מקוונת למנוי המנוי, יוצעו למנוי מספר מועדים חלופיים

1 ובלבד שהמנוי לא יידרש להמתין במועד שנקבע עמו מראש יותר משלוש שעות, עד
להגעת נציגו של כעל הרשיון.

41.6.7. שעות העבודה לתיקון תקלות בחצרי המנוי הן בימי עבודה, לפחות בין השעות 08:00 -
19:00, וכן בערבי שבת וחג, לפחות בין השעוה 00 =08 - 00 =14. על פי דרישת המנוי יתייצב

.22 טכנאי גם לתיקון תקלה ביתית עד השעה 00 =

, 41.6.8. על אף האמור בסעיף 41.5.4 לעיל, רשאי בעל הרשיון לחייב את מנוייו כתשלום בעד
ביקור סרק. לענק� זה "ביקור סרק" - כל אחד מאלה: ביקור של נציג בעל הרשיון
בעקבות הודעת המנוי על תקלה שלא היהה, תקלה שמקורה בציוד שבעל הרשיון אינו
; חייב באחזקתו, במקרה של נזק בנסיבות המנויות בסעיף 41.5.7, או אם המנוי או נציגו
; אולם, מנוי לא יחויב בתשלום בעד ביקור סרק ? | נעדרו מחצרי המנוי חרף תיאום מוקדם
! ! שהיה לפני חלוף שישה חודשים מיום חיבורו לראשונה לשידורי בעל הרשיון או לשידור

הספרתי, לפי העניין.

41.6.9. לא התייצב נציג בעל הרשיון בחצרי המנוי חרף תיאום מוקדם, יהיה המנוי זכאי לפיצוי
בשיעור זהה לסכום הנקוב במחירון למקרה של ניקור סרק.

; 41.6.10. בעל הרשיון יקיים רישום מדוייק של תקלות שהתגלו או שנמסרה תלונה לגביהן
י הרישום יכלול לפחות את הפרסים הבאים = מועד גילוי התקלה או קבלת התלונה לגביה,
; הרישום סוג התקלה ומהותה, דרך הטיפול בתקלה, תוצאות הטיפול ומועד השלמתו

1 יישמר בידי בעל הרשיון למשך שמונה שנים.
ו.

41.6.11. בכל הנוגע לתיקון התקלות יפעל בעל הרשיון כאמור בנוהל הקבוע בנספח ט'6 לרשיון.
1

| 41.7. הגנה על פרטיות המנ1<

- מידע שעשוי להכיל, בין היתר, פרטים על שמו ומענו , 41.7.1. בסעיף זה, "מידע אישי של המנוי"
? ושירותי השידור שלו ופרטים נוסכים הנגזרים מהשידורים ושירותי השידור אותם צרך .| של המנוי, פרטי חשבון הבנק או כרטיס האשראי שלו, נתונים על צריכת השידורים '

ן 41.7.2. נקבע בזה, כי מידע אישי של מנוי הוא מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -
; 1981" ובעל הרשיון ינהג בו בהתאם.

> 41.7.3. מידע על סך כל הצריכה של שידורים בידי כלל המנויי-ם או בידי חלק בלתי מסויים מהם,
| אשר לא ניתן לדלות ממנו פרטים הקשורים במנוי פלוני או בחלק מסויים מן המנויים,

יחשב מידע אישי של מנוי. לא י

; 41.7.4. כלי לגרוע מהאמור ומהוראת כל דין, בעל הרשיון אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו
במידע אישי של המנוי או להעכירו לאחר, לרבות לחברת המפ"א, בלא שקיבל לכך
במפורש הסכמתו של המנוי בכתנ ובחתימתו, בנספח להסכם המנוי הערוך בטופס נפרד,
אלא עד כמה שהכרחי השימוש לשם מתן השידורים ושירותי השידור או לשם גביית
התשלום המגיע בגינם ובלבד שהאחר התחייב לשמור על פרטיות המנויים על פי כל דין

ולעשות שימוש במידע אך ורק לצורך שלשמו הועבר המידע.

41.7.5. בעל הרשיון יודיע למנוי בנספח האמור, באופן ברור ומפורט, את אלה:

ס"ח 1011, התשמ"א, עמ' 128
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מדינת ישראל י"י

משרד התקשורת

יו , להוט סלקום שותפות מוגבלת1 ן ףשיץ̂ 
1 למתן שירותי בזק פנים-אלציים נייחים

ו

נוסח משולב נכון ליום ב/ כ"ה סיון, התשס"ז [11 יוני 2007]
: ? נוסח משולב זח נערך על יסוד המסמכים הבאיס

11.07 תיקון מסי 11 08.01.07. הרשיון המקורי מיום 25.11.03 תיקון מסי 10 06.11.06 14.02תלקון מסי 1 0$. תיקון מסי 5 10.05.05ן תיקון מסי 4 17.04.05 תיקון מסי 14 11.06.07ן תיקון מס' 3 16.03.05 תיקון מס' 13 19.02.07תיקון מס' 2 . 30.11.04 תיקון מסי 12 07.
7 27.11.05ן תיקון מסי 6 14.07.05 מסי | תיקלן
05.07 תיקון מסי 8 06.
תיקון מס' 9 05.11.05

1
1
1

; בכל מקרה של אי התאמה נין מסח זה למן הרשיון המקורי, המסת | הקובע הוא זה של הרשיון המקורי והתיקונים. נוסח זה אינו כולל נספחים שאינס מפורסמים לעיוןמסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא
| הציבור.

03-5198230/264 , טלפון = ת"א 61290 פקס' = 03-5198244משרד התקשורת אגף הנדסה ורישוי רחוב אחד העם 9, מגדל שלום,

ו

ו
ו
ו



רשיון כלל* להוט טלקום שיתטת מוגבלת למתן� ש<רותי כ1ק פנים-ארציים נייחים נספח הי
נוסח משולב לנכו! לתאריך 11ביומ2007

2. איכות השירות

א. זמני התקנות, העתקות והפסקת שירות
.11 ובימי ו'1 לשובים ואזורים שטרם חוברו לרשת יחולו המועדים הקבועים בנספח ב' סעיף 2.האמור יחול לגבי כל ישוב המחובר, כולו או חלקו, לרשת במועד קבלת הבקשה. לענייןהזמן להתקנה על 90 יוס מהגשת הבקשה. ;למנוי תבוצע בתוך 14 יום מקבלת הבקשה ל- 0^80 מהבקשות. בכל מקרה לא יעלה ין1) לא יאוחר מ- 12 חודשים ממועד אישור מתן השירות, התקנה או העתקה של שירות ?1 וערבי חג לא יאוחר משעה 00=15, אלא בהסכמת המנוי. משך זמן ההמתנה של מנוי| (2) השירות בחצרי מנוי יינתן לא לפני השעה 00 .-7 בבוקר ולא יאוחר משעה 00

! הפסקת שירות או ניתוקו תוך 30 ימים מיום הבקשה.1 (0 יתרת זכות דמי השימוש ויתרת סכום הפיקדון עבור ציוד קצה יוחזרו למנוי שביקשלביקור הטכנאי, במועד שתואם עמו, לא יעלה על שלוש שעות.

ב. זמני תיקונים
(1) תקלות שהודעות עליהן התקבלו טלפונית במוקד או מרכז שירות יתוקנו לא יאוחר מ-ו

4 ימי עבודה מיום קבלה ההודעה.
סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948.| (3) מוקד לתיקון תקלות יפעל בכל ימות השבוע למעט בימי המנוחה, כמשמעותם בפקודת| (2) <!/$00 מהתקלות יתוקנו באותו יום עבודה שבו התקבלה ההודעה.

> ג. מתן מ<דע ומענה לפניות וברורים בעל פה ובכתב
יעשה תוך זמן סביר. ראה המנהל שזמני המתנה(1) מרכז שירות יהיה פתוח לקבלת קהל לאורך שעות היום. (2) המענה במוקד הפניות הטלפוני י

, רשאי הוא לקבוע מדדים לזמני תגובה. במוקד הפניות הטלפוני אינם סבירים
האמור לעיל יחול לא יאוחר משנים עשר (12) חודשים ממועד קבלת הרשיון.

: קבלת מידע על פעילויות בעל הרשיון, שירותיו והרשמה לשירותי בעל הרשיון;ו (3) תחומי השירות העיקריים אשר יינתנו על ידי בעל הרשיון
; בקשות לעדכון פרטי מנוי וביצוע שינויים בחבילת השירותים

פניות בנושא ברור חשבונות ,?
; תמיכה טכנית

; מוקד מידע, פניות ותלונות הציבור
דיווח על תקלות ברשת ובציוד הקצה.

(4) בעל הרשיון יפעיל ערוצים נוקפים אשר יאפשרו למנויים לפנות אליו לצורך אספקת
מידע ולביצוע בירורים�

; / \ / מערכת קולית ממוחשבת #
; פנייה באמצעות דואר רגיל

פנייה באמצעות פקסימילה;
(5) בעל הרשיון יפרסם את מען משרד שירות ומספר הטלפון של המוקד בין היתר נדרכיםפייה באמצעות דואר אלקטרוני.

.- ;; אלד, ;! - כהסכם ההתקשרות עם המנוי ; י ' בחשבונות החודשיים הנשלחים למנוי
; במסמך הנשלח מטעמו

כמדריכי הטלפון ומוקד בירור טלפוני.

1

2 - ' 1  1
ו
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1 מספר שיחה 1 " תארין 1 משן זמן עד למענה אגישי

28:29 5/3 ~
20:34 1 973~ 

2_
. 24:42 1 2/5 - 3_

21:10 26/5 4_
28:39 28/5 5_
12:58 1/6 6
23:34 1/6 1 

~
34:05 1/6 | 8
35:02 1/6| 9_

10 1/6 8:16 (נקטע באמצע, לא
 בממוצע)

27:38 | 1/6 11_
12 1/6 14:17 (עובה נציגה, אומרת
שיש תקלה במערכת וצריך

ליצור קשר יותר מאוחר
 . ומנתקת, לא בממנצע)

7^3 1/6  13_
29:25 1/6 | 14 |
28:19 | 1/6 15]
33:34 | 1/6 | 16

17 � 1/6 30:25 (אחרי המתנה של
מעל חצי שעה, השיחה

ן התנתקה, אולי בגלל
 שהמוקד נ0גר)

23:40 2/6 [ 18~
27:52 2/ 6] 19_
32:52 2 / 6  20_
31:27 2/6 1 21"
35:00 | 2/6 1 22|
22:15 1 2/6 23]
21:53 276~| 24"
23:20 2/6 1 25
18:50 2/6 26_
18:22 2/6] 27_

� 18:01 2/6_| 28_
24:49 2/6 2^22:43 | 2/6 30_
16:57 3/6 31_
21:14 1 9/6 32_

-28:49 9/6 | 33
36:45 9/ 6] 34_
37:40 9/6 35_
39:31 11/6 36_

9̂ 14 18/6 
3̂  :

ממוצע 25 דקות 39-1
ו |_. 1 שניות

1
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\ ו 1 \
; בית המשפט המחוזי מרכז 0

� : ת'יצ 5028-12-08 פלזנד ואחי ני מת"ב � מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

לפני כבי השופטת אסתר שטמר
פלזנר ? ; המבקשים :.חיים

2.מירבפלזנר .

| ?: 3.א1ר< פז
ו באמצעות ב"כ עו"ד ע' לוי

: {

ו י גגך
ו

ו

?י י המש<ב1ת 1. חוט -מערגות תקשורת בע"מ

| 2. הוט טלקום שותפות מוגבלת
באמצעות ב'יכ עו"ד די סברנסקי1
11 1
? ו

מיני-רציי:
ו

? " בית משבט אישר הםרר פשרה שהושג כין חברת חרט לפנויה, במסגרת הוכענד, ייצוגית שעניינה זמן
המענה לפניות טלפוניות של המנויים בקובעו, כי ההטבות שגובשו על ידי הצדדים בהסדר הפשרה נותנות

ו מענה לנושא התובענה הייצוגית בצורה הטובה והיעילה כיותר בנסיבות.
1

* דיון אזרחי - תובענה ייצוגית - אישור הסדר פשרה

| * דיון אזרחי - תובענה ייצוגית - הסדר פשרה
נ

* דיון אזרחי - תובענה ייצוגית - חישוב הנזק
ו

1 * דיון אזרחי - תובענה ייצוגית - לפי חוק תובענות ייצוגיות

* דית אזרחי - תובענה ייצוגית - שיקולי בית-המשכט

! * דיון אזרחי - תובענה ייצוגית - שכר טירחה של כא-כוח מייצג

/
י כקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת כקשה לאישור תובענה ייצוגית שטרם הוגשו כה כתב הגנה ותשובה
לבקשה לאישור תובענה ייצוגית. נושא התובענה הייצוגית הינו משך ומן המענה לפניות טלפוניות

1 בחברת הכבלים חוט למנויים.
ו

/ בית המשפט המחוזי מרכז, כבי השופטת אסתר שטמר, קיבלה את הבקשה, בקובעו כדלקמן:
השיבות הפיצוי בכך שמושגות מטרות חוק תובענות ייצוגיות, לרבות הרתעה מכני הפרות, כלוכזר
1 החשיבות העקרית היא בכך שהמפר נאלץ לשלם, ולאו דוקא בכך שהנפגע הפרטי יזכה לפיצוי. בעיקר

. נ^
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כאשר הפיצוי נמוך, המשמעות העקרית אינה בתשלום לנפגע. על כן, במקום שההסדר מאפשר מהן פיצוי
הולם ובקלות, ללא צורך בהוכחת זכאות או במאמץ נוסף של התובע, וכאשר הפיצוי לנפגע הבודד אינו
גבלה, וכן כאשר מדובר כהכרה שמשרתת קהל לקוחות גדול במיוחד - אין מניעה מקביעת הטבה
לקבוצה שאמנם איננה הקבוצה הנפגעת, אך סביר שהיא דומה בגדלה, וחלק גדול מחבריה היה חבר גם

בתקופת ההכרה הנטענת.
בית המשפט מחליט לאשר את ההסדר שהושג בין הצדדים, בשינויים אחדים, משהוא עונה על דרישות
סעיף 19(א) כחוק תובענות ייצוגיות הקובע, כי בית המשפט לא יאשר הסדר כשרה אלא אם כן מצא כי
, הוגן לסביר בהתחשב כענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה ההסדר ראוי
לקני שאושרה התובענה הייצוגית - גם בי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט
המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה

במחלוקת בנסיבות הענין.
ההטבות שגובשו על ידי הצדדים במקרה דנן אבן נותנות מענה לנושא התובענה הייצוגית: אל מול הפרת
�רשיון לכאורה ועגמת הנפש שגרמה ללקוחות המתקשרים במהלך השנים האחרונות עומד פתרון
מערכתי שימריץ את הוט לתקן את המערות, יעביר אליה את נטל התשלום עבור שיחות הטלפון אם
הלקוח ירצה בכך, ויתן פיצוי בעל שווי ממוני לכי בהירת הלקוח מבין שלוש אפשרויות, בהירה פשוטה

ן וקלה.
הפיצוי יגיע לכל מנויי הוט, ובכך מתייהר הצורך בהגדרה מדוייקת של הסכומים, ובהוכחה נפרדת לגבי
; כי התקשר טלפוניה למתן שירות; וכי ! כל אהד מן המנויים כי היה לקוח של הוט בתקופה הרלוונטית
פ;ייתו לא נענתה תוך 90 שניות לכל היותר. היתרון גובר על החסרון שבמניעת פיצוי מחברי הקבוצה

ן , הנפגעת שחדלו מלהיות לקוחות של הוט.
/ יי כרסום ההטבה משמעותי, וביחד עם הנגישות הקלח למימוש ההטבה נראה שההענות של הלקוחות1 יי

אמורה להיות גבוהה למרי. יתרה מזר, ניתן למנויים פרק זמן של שנה תמימה למימוש ההטבה. על כן
| נרמה שגם ללא כימות מדויק של ההטבות ותרומתן לרווחת המנויים, יש בפיצוי המוסכם משום איזון

ראוי בין ההפרה, הנזק, והפיצוי.
1 זאת ועוד, קובע ביה המשפט, ההסדר אינו מבטלת אמנם עמידה של הוט בתנאי הרשיון מכאן ואילך, אךו

מבגד אינו מונע המשך בקורה של המאסדר (רגולטור) ושל הצבור כלפי העתיד. ההסדר מביא אה הוט
1 קצרים בהרבה. כן, גם ארתם מנויים שלא ישאירו את פרטיהם להתקשרות מאוחרת יותר של נציגי הוטן להשקעה משמעותית במערכת שתגרום לכך שזמני התגובה יהקצרר ויהיה להוט תמריץ לעמוד בזמנים

יזכו בשירות תכוף יותר מזה שהיה עד כה.

פסק ז<ז
ו

1. בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, טרם שהוגשו בה כתב
; הגנה ותשובה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית.ו

נלשא התובענה הייצוגית הוא טענה המבקשים, כי למתת שלפי רשיון� המשיבות (להל! יחדו
| "הוט"] עליהן להשיב לפניות טלפוניות של מנויים תוך זמן ממוצע של 30 שניות, ותוך 90
שניות לכל היותר, זמן ההמתנה הממוצע שנבדק בי- 100 מקרים עמד על למעלה מ- 8

דקות, שהן 486 שניות. |
קבוצת התובעים הוגדרה כ"כל מנויי הוט".
2

ן _ =

ו
1
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ו

עילות התובענה: הפרת הסכם ההתקשרות; הפרת חובה חקוקה - בכן שהוט הפרה את
1981, וחוק ההגבלים 1 הוראות הרשיון, הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב -
; הפרת ; ביצוע עוולות מכוח חוק ההגבלים העסקיים ; רשלנות העסקיים, תשמ"ח - 1986

; ועשיית עושר ולא במשפט. 1 חובת תום הלב
הסעדיס שנתבקשו: צו לנקוט בכל הפעולות הדרושות לכך שמשך ההמתנה למענה אמשי
ן יהיה תוך פרק הזמן הקבוע ברישיון; השבת תקבולי הוט שנובעים מעשיית העושר ולא
; ופיצוי חברי הקבוצה בסכום של 10 ¤ בעבור כל שיחת טלפון שכללה זמן המתנה במשפט
חורג מן הרשיון, או סכום אחר לפי החלטת בית המשפט, או פלצוי גלובלי לטובת הקבוצה

או לטובת הציבור,

הוט טוענת כי מדדי השירות שלה שופרו באורח משמעותי, והיא מבקשת להוסיף ולשפר
אותם, בין היתר על ידי ההתחייבויות שהיא נוטלה על עצמה בהסכם פשרה זה.

1. לאתר שלא מצאתי לדחות את הסדר הפשרה על הקף, והוא פורסם ברניס, נתקבלה
י התגגדות מאת מר יורם דמרי, ומאוחר יותר התווספה התנגדות היועץ המשפטי לממשלה.
לאחר דיון בכל אחת מהן מונה בודק, ד"ר עדי אייל. חוות דעהו נדונה בישיבת בית המשפט,
וכך בהשגות משותפות שהוגשו ע"י הצדדים לבקשה. מר דמרל בחר שלא להגיב לחוות הדעת

על אף שנתנה לו ההזדמנות לעשות כן (החלטה מיום 27.2.11).
משכך הגיעה העת לגחון את הסדר הפשרה שלפני.

3. י אלו הוראותיו העקריות של הסכם הפשרה שהצדדים מבקשים לאשר;

ו
! א. הוט תקים מערכה הדשה שתאפשר למתקשריס אליה להמתין למענה או להשאיר

; • את פרטיהם, כך שנציגי הוט יתקשרו אליהם לטפל כפניה (להלן "שיחת שידות" או1 1
"המערכת הממוחשבת" או "ההטבה ולראשונה"). שיחת השירות הבוצע תוך 4

ן שעות מעת פנייה הלקוח.
המערכה הוקם תוך חצי שנה מיום אישור ההסדר, והופעל לפחות 7 שמס.

: משך ההמתנה של לפי המוצג בהסדר הפשרה השיג מערכת זו שתי מטרות
הלקוחות יתקצר, והוט היא שתישא בעלות השיחה.

, הוט אומדה את עלות הקמת המערכה ב'750,000 ¤, ואת עלויות השיחה בכ-
� 500,000,ג ¤ לשנה, ולמשך 7 שנים מעריכה הוט את עלות ההטבה הראשונה ב�

.¤ 25 ,000 ,000

ב. כל אחד ממנויי הוט יוכל לבחור הטבה אחת מתוך שלוש =
; חיבור ; חיבור לאחד מערוצי טלויזיה שנמנו בהסכם למשך חודש ימים ללא תשלום
x 4 \^0106 2 1̂^? למשך 3 חדשים ללא הטלפון הביתי של הוט לתא קולי 311
! תשלום (כננויים שבביתם מופעל כבר תא קולי יוכלו להמשיך ולעשות שמוש בתא

3 
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8. ההטבה אינה ניתנת לחברי הקבוצה הנפגעת
מטבע הדברים, ההפרה הנטענת אירעה טרם הגשה התביעה. לכן הנפגעים הם מי שהיו
מנויי הוט כתקופה הרלוונטית לתביעה, 7 שנים לפני הגשת התביעה, ואילו הפיצוי יוצע למי

שהם מנויי הוט כיוס. אין חפיפה מלאה בין שתי הקבוצות.
קבוצה נוספת שלא תזכה לפיצוי היא זו שמנויה כיום על כלל ערוצי הטלויויה באמצעות
הוט, ותוספת ערוץ חינם אינה משפרת את מצבה. מנויים נוספים שלא יהנו מהטבת ערוץ או

שירות טלפוניה נוסף, הם מנויי טלויזיה בשידור אנלוגי, שלא ניתן להוסיף להם ערוצים.
טענה דומה עלתה גם בהתנגדות היועץ המשפטי לממשלת ובהתנגדות מר דמרי. גם ד"ר

אייל נדרש לה, והציע להוסיף הטבה למי שאינם זכאים לפי ההסכם.
אין דעתי כדעתו.

י ? חשיבות הפיצוי בכך שמושגות מטרות חוק תובענות ייצוגיות. תשס''ו-200£, לרבות הרתעה
מפני הפרות, כלומר החשיבות העקרית היא בכך שהמפר נאלץ לשלם, ולאו דוקא בכך
שהנפגע הפרטי יזכה לפיצוי. בעיקר כאשר הפיצוי נמוך, המשמעות העקריו: אינה בתשלום
לנפגע. על כן, במקום שההסדר מאפשר מהן פיצוי הולם ובקלות, ללא צורך בהוכחת זכאות
ן או במאמץ נוסף של התובע, וכאשר הפיצוי לנפגע הבודד אינו גבוה, וכן כאשר מדובר
! בחברה שמשרתת קהל לקוחות נדול כמיוחד - איני רואה מניעה מקביעת הטבה לקבוצה

[ שאמנם איננה הקבוצה הנפגעת, אך סביר שהיא דומה כגדלה, וחלק גדול מחבריה היה חכר
ו

ו גם בתקופת ההפרה הנטענת.
ו
!

9. כדברי הבודק, אץ ממש בגרסת המתנגדים, כי ההסדר יאפשר להוט לסטות מתנאי הרשיוו.
1 הרשיון בעינו עומד, וכך גם חובת הוט לעמוד בו בעתיד. הפיצוי ניתן משוס שהוט סטתה

| • בעבר מתנאי הרשיון, לפי הנטען.
1

 י היועץ המשפטי לממשלה עמד על התנהלות הוט: במהלך חודש יוני 2008 נתקבלו תלונות
|

; רבות ממנויי הוט על כך שזמני ההמתנה למענה אנושי ארוכות. בדיקות הוכיחו כי אכן ארוך

זמן ההמתנה באופן משמעותי מן הקבוע ברשיון. לעומת זאת, במוקד ההזמנות של הוט
שכולל הצטרפות מנויים חדשים ורכישת שירותים נוספים זמני המענה היו מהירים.

לווין (להלן "המועצה"/ שהיא הגוף המסדיר בתשובה לפנית המועצה לשרותי כבלים ו
והמפקח על הטלויזיה, טענה הוט כי באותה תקופה הטמיעה מערכת שירות חדשה, ותהליך
ההטמעה גרס לתקלות, לרבות זמני תגובה איטיים. הוט הבטיחה לשפר את זמני המענה,
אך לא עמדה בהבטחותיה, ומאוחר יותר אף בקשה לתקן את הוראות הרשיון שלה, במטרה
להאריך את זמן המענה על פי הרשיון. לאחר הליך בירור הוטל על הוט עיצוס כספי בשל

זמני ההמתנה הארוכים מאלו שעקבו כרשיון בשנת 2008.
לפי בדיקות המועצה סמוך לפני הגשת ההתנגדות, התברר כי הוט עומדת בזמני המענה

במוקד שירות הלקוחות.
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; 10. שווי ההטבות
(א) הערכת עלות ההטבות להוט: בניגוד לעמדת הוט סבור הבודק כי יש לקבוע את שווי
ההטבות לפי עלותן להוט, ולא לפי ערכן ללקוחות, על מנת להשיג הרתעה יעילה.
רק אז ניתן� יהיה לומר שיש תועלת בהסדר גס לחברי הקבוצה הנפגעת שלא נכללו

בהסדר הפשרה.
; הפרסום השלילי גורמי ההרתעה כוללים כאן את עלות הסדר הפשרה בכללו
, מאלו <ש לקזז את התועלת להוט הכרוך בפשרה; (הפגיעה במזטטין של הוט

מסיוס הפרשה והתועלת שייתכן שתפיק מהמבצע השיווקי שבהטבת הערוץ.
הבודק קבל הערכות שוגות מהוט בקשר לעלות ההסדר: עלות הקמת המערכת
הממוחשבת הוערכה בבקשה לאישור הפשרה ב- 750,000 ¤, ובהמשך הועברה
5420. עלות הפעלת המערכת לא נדונה במפורש אלא חושבה הערכה של 000,
התועלת לצרכן מכך שהשיחה היא על חשבון הוט. הבודק הבהיר כי אינו יכול

לאשש אז לסתור אה הסממיס שמקרה הוט.
, הבודק סבור כי חלק מן המעבר למערכת החדשה נעוץ בתהליכים פנימיים בחברה,
שאינס קשורים לתובענה הייצוגית, בין היתר הצורך לשפר את רמת השירות
; ללקוח, ולהפחית עלויות תפעול. לטענתו כקש לקבל נתונים מתי נדון ענין זה, אך

לא קבלמסמכיס.
לדעת הבודק המערכת תאפשר להוט להמנע מאיוש יתר של מוקד השידות, למשל.
ובכלל, שיפור חווית הש<תת יעשיר את הוט בלקוחות מרוצ<ס, שירכשו חבילות
שריונים משלימים (גמישות עצמית), לעומת חוויה גרועה שתדחוף את הלקוחות

לעבר המתחרה .(גמישות צולבת).

(ב) המערכת הממוחשבת, שמאפשרת למתקשר לבחור בין המתנה לנציג שירות לביו
השארת מספר טלפון, וחורה של הוט אל המתקשר, מגלמה שתי הטבות לטענת
: האחת, המתקשר אינו צריך להמתין לנציג שירות; והשנייה, השיחה תתנהל הוט
על חשבון הוט ולא על חשבון הלקוח. הבודק סבור שאץ בהטבה הראשונה ממש,
כ?שום שגם אם כדברי הוט מדובר בחסכון ממוצע של 30 שניות, בהתחשב בכך שגם
השארת מספר טלפון במערכת הממוחשבת דורשה זמן, אין בכן הטבה משמעותית.
הצדדים סבורים שגס אם מדובר במספר שניות, עדיין נרשם חסכון בזמן, שזו

מטרה המערכת.
החסכון בעלות השיחה לכלל המנויים הוא, להערכת הוט, 5.5 מליון ¤. הבודק
סבור שההערכה מוגזמת: ראשית, ההערכה מבוססת על כך שכ- 1096 מן
המתקשרים משאירים הודעה, ואינה מתיחסת לכך שממילא שליש מן הפונים
משתמשים בקו החינס, ולכן אין הסכון נעלות. הצדדים לבקשה סבורים כי

ההערכה של 0/ם10 זהירה מאוד, וסביר להניח שיותר מנויים ישאלרו הודעות.
שנית, עלות שיחה חושבה לפי אורך ממוצע של 5.42 דקות לשיחה. הבודק סבור
שזמן השיחה האמיתי קצר יותר, משוס שהממוצע כולל גס את משך ההמתנה
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(ד) שיעור מימוש ההטבה: לאור ריבוי דרכי הפרסום למימוש ההטבה, שיעור המימוש
100̂. שיעור המימוש תלוי צפוי להיות גבוה, אולם אין המדובר במימוש של 0
בשיעור הידיעה על קיום ההטבה (כאן - גבוה); קלות מימושה (כאן - בינונית, שכן
נדרש הליך רישום); ושווי ההטבה (כאן- שווי מזערי). מנגד, מדובר בקבלת תוספת
חינם והזדמנות להתנסות בערוץ חרש. לפיכך, העריך הבורק את שיעור המימוש בכ

-753/0. בהתאם, שווה הערך הכספי להטבה השניה הוערך בכ- 4.75 בטליון ¤ לכל.
הלותר.

(ה) לדעת הבודק, הנקודה הבעייתית בהסדר היא היעדר פיצוי כספי ישיר שייהנו ממנו
אלו שבשמם התנהל ההליך, ולפיכך, המליץ לתקן את ההסדר כך שלחנרי הקבוצה
הנפגעת תעמוד הזכות לבחיר ביו הטבת הערוץ לביו זיכוי בסכום מתאים בחשבון
, בכך יתממש אינטרס הפיצוי במזומן ואינטרס הבחירה של הלקוחות. החודשי
הצדדים להסכם מתנגדיס להצעה זו, ומעלים על נס את הסדר הפשרה, שמאפשר
לחוט לתת הטבה ששווה יותר ללקוח מאשר לה, ובאופן זה נותנת דוקא משמעות

לגשרה.

(ו) כן המליץ הבודק להורות כי הטבת רזעתץ תתבטל אוטומאטית בסיגם תקופת
ההטבה, ללא צורך בהודעה כלשהיא של המנוי, על מנת למנוע אפשרות שיחוייב

בעבור השחת שלא בחר בו מרצונו החפשי.

(ז) אפקט המידע ואפקט ההתרגלות - המומחה מפנה את תשומת הלב לכך שמתן
הטבת ערוץ היא מבצע שווקי, שיכול להבלא גס לכך שלקוחות שלמדו להכיר את
הערוץ במשך תקופת החינם יתרגלו אליו וישובו וירכשו אותו בכסף מלא, לא ברור
אם אפקט המידע (המביא בחשבון יתרון והכאה ללקוח) גובר על אפקט ההתרגלות
(הלוקח גחשבון את הקושי להפרד מן ההטבה), או להיפך, ואצל מי. הבודק אינו
ממליץ להמנע ממתן הטבות בדרך זו, אלא שהוא מוצא לנכון להדגיש את

1 הבעייתיות שבאישור מבצע שווקי שתוצאתו יכולה להיטיב עס המשיכה.
} הצדדים להסדר דוחים מסקנה זו, וטוענים כי אילו התנהג השוק באופן המתואר

ן בחוות הדעת, סביר היה שהוט תפעל לפי תנאי ההסכם גס ללא צורך בהסכם אוו
אומר מיד, כי אין זו תשובה מלאה להערתו החשובה של הבודק, שעיקריה נדוניםו! בתביעה.

ככל הערכת "הטבת קופונים" בהסדרי פשרה בכלל, ולאו דוקא בעניננו.

11. הנינות הפשרה אל מול המשך ניהול התובענה: המשך ניהול התביעה כרוך בעלויות
; ובאי וודאות לגבי לגבי מיהות התובעים ; בקשיי הוכחה לגבי שיעור הנזק ו התדיינות
הסיכויים לזכות בתביעה. על כך סכור הבודק, כי הסדר פשרה עדיף על פני המשך ניהול

ההליכים ובלבד שחברי הקבוצה הנפגעת מפוצים כיאות.
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אחד הקשיים בהערכת הגינות ההסדר הוא בהיות הנזק הנטען בלתי ממוני. בבקשת

; שווי ההטבות שבהסדר הוערך כסך 2.3 מליון האישור הוערך טק זה בסך 35,000,000 ¤
¤ לשנה במשך שבע שניס (בגין המערכת הממוחשבת) ובסך 4.75 מליון ¤ (בגין הטבת
הערוץ); ומנלתוח הנהונים עולה כי העלות העיקרית המושתת על הלט היא כהקמת המערכת

הממוחשבת המהווה השקעה כדאית גס ללא קשר לתובענה.
מנגד, הסדר הפשרה מתייחק לכלל לקוחות הלט ומגדיל את מעגל הנהנים לעומת הגפגעים.

בנסיבות של קושי בזיהוי התובעים ובכימוה הנזק, ראוי לעודד גישה זו.
הבודק קבור שהעובדה שהתשלום הכספי היחיד הוא הגמול לתוכע (שכר טרחה לבא כוחו

מעיבה על הגינות ההסדר.

12. אל מול הערכת הבודק הציבה הוט את תצהירו של טנכ"ל הוט, מר הרצל עוזר, שהבהיר כי
ההחלטה להקים אה המערכת הממוחשבת התקבלה רק לאחר שהוגשה הבקשה לאישור
תובענה ייצוגית, ומתוך היענות לדרישת ב"כ המבקש, ואף הוסיף כי הקמת המערכה לא
עמדה על סדר היום באופן ממשי קודם לבן. לא ראיתי חשיבות רבה בהמשך הדברים,
שמטרתם היתה לסתור את הבנת הבודק כי הוט מאיישת את עמדות השירות ביתר בשעות
מסויימור.. תשובת המנכ"ל היתה שאץ איוש כיתר, כי אם שתי משמרות שיש ביניהן חפיפה

בשעות מסויימות. אינני רואת הבדל ממשי וענייני בין שהי האפשרויות.

אישור ההסכם
23. בהמשך להחלטתי מינם 17.10,20:0 ולאחר עיון בחוות דעת הברדק וטענות הצדדים,
החלטתי לאשר את ההסדר, שעונה לדעתי על דרישות סעיף ?2(א) ברווס תובענות ייצוגיות,

שזו לשלנו '.
הוגן וסב<ר בהתחשב בענינם של חבר* הקבוצה, ואם הבקשה לאישור"בית המשפט לא יאשר הסדר פשר� אלא אם ק מצא, כי ההסדר ראוי,
לכאורה, שאלות מהותיות ולעובדה או משפט המשותפות לכלל חבר<הסדר הפשרה הוגשה לביני שאושרה התובענה הייצוגית -גם כי קיימות,

הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת
להכרעה במחלוקת בנסיבות העניףי.

עס זאת, אני סיורה שיש להכניס בהסכם שינויים אחדים, כפי שאפדט להלן.

גובשו על ידי הצדדים אכן נותנות מענה ל(ישא התובענה הייצוגית: אל מול 4נ. ההטבות ש
הפרת הרשיון לכאורה ועגמה הנפש שגרמה ללקוחות המתקשרים במהלך השנים האחרונות
עומד פתרון מערכתי שימריץ את הוט לתקן את המעוות, יעביר אליה את נטל התשלום עבור
שיחות הטלפון אם הלקוח ירצה בכך, ויתן פיצוי בעל שווי ממוני לפי בחירת הלקוח מבין

שלוש אפשרויות, בחירה פשוטה וקלה.
הפיצוי יגיע לכל מנויי הוט, ובכך מהייתר הצורך בהגדרה מדוייקה של הסכומים, ובהוכחה
נפרדת לגבי כל אחד מן המנויים כי היה לקוח של הוט בתקופה הרלוונטית; כי התקשר
; וכי פנייתו לא נענתה תוך 90 שניות לכל היותר. היתרון גובו על טלפונית למתן שירות

החסרון שבמניעת פיצוי מחגרי הקבוצה הנפגעת שחדלו מלהיות לקוחות של הוט.
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פרסום ההטבה משמעותי, וביחד עם הנגישות הקלה למימוש ההטבה נראה שההענות של
הלקוחות אמורה להיות גבוהה למדי. יתרה מזו, ניתן למנויים פרק זמן של שנה תמימה
למימוש ההטבה. על כן נדמה שגם ללא כימות מדויק של ההטבות ותרומתן לרווחת

המנויים, יש בפיצוי המוסכם משוס איזון ראוי כין ההפרה, הנזק, והפיצוי.

15. ההסדר אינו מבטיח אמנם עמידה של הוט כתנאי הרשיון מכאן ואילך, אך מנגד אינו מונע
המשך בקורת של המאסדר (רגולטור) ושל הצבור כלפי העתיד. ההסדר מביא אה הוט
להשקעה משמעותית במערכת שתגרום לכך שימני התגובה יתקצרו ויהיה להוט תמריץ
לעמוד בזמנים קצרים בהרבה. כך, גם אותם מנויים שלא ישאירו את פרטיהם להתקשרות

! מאוחרת יותר של נציגי הוט יזכו בשירות תכוף יותר מזה שהיה עד כה.

16. הבודק עמד על כך שההסדר אינו נקי מחסרונות, והמליץ על תוספות אחדות לו. יש לשקול
את ההמלצות (ואת נכונות הצדדים לדבוק בהסכם אם תתקבלנה) לאור נסיבות התביעה
הספציפית הלוקחות בחשבון אה הקושי שבהוכחת חברי הקבוצה ובכימות הנזק. האמור
נכון במיוחד לאור טענת הוט שאין בידיה נתונים מדויקים של זמן ההמתנה של המנויים,
ואין אפשרות לערוך פילוח של השיחות לפי ומן ההמתנה. הוט הוסיפה וטענה כי אינה
נדרשה לשמירת הנהונים על פי רשיונה. אס אכן כך הוא, ראוי שהטענה תבחן על ידי
המאסדר, שבין שאר תפקידיו צריך לפקח על עמידת חברה הכבלים בתנאי הרשיון, ועל כן

עליו להקפיד גם על שמירת הכלים שיאפשרו את הפיקוח.

17. מחוות רעת הבודק עולה כי הערכה הצדדים את שווי ההטבות מופרזת.
3,500 ¤ לשנה, למשך 7 כך בעוד שהוט העריכה את שווי המערכת הממוחשבת בכ-000,
שנים, הבודק העריכה בסכום של כ- 2.3 לשנה לכל היותר. בערד שהצדדים העריכו את
הטבת הערוץ ב- 8 מליון ¤ עד 15 מליון ¤, הבודק העריכה בסכום של כ - 4.75 מליון ¤

בלבד.
אם אקח בחשבון את ההערות המתקנות של הצדדים יעלה סכום ההטבות במעט.

מנגד, אץ ספק כי שווי ההטבות להוט נמוך מזה של המקבלים.

18. ודאי שיש לקבל אה מסקנת ד"ר אייל ידבר התועלת שתצמח גם להוט כתוצאה מן
ההטבות, בכך שחלק מן המנויים ימשיכו לצרוך אותו שרות שקודם לכן נמנעו ממנו.
בנסיבות שלפנינו, באיזון הראוי כין ההפרה, הנזק והפיצוי, ההסדר מקדם את מטרות
החלק, גם אס תוצר הל1ואי שלו עלול להיות רכישת ערוצים נוספים מהלט (השוו-. ת"צ
{מחוזי מרכז) 10504-11-05 דנה גוטליב ני מחלבות יטבתה ע"ש אורי רוורזו ז"ל בע"מ (לא
; ת"א (מחוזי ת"א) )); עניין פיצה האט, בפסקה 11 פורסם, [פורסם כנבו], 12.11.2009
;(27 2405/04 יורם בן עמי ני הדר חברה לבטוח בע"מ (לא פורסם, (פורסם בנבו], 4.2011.

עניין ארגס בפסקה 20).
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ת3 (מרכז) 5028-12-08 חיים פלזנר ני הוט מערכות תקשורת כע"מ

19. אינני מקבלת את ההמלצה העקרית של הבודק, ליתן לחברי הקבוצה זכות לבחור בלן הטבת
הערוץ לבין זיכוי כספי בחשבונם.

הצדדים הגיעו לפשרה ב"שווה כסף" ולא מצאתי לנכון להתערב בהסכמה זו. ההסדר עונה
; הדין נאכף כאמור, על מטרות החוק: הקבוצה מממשת את ומת הגישה לבית המשפט
וההסדר יביא להרתעה מפני הפרה; ניתן סעד הולם לרוב הנפגעים מן ההפרה; והתביעה
הייצוגית נוהלה באופן יעיל כך שפשרה ראויה הושגה בשלב מוקדם. ככל הסדר פשרה,
ההסדר מחשב גם את סיכויי התביעה וסיכוניה, ועל כן, כך ניתן לסבור, אינו כולל פיצוי

כספי ישיר.
יש לזכור נס כי אנו נמצאים בשלב בו טרם :תבררהבקשה האישור, ושלב מוקדם זה מצדיק

: עניין יורם בן עמי). אף הוא אי התערבות בסוג הפיצוי עליו הסכימו הצדדים (השוו

20. עם זאת, אני מקבלת את המלצת הבודק שהטבת הערוץ תתבטל אוטומטית בתום התקופה
שנקצבה לה, מבלי שהמנוי יידרש לעשות פעולה אקטיבית כלשהיא לביטולה, באופן שלא

יידרש לשלם עבור ההטבה המתמשכת.

11. הבודק השקיע מאמץ ויכולת בכתיבת הדר"ר! שהיבר. הערותיו מכוונות להשגת מטרות
י החוק, ועל כן חשובות הן מאוד. עם זאת, אל מול השגה הפיצוי האופטימלי, שיענה על
1 הצורך בהרתעה, יש להעמיד את נתוני התביעה הספציפית: קיימת מחלוקת בין הצדדים

לגבי הערכת , ובעיקר - ן לגבי הפרת תנאי הרשיון, לגבי זכותם של חברי הקבוצה לתבוע לפיו
ן שוויו של הנזק. אל מול אלו עומדות ההטבות, והשאלה היא אס ניתן בכלל להשוות בין

, שהוא נזק שאינו נזק ממון, אל מול הממון שבא לכפר עליו. | הנזק שנגרם
ן מובנת ההשיכות הרבה שרואה הבודק בהסדר להשגת מטרות החוק, אולם אלו לא תושגנה

; עמדתו כאופן יעיל אס לא ניתן יהיה לתת ביטוי הולם לעמדות שני הצדדים גם יחד
הקבוצה ועמדה המפר. אין דרך ראויה להעמיד אה הנזק על סכום מסוים, אלא באמצעות
הערכה. על כן, במקום שניתן פיצוי ממשי ואמיתי לקבוצה גדולה של תובעים, במקום
שאינם נדרשים לשום פעולה מיוהדת לשם מימוש הפיצוי, והוא ניתן בקלות רבה, ומקום
שהעלות למשיבה משמעותיה - נדמה שאין מקום למדרש להשוואה מדוייקת יותר, שעלולה

להביא לכך שלא ניתן יהיה להגיע לכלל חסדריכ בתחום זח.
אין דרך לשום את ההרתעה, אלא באמצעים כלכליים אמיתיים, ואלו חסרים בנתוני

הבקשה וההסדר שהתגבש.
מתוך מודעות שלמה לכך ששום הסדר אינו מלא, משום שהעובדות בבסיסו אינן מוחלטות,
ומתוך מודעות שלמה לחשיבות שבהסדר שיביא לפיצוי הקבוצה הגדולה - מקובלת עלי

הסכמת הצדדים, באופן שפורט לעיל.

22. הקבוצה - הצדדים הגדירו את הקבוצה כ"כל מנויי הוט". אני סבורה שאין לכך מקום, שכן
התובענה מתייחסת לתקופת זמן מסויימת, שעד הגשתה. אץ מקום גם להאריך את המועד
להרחיב את הקבוצה עד תום מועד בצוע ההסדר, ולו משוס שאין המדובר בחסינות מפני ו
הפרה דומה של הוט בעתיד. על כן תוגדר הקבוצה ככל מי שהיה מנוי הוט עד הגשת הבקשה

__ 11 



ו{
תצ (מרכז) 5028-12-08 חייס פלזנר ני הוט מערכות תקשורת בע"מ

1

1

, לאישור תובענה ליצוגית כפי שגם קובע סעיף 10(א) בחוק תובענות ייצוגיות. כהתאמה גם
ו

1 עילות התובענה תחולנה על אותו פרק ומן.

ו 23. גמול ושכר טרחה - הצדדים המליצו לשלם למבקשים גמול בסך 150,000 ¤, ושכר טרחה
לבא כוחם בסכום של 600,000 ¤ בתוספת מע"מ, והכל בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן פסק

| הדין.
1

ן חוק תובענות ייצוגיות מונה בין שיקולי בית המשפט לשכר טרחה וגמול את חשיבות
! י התובענה הייצוגית, התועלת הציבורית שהביאה, וכן שקולים הנוגעים לאופן הייצוג: טרחת
, מידת המורכבות של ההליך וההוצאות שהוציא עורך | ן עורך הדין והסיכון שנטל על עצמו
� ! הדין המייצג. כמן כן נשקל הפער כין הסעדיס שנתבעו בבקשת האישור לבין הסעדים
שנפסקו (לסקירה בעניו זה: ת"צ (מחוזי מרכז) 5270-07-08 ענסל סוסת<אל ני הסתדרות

ו
ן העובדים הכללית החדשה (לא פורסם, 19.1.2011)).

: דרישתו הביאה להחלטת הממונה על ב"כ המבקשים השקיע עבודה רבה בהגשת התובענה
| ביצוע חוק חופש המידע במשרד התקשרות (להלן "הממונה על התקשורת") למסור לו מידע
הנוגע למשך זמן ההמתנה למענה האנושי במוקד הטלפוני של הוט, החלטה שגררה עתירה
ן מנהלית של הוט נגד הממונה על התקשורת, משרד התקשורת, והמועצה לשידורי כבלים

1

1 ולשידורי לווין, בנוסף לב"כ המבקשים (עת"מ (מחוזי י-ם) 8927/08 הוט - מערעות

1 תקשורת בע"מ גי עו"ד עופר לול (לא פורסם, נפורסם בנם], 7.9,2010]).
1 ניתן לראות בהסדר הפשרה המהיר שאליו הגיעו הצדדים 7עור לפני ישיבת קדם המשפט
הראשונה) משום הישג של ב"כ המבקשים שהצליח להרשים את הוט בנכונות טענותלו או
בכנותן, אי לפחות בצורך להגיע להסדר כלכלי מהיר. ראוי לציץ כי התובענה הוגשה לאחר
עבודת שטח משמעותית של המבקשים ובא כוחם, שבחנו את היענות הוט לפניות טלפוניות
באופן סיסטמטי והציגו כ - 100 פניות אל מוקדי השירות של המשיבה (ס' 22-23 בבקשת

האישור).

לאור האמור, ולאור שההסדר מקבל אה הסעד העקרי שהמבקשים עתרו לו באמצעות
, יצירת פתרון מערכתי לקיצור משך זמן ההמתנה, וזאת בנוסף להטבות כעלות שווי כספי

ו
; כמו כן, לאור העובדה שהגשת התובענה הביאה לשינוי בהתנהלות הוט, דבר שנוגע 1 ממשי
למנויים רבים מאוד, ומצביע על החשיבות הצבורית של התובענה - מצאתי לנכון לאשר אה

הגמול ושכר הטרחה, כמבוקש.
. שכר הטרחה והגמול נוספים על ההסדרים הכלכליים, ואינם נגזרים מהס על חשבון הנהנים
1 (ת"א (מחוזי ת"א) 1953/04 שכטר אליעזר ני כרמל- אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ

סעיף 15 (לא פורסם, [פורסם בגבו], 15.7.2004)).
| לפי הסכמת הצדדים ישולם לב"כ המבקשים מע"מ כחוק על הסכום שישולם לו.

1
ו,

: 24. עס זאת, תפקידו של ב"כ המבקשים לא הסתיים, ויהיה עליו לבחון גם את בצועו
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ת.צ ;מרכ1) 5028-12-08 חיים פלזנר 0 ה1ט מערמת תקשורת בע"מ.ו
1
[
1

המערכת, מועד הפעלתה, מספר המנויים שפנו לקבלת הטבות בכל חודש של הפעלת ההטבה1 מלווה כתצהיר המי.כ"ל, שיפרט אה פרטי עמידת הוט בהסדר, לרבות מועד רכישת. בתום תקופת ההטבה השטה, תוך שנה וארבעה חודשים מהיום על הוט למקור הודעה
ב"כ המבקשים יבחן את האמור, ויודיע תוך 30 יוס אס נחה דעתו כי ההסדר בוצען השניה, והתפלגות ההטבות לפי הסוגים השונים.

לצורך פקוח על בצוע ההסכם, יפוצל תשלום הגמול ושכר הטרחה לב"כ המבקשים:| כהלכתו.
1 חוקית ישולמו לפי החלטה שתינתן לאחר שהתקבל עמדתם אודות סיום הסדר הפשרה.| 60¥0 ממט לשולס לפי הסכמה הצדדים, לאילו 0/קס4 הנותרים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

] / 25. אס כן, אני מאשרת את הסדר הפשרה, על התיקונים שנערכו בו בהחלטה זו, ונותנת לו1 ן
תוקף של פסק דין.

ן קבוצת התובעים הוגדרה בסעיף 11 לעיל, ועילוה התביעה נמנו לעיל בסעיף 1 בפקק הדין.

1 הוט תפרסם הודעה כנספח 4 להסכם הפשרה, כקבוע בסעיף 25(א)(4) בחוק תובענותו
ייצוגיות.

ו תזכורת פנימית להודעה בדבר בצוע ההסדר, ליום 1.9.2012.

בהוק תובענות ייצוגיות) למנהל בתי המשפט לשס רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן[ המזכירות תואיל לשלוח העתק פסק הדין בצירוף הסדר הפשרה (כאמור בסעיף 19 נה)ן
למועצה לשדורי כבלים ושדורי לווין כמשרד התקשורת, לתשומת לבה לסעיף 16 לעיל.

אסתר שטסר 676313*5-/
מסח מסמך זה כפוף לשינויי ניקלח ועריכה

, בעניין עריכה ושינויים גמסמכי פקיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאןו
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ך בת"צ 5028-12-08 פלזנר נ1 חוט
ך שנערך ונחתם בהל אבלב ביוס 3.1.2010

ו נ ?'
ו !

! ך 1. ח"ם פלזנר

_ 2. מירב פלזנר

3. אורי פז

| באמצעות ב"כ ערד עופר לוי מרח' מנחם
בנלן 9, גבעת שמואל 54421 טל/פקס -03

ך 5323266

ו ו
ו נ "-?וו ~�מצד אחד

ך הוט - מערכות תקשורת בנ^מ

הוט מלקום שותפות מוגבלת
ן

י�� ע"י ב"כ אגמון ושות' עורכי ח[ שכתובתם
למסלרת כתבל גל-דלן היא מרכז עזריאלל 1
ך המגדל העגול קומה ו3 מיקוד 67021 טלפון:

1 03-6078607 פקסמיללה: 03-6078666.
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.נב מלוב פלזנר ומר אורל פז לבית המשפט המחוזי הואלל: וגלום 9.12.2003 הגלשו מר חיים פלזנר,
במתח מרקן בקשה לאשר תובענה ייצוגית בשם חברי הקבוצה כנגד חוט מערכות תקשורתו

! בע"מ.

/ והואיל: ועניינה של הבקשה בזמני המענה האנושי למתקשרים למרכז השירות הטלפוני של הוט;

1 והואיל: ומרכזי השירות הטלפוני של הוט מערכות תקשורת העם אתוחם עם מרכזי השלרות הטלפוני

של הוט טלקוס שותפות מוגבלת (פרט לשירות הטכני);
ו

והואיל: ובשל כך הונשה בקשה לתיקון בקשת רשות הייצוג והתובענה הייצוגית, כך שהמשיבות

בבקשת רשות הייצוג יהיו הוט מערכות הקשורה בע"מ והוט טלקום שותפות מוגבלת (להלן
ו

המשיכות או הוט) ?י , -
י ו

, והואיל: ובמהלך התקופה נשוא ההליך בוצע על ידי הוט מהלך של איחוד מערכות הבילינג של כל
התאגידים הרלבנטיים, לרבות איחוד מערכות של חברות הכבלים השונות בעקבות אלשור

המיזוג בינלהן - מהלך אשר מטבע הדברלם נרם לכך שזמני המענה התארכו מ^ד לתקופה

מסוייםת;

התונענה; י והואיל: והגופים המפקחים על המשיבות לא הט?ל1 עליהן-כל סנקציה בכל הנוגע לנושאי

והואיל ובמהלך השנה האחרונה ניתן ע''י הוט (ומנכ"לה החדש, שנכנס לתפקידו בסוף 2008} דגש

מיוחד על שיפור השירות ללקוח בכלל ועל הקטנת זמני המענה האנושי במרכזי השלרות

הטלפוניים בפרט; ובמסגרת זו, בין היתר, גויסו מאות מוקרנים נוספים ושופרו נהלים

< (מערכות;

1 והואיל: ובעקבות כך, שופרו מדדי השירות של הוט בצורה משמעותית, והדבר הובא לידיעתו של ב''כ

• המבקשים;

והואיל : והוט הבהירה כי בכוונתה להמשיך ולפעול לשיפור השירות, בין היתר על ידי אימוץ הצעות

חדשניות שהועלו במסגרת המי'מ בלן הצדחם אשר ישפרו באופן משמעותל את חווית

/ השלרות של הלקוח, אשר עלות מימושן מוערכת בכ- 25 מליון ש"ח וזאת בנוסף להטבות

1 י ^*-
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נוספות שינתנו לציבור, כפי שיפורטו להלן כסעיף 13 להלן, ששוויון הפוטנציאלי לחבר*

הקבוצה מוערך בכ- 8 עד 15 מליון ¤ נוספים..

והואיל: ובמסגרת התובענה לא הועלתה כל טענה כנגד הוט טלקוס שותפות מוגבלת ובכ"ז זו נוטלת

! על עצמה התחייבויות כמפורט להלן;

והואיל: ולפיכך הצדדים הגלעו ביניהם להסכם מבלי שצד יודה בטענות משנהו או יודה בחבות כלשהי,1
אשו בכפןף לאישורו על יד* בית המשפט ולהוצאתו אל המעל יביא לידי גמר את ההליכים

; בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, והכול על פי תנאי הסכם זה להלן;

לפיכך הוסכם, היצהר והותנה בלן הצדחם כדלקמן:

ו

כללי
* 1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.(

וו
לבד, ואלן ל"וזס להם ; 2. חלוקת הסכם זח לסעיפים, ומהן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם הנוהוה ב

1 כל קשמענרי בפרשנות ההסכם.

| 3. בהסכם זה תיוחס למונחנם הבאים הפרשנות המופיעה בצידם�.

"בית המשפט" • בית המשפט המחוזי במתח מרכז.

) "הבקשה" הבקשה לאשר תובענה "צו;ית אשר הוגשה לבית המשפט
? ( המתוזל במחוז מרכז ביום 9.12.2008.

1 . "התובעים המייצגים" � מר חיים פלזנר, גב מירב פלזנר, מר אורי פז.
ב התובעים המייצגים" - ערד עופר לוי.1 ב" ) יי

"גמול התובעים המייצגים" - כהגדרתו בסעיף 18 להלן.

י "ההטבות" - כהגדרתן בסעיף 13 להלן.
| "החנק" ' ח1ק תובענות ייצוגיות, התשס�'ו-2006.

1_  ̂ .(_ ,
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"חברי הקבוצה" • כל מנחי הוט.
ו י

_ "המשיבות" או "הוט" ' הוט- מערכות תקשורת בע'ימ וחוט טלקום שותפות מוגבלת;

!- "ההסכם" • הסכם זה.
1

\

̂. נספחיו של ההסכם העם כדלקמן: ן 1 
1 1

ו -
_ נספח ו - נוסח הבקשה לאישור ההסכם שתוגש לבית ן

המשפט הנכבד.

1 י_ בספח 2 - נוסח הודעה ראשונה לצ<בור לפי סעיף 25(א)(3)
לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

' \. נספח 3 - תצהירים מטעם ב''כ הצדחם, מכת סעיף 18(ב)1
_ לחוק.

(4X^)25 ב נספח 4 - נוסח הודעה שנייה לציבור לפי סעיף
_ לחוק,

{. נס3ח�5 - פירוט ההטבות המוצעות, תנאיהן �ומאפיימדזן1
ותעריפי השירותים.

דבר שווי ההטבות לתבך הקבוצה 1 נספח 6 - אומדן כלכלי ב
ך" ו

ו

5. הסכם זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות יין הצדחם עובר לחתימתו, ולא ישמע צד בטענה

י בדבר מצג או הסכמה כאמור אשר לא בא זכרם בהסכם.

!

הצהרות הצדדלם

ניעה - חוקית, חוזית ו/או אחרה, לרותקשרותם בהסכם זה, ולקיום 6. הצדדים מצהיתם כי אין כל מ
חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, הכל בכפוף לאישור בית המשפט המוסמך.

י. 1 _ 7. הצדחס מצהירים כי אין בהתקשרותס בהסכם זר, משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם

בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בקשר עניין נשוא ההליך, ובהתאם מילוי

- ו / ן': //
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ההתחייבויות על פי הסכם זה נעשה מבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בטעגה כלשהי כנגד 1

המשיבות.

8. על פי עמדת המשיבות הסכס זה נעשה, לדידן, כפשרה בלבד, לפנים משורת הדין, וכאמור, מבלי ו
ן

" להודות באחריות כלשהי ו/או בטענה כלשהי של המבקשים.

: ו
] י על פי עמדת המבקשים הסכם זה נעשה, לדידם, כפשרה בלבד, לפנים משורת הדין, ומתוך מטרה

( להביא לכך שחברי הקבוצה יזכו לקבל הטבה משמעותית באופן מיידי, חלף האפשרות של ניהול

[ הליכים ארוכים וערעורים למיניהם אשר <דתו את סועד מתן הפיצוי - ששיעורו אינו ידוע ואינו

מובטח - לחברי הקבוצה, וכדי להבטיח כי המשיבות אכן תמשכנה לפעול לשיפור השירות.
1

, |

| , הגשת בקשה לאישור התגזכם לבית המשפט הנכבד

9. תוך 7 ימים מיום חתימת הסכם זה יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה בנוסח המצורף ומסומן

כנספח נ (להלן - "הבקשה לאישור ההסכם"), על פיה מודיעלם הצדדים לבית המשפט אודות

| כריתתו של הסכם זה, ומבקשים כדלהלן:

1

1 (א) כי בית המשפט הנכבד יורה על פרסום הודעה בתוך 4ו ימי עסקים בשני עיתונים יומיים

~. בדבר הגשת הבקשה לאישור ההסכפ לפי הוראות סעיף 25(א)(3) לחוק, בנוסח המצורף

ומסומן כגספח 2 (להלן - "ההודעה הראשונה");

(ב) כי ב'ת המשפט הנכבד יורה על משלוח ההודעה הראשונה כאמור, בתוך 4ו ימי עסקים,

< 1 בצירוף העתק מהבקשה לאישור ההסכם, מההסכם ומהתובענה, ללועץ המשפטי לממשלה

ו נ_ ולמנהל בהי המשפט;
_, (ג) כי בית המשפט הנכבד, ובשל טעמים מיוחד<פ שיפורטו בבקשה לאישור ההסכם, יורה כי

1
בנסיבות העניין מתייתר הצורך במינוי בודק, כאמור בסעיף 00019 לחוק.

ו

(ד) כי בכפוף לאמור לעיל, ובחלוף 45 ימים ממועד פרסום התודעה הראשונה והעברה

| * המסמכים ליועץ המשפטי לממשלה, יאשר בית המשפט הנכבד את התביעה כייצומת וייתן

1 \ ר.©.
, נ *
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 תוקף להסכם !ח כפסק דלן בתביעה ייצוגית (להלן - ייפסק-דין"), ובמקביל יורה על
^

1- פרסום הרועה ש;ל<ה לצינור בתוך 4ר לסי עסקים - בשני עלתננים יומיים שיקבע - בטסה
ך� המצורף ומסומן כנספח 4, כאמור בסעיף 000025 לחוק.

ו נ.
ן ! לי (ה) כי ביה המשפט הנכבד יקבל את המלצת הצדדים, כמפורט בסעיף 8ו להלן, בכל הנוגע<

? למתן גמול לתובעים המייצגים ושכ"ט לב"כ ההובע<ם המייצגים.

] 1 !
, _ 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 9(א) עד (נ) לעיל, פרסום ההודעות על פי הסכם זה ו/או
1- על פי החלטת בית המשפט הנכבד יבוצע ע< ידי הסשיבןת ועל חשבוק. למען הסר ספק, עלויות
ך פרסום ההודעות לא יוחזרו למשיבות בכל מקרה, ובכלל זה במקרה ביטולו או אי אלשורו של

הסכם זה.

ונ
ך החרנה מחברי הקבוצה

וו. הסכם זה לא יחול על כל חבר קבוצה אשר יודלע"�בההאס לאמור בסעיפים 11 או 5ו(ו) לחוק, מ
1 |_ . הלא אלט מעונללן שהסכם זה יחול עלי( (להלן- "הידעת התוגה").ו ך

1- 12. כל הודעת החרנה על פי הסכם זה תשלח על לדי המעוניין בה בכתב למזכירות בלת המשפט
1 ך הנכבד, עם העתק, שישלח בדואר רשום, לב"כ המשלבות, בתוך התקופה הקבועה בסעיף 8ו(ד)

1 לחוק או בתקופה אחרת אשר אושרה על ידי ביה המשפט הנכבד.

ו נ
ך התחילמלות המשלבות

13. במסגרת הסכם זה מתחליבות המשלבות כדלקמן;

ההטבה הראשונה - שיחת שלרות מטעם הוטו נ

י (א) להקלם מערכת חדשנית אשד תאפשר למחקשרים להוט להסתפק בהשארת פרטים'ני

| •• עזלאפשרו לנצלגי ה7ט לחזור אליהם לשס טלפלל במכוקשס (להלן�. "נ01'{ 01/ 1(08* אי
!

ל "שיחת שלרות").
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הטבה /1 משמעותה כפולר.�. גם סשן� ההמתנה של הלקוח יהיה קצר (לפי בחירה הלקות) ונםו
עלויות שיחת השידות (שליזומ נציג השירות כאמור) יושתו כול; על המשיבה.

 יחאפשרות להשארת הפרטים (לשם קבלת שיחת שירות) תוצג למתקשר בסמוך לאתר
, - תחילת השלחה.

שיחות השירות יבוצעו לכל היותר תוך 4 שעות מעת פניית הלקוח (תוך שהמשיבות יעשו
מאמצים למתן השירות בפרקי זמן קצרים יותר) והכל, כאמור, על חשבונה של המשיגה. ו

? מערכת ?ז תזפעל על יח המשיבה נתון תצי שנה מיום אישור ההסכם על לדי בית המשפט ו1:
( 

! ן הנכבד ולכל הפחות לתקופה של 7 שניםי (להלן: "תקופת ההטבה ח ראשו! היי);! ו -

עלות-הקמת המערכת נאמדת בסך של 750,000 ¤ ועלויות השיחה ממעות (בהערכה) לכה
 ,3,300,000 עח בכל שנה ושנה, כך שמהלך 7 שנים עלות ההטבה הראשונה מוערכת בסך של 1

כ - 25,000,000 ש"ח.

החטבה�השניה - שירות ללא תשלום

(ב) ביוסף, חוט תעניק לכל הנר קבוצה שיבקש לממש הטבה, במשל שנה החל מיום וו.1.ו :
 (להלן:"תקופת ההטבה השניה"), הטבה אחת מבין ההטבות הבאות:

|

[ (ו) חיבור לערוץ טלוויזיה מבין הערוצים המפורטים להלן או ערוץ חליפי מאותו ג'אנר
 ו

שישודר באותה עת ללא תשלום למשך חודש ינ<ים. הבחירה תהיה באחדי י~
ו

, 
! - מהערוצים הבאיי!:

< ; - ערוץ הסרטים ו
ו

, ? "
ח המשפט בבקשה לשתייןי- י מוסכם, ט אס לאחר ומן משמעותי יחול שער נס'בגת - נין אם רגולטורי ובין אם טכנולוגי או שיווקי - שיכווז לםתן] י סענה שירותי מ<טבי גדרו אחרת, ללא על יד* מערכת ה 0ס'< ז0) 1)03, י1כ<ן הסכנות ל113ח לני

סחחחייבות זו, חיך הצנת החלופה השירוהית והסיבות להפסקת השימוש ב^רגת ל'- ע0'<�;0/ ((03.

ן ^ . .
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- עמץ ביפ

- ערוץ חסני
ו
י (2) חימר הטלפון הביתי (של הוט) לתא קולי מתקדם 1811* 2 0106י\ £ **? ללא1

 " תשלום לתקגפח של 3 חרלש<ם. מנויי הוט סלקום שכבר מופעל בביתם תא קולי
ן

יוכלו לבקש להמשיך ולעשות שימוש בתא הק"מ ללא תשלום למשן 3 חודשים (או

להפעיל במקומו, למשך שלושה חודשים, את התא המתקדם, ללא תשלום),

1
נ

י: ן (3) קבלה קו נוסף חינם למשך שלושה חודשים ללא השלום דמי מנוי בגינו.

(ג) מימוש ההטבות ייעשה באמצעות האינטרנט. בממשק מיוחד שיוקם על ידי המשיבות

לצורך כך.

ו

. (ד) המשיבות תורענה למנו"הם על ההטבה המפורטת בס''ק (ב) באופנים שלהלן:
ו
1

ו (1) על ידי ציון דבר קיומה של ההטבה והדרך בה ניתן לממשה כחשבוניות הנשלחות
ו

למנויים - הן חשבוניות מודפסות [הנשלחות לכל המנויים האנלתיים של שירות

ניטליות. ן -הטלוויזיה] הן חשבוניות ח

גיטל"ם של שירותי | (2) באמצעות אייקון שיופיע על גבי המסך של המגרים הדל
הטלוויזיה בכבלים, ואשר בלחיצה עליו "כנס המנוי למסך מידע רלבנטי. האייקון

( יופיע על גבי המסך עד כניסת המנוי אליו או עד חלוף שבוע ימים.

ו
! (3) בנוסף, תפורסם ההטבה השניה, למשך כל הקופה ההטבה השניה, גם בעמוד הב'ת
של אתר הוט בו יהיה קישור לממשק האינטרנט1 באמצעותו ניתן לממש ההטבה.

1 יצולין כי עמוד הבית של אתר הוט זוכה לכ - 300,000 כניסות בחודש;

(4) בנוסף, תפורסם ההטבה השנית גם באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכלל

| המנויים שלהוט יש אח כחובת המ"לשלהם והסכמה לשלוח אליהם מיילים;

ן' /
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י (5) בנוסף, תפורסם ההטבה השמה, יום אתר 'וס, במשך שבוע, במהלך תקופת ההטבה
� 1

י1 !? י השניה, ב"סקחל" בערוץ 3 [טקסט המופלע על נבי המסך] שיפנה להטבות שבאתר?
! ך (מטעמים שבדין, ערוץ פרסום זה יתייחס אך ורק להטבה של ודבור לערוץ

טלוויזיה חלנם).
. (6) בנוסף, תפורסם הפניה לאתר האינטרנט כאסור לצורך מימוש ההטבות גם באמצעי' ו1 ר"

| תקשורת מודפסים במסגרת וכחלק מקספ"נים ק"מים ו/או חדשים שמטעם
', ך. המשיבה חאח לפחות עשר פעמים במשך תקופת ההטבה השנ"ה,

ן " 14. פירוט ההטבות המוצעות, תנאיהן ומאפייניהן ותעריפי השירותים שווי הטבות מובא בנספח 5.

) ["* 15. על פי תחשיב שערכו המשיבות וכמפורט בנספח 6, שווי ההטבות לציבור [של ההטבות
שבמסגרת ההטבה השניה] הינו בין 8 מליון ¤ ל- 5ו מליון ש'ית ¤ (על פי תרחישים שובים

; [ למימוש ההטבות השונות על ידי. חברי הקבוצה)

1 1 16. המשיבות השאנה לבק בכל ההוצאות הקשורות בבחהתו-ו/או קיומו של��הסכם זה ובכלל זה
גין כרסום הודעות, מודעות, שכר טרחת בודק (אם ובמידה וימונה מכח סעיף 9ו(בא0 . ך בהוצאות ב
לחוק), אומדנים כלכליים, חוות דעת מומחה, חוות לבית המשפט, אלשותם וכל הוצאה ישירה
| | אחרת הקשורה להליך אישור ההסכם על ידי בית המשפט הנכבד ו/או לכריתת! של ההסכם ו/או

לקיומו.

י ו
ו

. ך מעשה בלת'הן:

ך 17. עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דלן, ובכפוף למילוי התחייבויות המשיבות על פי
ן בענ"נים נשוא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה, כך שלחברי ! הסכם ז\ז, יתגבש מעשה בל-די

ו ר
ו ף

/ 
] 1

י * 1__. 1
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המלצה על גמול לתובעים המ"צגים ושכ"ט בא כוחם
ו

ו
18. הצדדים ימליצו לבית המשפט הגכבד לקבוע כל לתובעים המייצמם ובא כוחם ישולמו ע''י ?י / המשיבות, בתוך 7 יסי עסקלם מתן פסק הדין, הסכומים הבאים-.י ר

1 (א) סך של 600,000 ש"ה לבא כרו התובעים המייצגים, כשכר טרחתו.

* � (ב) סך של 150,000 ש"ח לתובעים המייצגים כגמול מיוחד.• ו

(ג) הסכומים המומלצים אינם כוללים מע"מ, אשר ישולם כנגד חשבונית מס כדין.

נ 19. ולודגש: תשלום הגמול לתובעלם המייצגים ותשלום שכח"ט לב"כ התובעים המייצגים גיתניםו

ו | בנוסף, מחוץ-ושלא על חשבון ההטבה לקבוצה.

[_ 20. מבוקש שבית המשפט הנכבד יקבע מועד לדיון נפרד בו תינתן לצדדים הזכות לטיעון לענייןר*�
ך הגמול ושכב הטרחה, לרבות לגבי אפשרות חקצאת-חלקים ממנו לטובת מטרה צלבורית. מתוך
כוונה לייעל את הדלון ולחסוך בזמנו היקר של בלהכרש הנכבד בקשה זו של הצדדים חינה רק

1 ך במידה שיוחלט על ידי ביהמ"ש הנכבד כל לש לסטות מהםלצת הצדדים לעניין הגמול ושכר

הטרחה

ל |
21. המלצה זו של הצדדים משקפת אה העגולה הרבה שהושקעה בהכנת הבקשה על לד< ב''כ

| 1. המבקשים, ובעיקר את ש<ויה הכלכלי המשמעותי של ההטבה (כאמור, בטווח שבין 33 לבלן 40
ך מליון קרת) וכן את העובדה שהמבקשים נטלו על עצמם סיכון בהסכמתם לשמעי תובעים
מ"צגלס לאור המגמה לח"ב תובעים מ"צגלם שבקשתם נדחתה כשכ''ט והוצאות משפט

] בסכומים גזלים והללטס. הצדדים ינמקו בהרחבה המלצת זו במסגרת הבקשה לאישור ההסכם.

ך
1 י� היעדר צורך במינוי בודק מטעם ב<ת המשפט הנכבד

ן [ 22. הצדדים סבורים כי בענ"ן הליך זה מתילתר הצורך במינוי בודק מטעם בית המשפט הנכבד על פי
— סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות. לפיכך, יבקשו הצדדים מבית המשפט הנכבד להלמנע מלמנות

| י / בודק להסכם וינמקו בקשה זו במסגרת הבקשה לאישור ההסכם שתוגש על ידם.
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23. אם יתברר 0 נמסרו הודעות החרגה על יה 200 (מאתיים) או יותר מחברי הקמצה, תהינה
י 1 המשיבות זכאיות לבטל הסכם זה בהודעה בכתב שתימסר לבלה המשפט הנכבד ולב"כ התובעים1 ח

! 1 המייצגים תוך עשרה ימים מתום התקופה שנקבעה לשפ מתן הודעות ההחרגה, על פי שיקול
ן י י דעתן המוחלט של המשיבות.1 ן ך

1 ך ו י�� 24, הסכם זה על נספחיו, הוראותיו, תנאיו וסייגיו (למעט המלצת הצדחם בעמן גמול ושכ"ט) תינו1
מכלול שלם של�םצגיס והסכמות, וככזה מחווה מקשה אחת, שחלקיה אינם ניתנים להפרדה.
ו למען הסר ספק, במידה ובית המשפט הנכבד ימנע מלאשר הוראה כלשה< מהוראות הסכם זה, או

ן | שיקבע כי היא חסרת תוקף או בלתי אכיפה, יהיה כל אתד מהצדדים זכאי לבטל אח ההסכם
ו

1- 25. במקרה בו יממש צד את זכותו לבטל את ההסכס כאמור, הסכם זה על נספחיו ופסק הדין יהיו
דעיקרא (3!0/ו) ותסרל תוקף משפטי, כאילו לא נחתם ההסכם מלכתחילה והאמור בהם ן ך בטלים ם
לא ישמש את הצדדים לא כראיה ולא בדרך אחרת, לא ייזקף לחובת או לטובת מי מן הצדדים
ולא יהא על הצדדים לנקוט בהליך משפטי לביטול ההסכם או פסק הדין או לפקיעת לצוגיוחה של
התביעה, והכל מכלי שתהיה למי מהצדדים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך, ויימשך
1. הדון בבקשה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, הכל כאילו לא נתתם הקכם זה מעיקרו, קח:
גישו כתב השובה לבקשת רשות הייצוג תוך 60 ימים מהמועד בו תינתן הודעת ביטול ך המשיבות י

כאמור.

26. עפ חתימתו של הסכם זה בטלים ומבוטלים כל הסכם, טיוטת הסלם, דכרזן דברים, הצהרה,ו
) [. הבטחות והתחייבויות, שנערכו בק הצדדים (/או בין מ? מטעמם קודם חתימתן של הסכם זר, אם
"_ וככל שנערכו (חאת, בין שנערכן נכתב ונץ שנערכו בעל 5ה). כל טיוטות ההסכס (התכתובות
י�ך ערכאות שיפגטיית ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל. |ו * שהוחלפו בין הצדללם נקשי להסכם 11ז אינן מח"מת, לא ישמשנ לפרעתות, לא יוצגו בפני ]
ן 27. למען הסר ספק מובהר כזאת, כ< באמ לא יהפוך פסק הדין לחלוט תפקע יצוגיותה של התניעה,
ככל שהיא נובעת מההסכם, כמו גס יתר התנאים וההסכמות הקבועים בהסכם זה, וההליך יימשך

ו [ מהנקודה בה הופסק, כאמור לעיל.

/ 
] ו__/ "*?ו
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ך, 23. כל מתגר של ו/א! מטעם תברי הקמיצה המאושרת, <חיד או רבלס, על זכות מזכויותיו או שינוי
יי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב, יחתמ! קל <ך< נציגיהם המוסמכים של
ל; הצדדלם ויקבלו את אישורו של מת המשפט הנכבד. ויתור של המשיבות, של התובעים המייצגים
או של ב"כ התובעים המייצגים על זכות המוקנית למי מהגז באופן אישי לא יהיו תקפים אלא אם

1 | לעשו בכתב.

1 29. נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותע על פי ההסכם או על פי כל דין, או לא
( ך השתמש כזכות כאמור במועד - לא "חשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.

ך
/ ולראיה באו הצדדים על החתום:

 ̂ / ל- ו \ג$ *^ו ^
ער'ד ̂ינ5המויצגלכ3 י ג21 בשפ המשיבות* 1^7^עיז 1# מס'רש^^'^סברנסק/ ̂ם7יתזי9 11̂ב וו ̂/

י י יו ו
י ו
י�  י

! רו
וי

ר ן



נספח 14



29/6/2014 ^̂ /0̂ ^ו].1.2506.1.4445879,00^^ק1ח1זק11016

11:20 .27.10 .13

/י * ^

0̂ י$ ^ יר&יתגהחטה̂ 
שלחו להדפסה @ קב0 ל-101�) על המתנה ממושכת במוקד

100 שקל כבלים והלחי'ן תטילה על חברת הכבלים עיצום כספי בג1בה 800, מועצת ה
תר'גה משמעותית מזמני מענה במוקדי השיר1ת" בגין "

| מירב קריסטל
ו

ברת 1-107 (הוט) עיצום כספי המועצה לשידורי כבלים ולשידור1 לוויין, הודיעה היום (אי) שהטילה על ח
100 שקל, יבשל חריג1ת משמעותיות בזמני המענה במוקדי שירות הלקוחות במהלך השנה", ב0ך 800,

צרו 18808X0 * חוק 3 הדקות: לרוב, זנוני ההמתנה לא התק ̂ !-07^?! 5̂11111111181 * הכס לי107י1: הקשתה על מצטרפים לחבילה הצרה1111 1 ̂י י כמה זמי צייר להמתין לתי7?1ו ב-65 ^€08̂ 18 |

, ועל 0מך נתונים ומידע ̂! במועצה מסח כי פתרו! בהליך בירור בעקבות תל1נות ציבזר רבות שנתקבלו ^̂ ^?^^^^̂ 15̂-*£5-£ שהצטברו בידי המועצה על כך שזמני המענה במוקדי השירות של החברה חורגים באופן ניגר מדרישות! 1  1-£^8̂ 52££$ ;
י ' 901 רישיונה.

65̂ לחצ1 כאן להגדיל . , , , , , ! י^ י בסופו של הליך הבירור ולאחר שניתנה לחברה הזדממת להציג את עמדתה , ם0ר1 במועצה, נדחו; 
תיה של 101�1 ונקבע גי החברה הפרה את הוראות רישיןנה הנוגעות לזמני המענה במוקדי השירות.  ה י טענו

ן במועצה החליטו להטיל על801 עיצום ל0פי בגין התנהלות חזו 1ה1בהר לחברה כי עליה לפעול|
' י במהירות לשיפור זמני המענה במוקדי השירות. כמו כן כמסר ל-1-107 כי הפיקוח והאכיפה בעניין זה
ו "משכו וכי לא מן הנמנע כ' בעתיד הבחן הטלת עיצומים נוספת על החברה וב0כ1מים גבוהים יותר1.

!
רקהרישיוןשל801מח"באותה למענה מהיר. לפי תקנות שנכנ0ן לתוקף בדצמבר 2012 (יהמהו 1 לא

איתן כבל), זמני ההמתנה במוקד שירות הלקוחות וגמוקד הטכני לא אמורים לעלות על 3 דקות. שלח"כ
ן 'חד עם זאת, חברות רבות עושות שימוש באופציה הנוספת שמאפשר החוק: הן מציעות מיד ללק1ח

? . המתקשר להשאיר מספר 0ל5ון במעבה הקולי כדי שנציג שיחת יוחזר אליו ה1ך 3 שעות. בכך הן פוטרות
את עצמן ממענה מהיר.

וחלנו"ן. על מנת להבטיח כי ציבור הצרגנים יקבל את השירות המגיע לו. החריגות של 807 עד כה בעניין1 מ"מ יו"ר המועצה נתי שוברט: "המועצה ממשיכה להקפיד על אכיפת הוראות הרישיזן של חבר1ת הכבליםו
ץמני המענה היו משמעותיות ועל כן הוטל עיצום כ0פ' בגינן. אני תקנוה 0 כולנ! נח1ש בשיפזר משמעותי

1 בזמני המענה גמובטח על ידי החברה".
ו

ן הגיות: 907 | שיחת לקוחות
ן חזרה

! !
ו: 1

וו!

ן

̂^ץק1ח!זק016;̂! /1,2506,1-4445879,00̂ ו 1/1 1ויו
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]
: משרל התקשורת

כ"ג חשון תשע"ל: לשכת הדובר
27אוקםובר2013

התעה לתקשורת
מועצת הבבלים והלוויץ הטילה על חברת הוט ע<צי0

כספי בגובה 100,800 ש"ח
בגין חריגות משמעותיות מזמני מענה במוקדי שירות

וזאת בניגוד להוראות הרישיון

חברת היט, מחייבות אותנו להגביר את האכיפה ולדרושהשר אודן: "התלונות הרבות בדבר השירות הניתן במוקדי
מענה מהיר יותר לצרכן "

100,800 ¤. העיצוס הוטל על הוט בשל חריגות משמעותיות בזמני המענה במוקדיוהאכיפה בתחוס הגנת הצרכן, הטילה המועצה על חברת הוט עיצוס כספי בסךכחלק ממאמצי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, להגביר את הפיקוח
שירות הלקוחות כמהלך השנה,

המועצה על כך שזמני המענה במוקדי השירות של חברת הוט חורגים באופן ניכרבעקבות תלונות ציבור רבות שנתקבלו, ועל סמך נתונים ומידע שהצטברו בידי
רות לשי$לר זמני המענה במ<ק7< השירות. כמו כן נמסר להוט כי הפיקוחלהטיל על הוט עיצוס כספי בגין התנהלותה זו והובהר להוט כי עליה לפעוללזמני המענה במוקדי השירות. בנוסף, מ"מ יו"ר המועצה נתי שוכרט, החליטנדחו טענותיה של הוט ונקבע כי חברת הוט הפרה את הוראות רישיונה הנוגעותבסופו של הליך הבירור, ולאחר שניתנה לחברת הוט הזדמנות להציג את עמדתה,מדרישות רישיונה, נפתח הליך בירור מקיף בעניין. והאכיפה בעניין זח יימשכו וכי לא מן הנמנע כי בעתיד תבחן הטלת עיצומים נוספתבמהי

על החברה ובסכומים גבוהים יותר.
.הרישיון של חברות הכבלים והלוויין, על מנת להבטיח כי ציבור הצרכנים יקבל אתמ"מ יו"ר המועצה נתי שוברט: "המועצה ממשיכה להקפיד על אכיפת הוראות כן הוטל עיצום כספי בגיע. אני תקווה כי כולנו נחוש בשיפור משמעותי בזמניהשירות המגיע לו. החריגות של הוט עד כה בעניין זמני המענה היו משמעותיות ועל

המענה כמובטח על ידי החברה".
ד"ר יחיאל שבי
הדובר

רחי יפו 23, ירושלים 91999 טל. 02/6706323 פקס. 6372 02/670
([.^00.60וח.^/^\\
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ן ן ראשון י

̂^ 1 תקשורת | הדשות התקשרת ©*לו" יהדפסה ^̂  ^ נ1ךל קןנט [£|£ , \( 91
."-,* ,ק"י—- . ,. ן 1"". ,,,"

1401 שוב נקבסת על זמני המענה במוקד1 השירות ^
חר'גזת משרד הת?,ש1רת הטיל על החברה קנס של 1.3 מיליון שקל בגין יי

משמעותיות !בלת' סבירות" בזמני המעגה. מ"מ יו"ר מועצת הכבלים
̂: "עושים מאמץ והלא"ן: "החריגות מביעות זלזול בצ'בזר הצרכנים". 07

לקצר את המעבה"
ו

? אופיר ד1ר
12:31 .25.06 .14

! 15 תגוםת

! מועצת הכבלים 1הל1ו'ין במשרד התקש1רת הטילה על חברת 101-] קנס בגובה 1.3 מיליון
גות משמעותיות !בלתי 0ב'חת נחמני מענה במוקדי השירות בניגוד | שקל, בגי) חרי

יי. 1 לה!רא1ת רשיונה בחודשים האחחנ'ם
) אין זאת הפעם הראשונה ש-107�1 נ7ןנ0ת על םשא זה, כשבאוקט!בר 2013 הודיעה
מ1עצת הכבלים כ' ה'א מטילה עליה קנ0 של 100 אלף שקל בגין חריגות משמעותי1ת

0מן המענה במהלך א1תה השנה.

בהודעה שפרסם משרד התקשורת נכתב כי "בעקםת תל1כות ציםר רםת שנתקבלו
בבז1עצה לשידורי כבלים ולשידןר ל1וין, ועל סמך נתונים 1מ'דע שהצטבח ב'�ף מנהלת

תח1ם הגנה על הצרכן במועצה מירב שטחסברג אלקבץ על כך שזמני המענה במוקדי
השירות של חברת 1-107 הורגים באןפן ףכר מדרישות רשיונה, פתחה המועצה בהליך

ביחר מקיף".

ע1ד סתב משרד התקשורת כי חב1310 של הליך הב'חר, 1לאחר שניתנה לחברת 101�!
הזדמטת להציג את עמדתה, נדחו טענותיה של החברה ובקבע כ' הברת 101-! הפרה
את הוראזת רשיונה הטגעזת לזמני המענה במוקדי השירות. בהתאם לכך החליט מ"מ

יו"ר המזעצה מימון שמילה להטיל על 907 עי^ם כ0פי משמע!תי בגין התנהל1תה זו
1הובהר ל-107�! כי עליה לפע1ל במהירות לשיפור זמני המענה במוקדי השירות. המועצה
תמשיך לעמוד על המשמר בענ"] זמני המענה, וכד' למםע את הפגיעה בציםר המנויים

] לא תה00 לנק1ט בכל האמצעים החוקיים הע1מדים לרשווזה, לרםת הטלת עיצומים
{ םספ'ם ובםםמ'ם ג^ה'םזו.

שר התקשורת גלעד ארדן אמר כי ייהציםר זכאי לקבל שיחת מהיר ולא לבזבז זמן
אינסופי בהמתנה על הקו. מד'ףות האכיפה לגבי הש'חת תהיה קשוחה ובלתי מתפשרת

ותאלץ את החבחת לשפר את התנהג1ת]".

מ"מ יו"ר מ1עצת הכבלים 1הלו1"1 שמילה מימון ביקר את חברת הנבלים בחריפות:
"התרטת של חברת 107�1 בעניין זמני המענה הינן משמעותיות, (מביעות לא פחות

מזלזול בציםר הצרכנים ועל כן הוטל ע'צ1ם כספי בגינן. מטפה כ' החברה תפעל במהירות
לשיפ1ר משמעותי בזמני המענה. המועצה תמשיך לעקוב אחר המשא".

מנהלת תחום הגנה על הצרכן במ1עצת הכבלים מירב שטחסברג אלקבץ: "הדעת לא
10בלת הפרה חוזרת ונשנית של הוראות הרשיון. כאשר שירות הלק1ח1ת של החברה

נן על תקלה, לברר חשםן ואפילו להתנתק, הופכים לבלתי איט זמין ללקוח, יכולתו להתלז
אפשרים".

חברת 107"! מסרה בתגובה כ' היא "מקיימת למעלה משני מיליון מפגשים עם לקוחותיה

1̂�!ק1016ה̂* *1̂ 1,2506.1-363451£00.̂ 1 1/2 *ח



המענה .1-107 תמשיך באופן מתמיד לייעל ולשפר את השירות שניתן על 'דה מת1ךשנצבר! בימים האחרונים 1ע1שה ככל שנית] על מנת לקצרם /להביא לפתתנם את ץמניבחודש ומחזיבת לרמת שיחת גבוהה ביותר. 801 מודעת לזמני ההמתנה הארוכים
מחויבות ללקוחותיה".

ש'חת המוצעות על יד'ט על גיטלי המאפשרות ללקותמנת לתת מענה טוב 'ותר לל7ן!חותימ, במרוצת השנה האחרונה הורחבו ערוצי השירותעור הוסיפה 101�] ג' "החברה מרחיבה את פלטפורמ1ת ה שיחת בזמ/ ובנוחות שלו ונגישות מרבית לקבלת שיחת".האישי בערוצים הד'ג'טל"ם ונבנו פלטפורמות שירות אישי די
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1. תקנות הגנת הצרכן (מתו שירח* טלפוני), התשע"אי 2011

שאמה-הכהו: היו"רכרמל

, 1 אנחנו פותחיס את ישיבת הכלכלה, על סדר היום תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)
| התשע"א�2011, דיון שלישי בתקנות האלו.

; ] איתן כבל

נקווה שזה יהלה הדלןן האחרון.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אנ< גם מאמלן שזה יהיה הדיון האחרון. התקנות האלו באוד! להסדיר את נושא מתן שירות
טלפוני, מענה טלפוני על�ידי גורמים עסקיים, חברות, לצרכן הישראלי. זמן, מבחינת הצרכן, הוא גם כסף
וגם בריאות, גס עצבים למי שמחכה בלל סוף ובאי וודאות מתי יענו לו, אס בכלל יענו לו ואם יענה לו מי
שצריך לענות לו. ולכך, עושה נכון הכנסת וועדת הכלכלה, בהמשך להצעת חוק של חבר הכגסת איתן כבל
שהלא בעצם הניעה את המהלך והתהליך, הגיעה הממשלה ואמרה; אני אפתור את זה .בצורת תקנוה. אלה
התקנות, כבר בסיבוב דיונים שלישי כפי שציינו, לדעתי הן כבר בשלות להכרעה ולחקיקה ולהצבעה. אני
חושב שזה עוד צעד כעשייה הצרכנית של הכנסת ושל ועדת הכלכלה. אנל לזדע לאמוד את התגובות של

האזרחים, האורחים פשוט מחכים לצעד הזה. חבר הכנסת איתן כבל, רשות הדיבור שלך.

כבל: איתו

תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להגיד לך שתדע שהייתי מעורב בתקנות האלה וליוויתי אותן
. כפל שאנל אומר לך, אני מאוד מקווה שהיום אנחנו נביא בשורה - וזו לא מילה קטנה, אולי זו שהלא נמצא אתם כהתקשרות ארוכה טווח. זה הלק ממכלול של נושאלם שהוועדה מוליכה בצורה מאודנשמע מילה גדולה מדי - בשורה לציבור כמדינת ישראל בכל הנוגע למערכת היחסים עס גופים עסקייםמא' ועד ת'
מאוד מרשימה תחת הנהגתך, ויצאה לי חזכוה יותר מפעם אחה להוביל פה כמה וכמה מהצעות החוק

היותר השונות כנושאים צרכניים.

היז"ר כרמל שאמהיהכהו -.

אתה הלקוח הכי כבד שלנו ואנחנו יודעים לתת שירות.

איתו כבל •.

גע אליכם, אתם עוניס מלך והכול בסדר גמור. לגופו של ענילן, בדיון 1 האמת שחוק מענה קולי לא נו
י הקודם היו עוד מספר נקודות שביקשנו לטפל בהן. אני שמח שבאמת, בסך הכול הכללי, הגופים העסקיים
י- אלה שנמצאים סניכ השולחן וגס אלה שלא נמצאים סביב השולחן - התכנסו סביב העניין, מל מתון
קבלת חשיבות העניין, מי מתוך הכרה. אבל בסך הכול, כל הגופים מקבלים עליהם את הדין ולכן אנחנו
הגענו להסכמות כאלה ואחרית. אנחנו נציג את ההסכמות. אני מאוד מקווה, כפי שאמרתי, שהיום נוכל

להגיד "ובא לציון גואל".

: לאה ורוו

עורכת הדין חנה וינשטוק-טירי, היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, אף
העבירה נוסח כמתוקן לוועדה והנוסח פורסם כאתר הוועדה לכל המעוניין.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו ??

שבי גטניו ביקש רשות דיבור, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, כבקשה.

.- אסףגטנע שבי

א0 אפשר, אני אעביר את הרשות לאורן.

ו
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: היו"ר כרמל שאמה-1�!כהו

מי שתבחרו. אתס רוציס גם שניכס לדבר?

ברוד אורו:

בדואט.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו =

בסדר גמור.

ברוד אורו =
ו

! רצינו לבקש לקבל תשובה מכבוד יושב-ראש הוועדה, מדוע הוא מתיר כניסה של לוביסטים בשכר
! לוועדת הכלכלה ומה עמדתו בגושא.

: היו"ר כרמל שאמה-הכהו

ראשית, זה לא נושא הדיון אבל לא נשתמש בפרוצדורות כדי לחמוק ממתן תשובה. לגבי ניסוח
השאלה "מדוע הוא מתיר", זה לא שאסור להכניס לוביסטיס ואני מהיר, הכלל הוא שישיבות דיוני
| הוועדות הן ישיבות פתוחות. תקנון הכנסת עוסק בסגירת ישיבה בפני קהל במקרים מאוד חריגים
1 ובהסכמת חברי הוועדה. אני, אישית, כשאני מדבר על ישיבות פתוחות הישיבות הן פתוחות, משודרות,
שקופות לגמרי, בניגוד אולי לוועדות אחרוה בכנסת. אני מקפיד על כך. אני מעולם לא משתמש בזכות
להפוך פרוטוקולים להסוייס ולא חלק מהס. כלומר, הכול שקוף ופתוח, רואים מי זז באולם, מי מדבר

באולם, מי עושה מה באולם,

, ? עכשיו אני אגיד לך מבחינה הלוביסטים. הגישה שלי אומרת, מאחר ואני באופן אישי מעולם לא
הרגשתי שלוביסט הצליח להטות את דעתי לכאן ולכאן, כמו כל אחד מהצדדים שבאים סביב השולחן
לוביסטיפ מייצגים אינטרסים לגיטימיים. גס לחירות יש אינטרסים, כמו לאלה שעומדים מול החברות.
אבל אני רואה אותנו, את חבר הכנסת כבל ואותי, לוביסטים של הציבור. בניגוד ללוביסטיס האחרים
שיושבלם פה עם סרט כתום על הצוואר, שאין להם זכות הצבעה, לנו יש גס זכות דיבור וזכות הצבעה, ולי,
כיושב-ראש, זכות גס לקבוע את סדר היוס של הוועדה ולקבוע מתי תהיה הצבעה ומהי לא תהיה הצבעה.
מבחן התוצאה מלמד שבכל המאבקים, בטח במאבקים המדוברים, האינטרס הציבורי תמיד מנצח את

הלוביזס.

כל ההכרעות פה הן מעין הכרעות שיפוטיות. אתה שומע כמה צדדים, שני צדדים, שלושה צדדים, ?
ארבעה צדדים ומכריע בסוף. אתה לא יכול להגיד לצד מסוים; לא תשמיע את עמדתך, לא תשמיע את
דעתך, לא תשמיע את טיעונך. מה עוד שלעיתים גם קורה שהם מציגים נתונים שתורמלס לדיון. אנחנו
יודעים מראש לזהות שאלה נתונים אינטרסנטיים, כמו נתונים אחרים סביב השולחן. אנחנו יודעים את מי
הם מייצגים ולמה, שהם מייצגים אותם בשכר, כמו גם אחרים לפעמים שמייצגים בשכר. כל עוד חברי

הכנסת הס ישרים - קח את זה בחשבון - ומספיק חכמים, אין שוס השפעה מהותית ללוביסטיס.

פה אני אומר לך� מבחינתי, אין בעיה במהות, יש בעיה קשה בנראות. את זה אנחנו רואים. עם
ישראל חושב שסה הלוביסטים השתלטו על הכנסת, מנהלים את הרו"כיס כבובות על חוטיס בעקבות, בין
היתר, תחקירים שפורסמו. אהה יודע, התחקיר שם איזה זוס על מקרה ספציפי, בכלל לא מהכנסת
הנוכחית, והתוכנית הזו היתה מזעזעת. כלומר, מי שראה וזה מה שהוא מכיר מהכנסת, הזדעזע והתחושה
היא קשה. אני בימים האחרונים התייעצתי כל הזמן גם עס הנהלת הוועדה וגם עס חברי כנסת בוועדה
בגלל האיזון הזח בין הנראות למהות, כי אני אומר לך= במהות אין שום בעיה. המשקל שלהם - לא רוצה
לקלקל להם את הפרנסה - שואף לאפס, לפחות בוועדת כלכלה. לא רוצה לקלקל להם את הפרנסה פשוט,
אבל הם עושים אולי עבודה של מודיעין עבור החברות שלהם, של סינון אינפורמציה, של תיעול

אינפורמציה.

לאה ורון:

אדוני, סליחה שאני עוצרת אותך. צריך לקחת בחשבון כשבוחנים היטב אה החוק, שהיום שדלן,
על פי החוק, הוא גם עורך דין שאיגנו עובד חברה. זאת אומרת שאס גוף עסקי מסוים בוחר להיות מיוצג

ו
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בוועדה באמצעות עורך דין, באמצעות כלכלן, באמצעות שדלו שמומחה לענייני הבית, הוא מבקש להעביר
עבורם אישור כניסה על מנת לייצג את החברה. אז כשאתם מבקשים להוציא, אה מי אתם מבקשים

להוציא!

ן היו"רכרמלשאמה-הכהו:

נקדיש לזה עוד חמש דקות ונמשיך הלאה למהות. כמו שאמרתי, אני רואה בעיה קשה בנראות,
בתחושה, באמון של הציבור בנבחרים שלו ובכנסת, וזה גס דבר שיש לו משקל בעיני. אבל אני אומר לך:
במהות לא יישאר ואקום. נניח ונגיע להכרעה שהלוביסטיס לא קיימים יותר, החוליה המחברת הזו יין
הגופים העסקיים במשק לבין הכנקת תתמלא על-ידי אנשים אחרים. עכשיו אני אומר לך מל האנשים שכן
יש להם אפשרות להשפיע על הח"כים. אם יכנסו במקום הלוביסטים לכאן פעילים פוליטיים, אם יכנסו
במקום לוביסטים הוועדים נניח, והוועדים שיש להם עוצמות פוליטיות, אהה כן תראה תהליכים
מתעוותים ככנסת. ללוביסטים אין באמת מספיק כוח - אני מקווה שהלקוחות שלהם לא קוראים את

הפרוטוקולים, אני לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף אחד - כדי לשנות.

ן אם יש חבר כנסת שהוא לא מספיק ישר או לא מספיק חכם להבין עובדות שמוצגות בפניו ומידע
| שמובא בפניו, אז הבעיה אתו, אס יש לוביסטים או אין לוביסטים, היא אותה בעיה. פנו אלי שני חברי
: אנחנו לא מרגישים בנוח מקיומם של הלוביסטיס בדיונים. שני הנתונים האלה כנסת חברי ועדה ואמרו
! יושבים אצלי להכרעה. שוחחתי גם עם יושב-ראש הכנסת בעניין, פניתי אליו, הצגתי את הפניה שהופנתה
ן אלי, אמרתי לו את ההתחבטות ואת השיקולים שלי. גס שוחחתי עם היועצת המשפטית של הוועדה, שלא

נמצאת כאן כרגע, גס עם מנהלת הוועדה וההכרעה היא לא פשוטה.

אני עוד פעם אומר לך בצורה אמיתית: אני לא נתקלתי בכל דיוני מעבודה של לוביסטים - היה,
קרה, היו מקרים מגוחכים, שנכנס חבר כנסה והקריא איזו הצעה שהוא לא הבין על מה הוא מדבר אבל אז
זה כבר נפסק. באותו רגע אני שאלתי אותו: תסביר לי מה אתה מתכוון, הוא לא ידע להסביר ויותר הוא לא
1 יחזור על זה, וגם אחרים הבינו שאי אפשר לעשות את זה פה בוועדה הכלכלה. אנשים צריכים לדעת על מה
ן הם מדברים. גלגלו אחורה אה הפרוטוקולים תראו את זה. אבל אין הצבעות שהם יודעים למנוע, איו
הצבעות שהם יודעים לשנות - לפחות לא בוועדה הזאת - לכן אני רגוע שלא צריך לעשות איזו הכרעה

מהרגע, מהיום למחר. אנחנו שוקלים את הנושא הזה, מתייעצים.

זה לא פשוט גם לבוא ולפגוע בזכויות של אנשים להתפרנס, של אנשים לייצג, של החברות. החברות
האלה - לא משנה איזו חברה - חלקן, אם אתה תעקוב אחרי החלטות פה, בוועדה כלכלה, הן כבר צועקות
חמס מבחינת רגולציה והתערבות, לרבות ההחלטה שעומדת כרגע לדיון. אנחנו תמיד צריכים לאזן. אנחנו
לא רוצים לחסל, הם לא מייצגים פה אה החמאס, הס מייצגים חברות שמעסיקות אנשים שתורמות לקופת

המיסיס במדינה. הצר שלהם גס חשוב בקבלת החלטות יעילות ומאוזנות.

זה נורא נחמד אס אני הייתי עכשיו אומר: לוביסטיס החוצה. כותרות ראשיות בכל כלי
התקשורת, חביב העם. העם לא תמיד מבין ברזולוציות מה קורה פה. כמו שאפשר להפחיד אותו אפשר
להלהיב אותו. אבל אם אתם מגיעים ובאמת זה חשוב לכס ואתם מתעמקים בעניין, אתם יכולים לראות
בדיונים. ומי שנמצא בדיונים - אס לוכיסט זז ומפריע באמצע הדיון או מתערב לחבר כנסת זה כבר משהו
שחורג ועובר קו, אבל לא הראו תופעות כאלה. אם זה מתקרב לזה אתם כבר הראו מפה את לאה
מתבייתת, מיירטת את המהלך בעודו באיבו. אני אומר שתבחנו את הדברים. זה מאוד נחמד להגיד�
לוביסטיס החוצה. זו אמירה שתזכה למחיאות כפיים אצל <}/900 מהציבור. השאלה לאן אנחנו נגיע. אני

אומר לכס, אם הס ייצאו לגמרי, אגי לא בטוח שלא יכנסו אלמנטים הרבה יותר בעייתיים ומשפיעים.

איהו כבל:

אפשר לומר משפט!

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

בבקשה, חבר הכנסת איתן כבל.

כבל: איתו

הזיכרון שלנו הוא קצת קצר, אני אומר את זה אליכם, אבל לפני כן הסתובבו פה, בשיטת הבחירות
אני כבר אומר: "אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי". אני אומר עוד דבר, שתדעו לכם, בסופו הקודמת כמרכז -
של עניין צריך למצוא את הבעיה אצל חברי הכנסת, אצלנו, אנחנו. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כי

ו
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כל דבר שהוא מעבר לעניין הזה והוא בחצרות אחוריות או נעשה במחשכים, הוא כמו כל עניין אחר - אם
יש בו חשד לפלילים הוא במקום שבו צריך לבדוק אותו.

אני מבין את הע(יין הזה שבתוך התחושה הכוללת יש פח איזה אבסורד. אנחנו אלה שאמורים
לשרת את הציבור, אנחנו אלה שאמורים להיות השליחים, הלוביססיכ של הציבור, ואם אנחנו לא עושים
, יש את יום הבוחר הכללי ושם כל אחד מאתנו אמור, אה מלאכתנו נאמנה יש את יום הנוחר בפריימריז
אם באופן אישי ואם באופן מפלגתי, להיבחן. אני ראיתי את הכתבה, אמנם לא בשידור חי אלא ראיתי
אותה בהקלטה, ואני יכול לומר לכס שגס אני הייתי בשוק, אבל כשמסתכלים על המציאות ומסתובבים - -

: שבי אסף גטניו

באמת? ברצינות היית בשוק?

איתוכבל:
1

תראה, אני יודע שמחוץ לבניין הזה כולם חכמים. כולם רוצים להגיע לבניין הזה וכולם, כשהם
יניע5 - כמוהם לא יהיה ולא היה. אנחנו מכירים את זה. זה בסדר גמור שכל אחד חושב שהוא יותר חכם
ן בשיח. אני אומר שבסוף בסוף שקיפות ואיזון אלה כללי המשחק, בסוף שהכול נעשה בצורה הכי פתוחה
! והכי גלויה. מה שאני לא יודע - אני לא יודע. זאת אומרת, מה שנעשה בחצר אחורית יכול גס להיעשות

י אצלך ואנחנו לא יודעים.

שבי אסף גטניו.-

אבל חובה לדרוש לדעה.

-: איתו כבל

בוודאי.

שבי אסף גטניו;

1 זה מה שלא נדרש במשך שנים רבות.

שאמה-הבהו: חיו"רכרמל

לגבי השקיפות, אני לא יודע, עכשיו יושבים - - -

; שבי אסף נטניו

אם אפשר רק להשיבי

: שאמה-הכהן ! היףירכרמל

רק משפט אחרון בנקודה שעוד לא נגעתי. האלמנט של השקיפות, חשוב להגביר אותו וניתן להגביר
אותו. היום קל מאוד להגביר אותו באמצעים הטכנולוגיים. אם באמה רוצים שכל המסמכים שמועברים
לחברי כנסת יהיו פתוחים לציבור וזה צריך לחול על כולם - הלוביסטיס מעבירים, ארגונים חברתיים
כאלה מעבירים -שיקיימו איזה מסד נתונים באתר הכנסת שמחייב את הלשכה של כל חבר כנסת ואת
שאר חצדדים להעלות. זו תהיה קצת מעמסה אבל אפ זה מה שרוצים אין לנו בעיה עם זה. אין פתקים
שמועברים, ואס יש כאלה אז גם זה לא ימנע את זה. אבל אס זו התחושה הטובה של כולם, לשים את כל
המכתבים - למישהו יש תענוג לעבור על כל המיילים שליו, בשמחה. לי אין בעיה עם זה. פרוצדוראלית
שימצאו את המקום, אני ישר עושה "העבר" על כלמה שאני מקבל. אץ לנו שוס בעיה, אנחנו בעד הדברים.

אבל שוב אנחנו אומרים לכס, אתם תראו שגס היום, לדוגמה, התקנות האלה, זה נשמע קטן אבל
זה מעניין את כל החברות הכי חזקות במשק. הן בטוח לא רצו את זה, והנה, עובדה שזה קורה. מחר יש פה
דיון בנושא הורדה הקנסות בסלולר לאפס. חברות הסלולר גם לא אהבו את זה ולא הלוביסטיס שלהן
ועובדה שזה קורה. ואם נתחיל ללכת אחורה אז ששינסקי ומפעלי ים המלח ניסו לעצור עם צבא של
לוביסטים, לא עם לוביסט אחד, לא השאירו לוביסט שלא שכרו אותו, וזה לא עזר. כי הצדק והאינטרס
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הציבורי מנצחים פה. כך אני רואה את הדברים. עכשיו תתנו תגובה ואחרי זה נמשיך בדיון, שלא תמנעו
משהו שהוא מאוד חשוב.

שביאסףגטניו:

קודם כל, אנחנו מודים לך באמת מקרב לב על כך שפיתחת את הנושא ובוועדות אחרות לא, מקרב
לב גם לך וגם ללאה. יש כמה דברים שלא מסתדרים בכל הדבר הזה. לי יש אישה בעמותה בשם סילבי
ביטון, מובטלת, לקחו לה את הילד בגלל שאין לה עבודה ואין לה איך לפרנס אותו, והיא לא יכולה להשכיר

לוביסט בשכר אשר ישרת את מטרותיה בוועדות. אנחנו טוענים על העניין העקרוני, הבסיסי, הערכי.

איך יכול להיות שפה יש לבעלי הון מישהו שכל הזמן, כל רגע ורגע נתון, בשנייה שמתפתח הדיון,
הם זוכים פה לייעוץ מידי - זה מעולה, דרך אגב, אנחנו לא מזלזלים. אנחנו לא חושבים שמשלמים להם -

ופה גם אתם זוכרים את המשפט '"0101165 1116 #�£0110" - לא חושבים שמשלמים להם כל כך הרבה כסף
סתם יכה. בדרך כלל משלמים להם אנשים שיודעים לעשות יפה מאוד רווח ממה שהם משלמים עליו. אז
איך מתעלמים מהעניין הזה במשך כל כך הרבה שנים? אנחנו תאים בזה כהפרה. אנחנו מקבלים את זה

| שאתה הלוביסט של הציבור, אנחנו לא מקבלים שבוועדה צריכים להיות לוביסטים אחרים.

היו"רכרמלשאמה-הכהו:

לא רק אני. מה עם, נניח, המועצה לצרכנות, אמון הציבור, כל מיני ארגונים חברתיים!

אסףנטניו.- שבי

נציג. בוודאי, אנחנו לוביסטיפ של העם.

ותו: לאח

ועדת הכלכלה עובדת מול 3,000 גופים וארגונים בנושא שהזכרת, לרבות ארגונים כמו "ידיד"
וארגונים אחרים שמייצגים את אותם אנשים ואת הזכות שלהם לדיון.

: גטניו שביאסף

מדובר פה באנשים שמייצגים 100,000 אינטרסים, שבינינו, בואו נשים דברים על השולחן, הרי הם

לא מאמינים יכל האינטרסים האלה. מה ה- 65361106 של דמוקרטיה? לקדם משהו שאתה מאמין בו, לא
משהו שמשלמים לך להאמין בו. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים. בואו תחשבו מה הוא העניין הדמוקרטי

בכלל בהתנהלות פה. אנשים שמשלמים להם לפעמים לקדם דברים שהם מתנגדים להם, זח דמוקרטי!

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אבל זה נם עורכי דין ובתי משפט.

גטניו: שביאסף

אבל אין לסילבי ביטון פה עורך דין, זה לא בית משפט.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

האינטרס של הציבור - - -

איתוכיל:

סליחה, אתה טועה. אני לא מסכים.

גטניו: אסף שבי

תשאל את סילבי ביטון.

ו
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ו

היג"ר כרמל שאמהיהכהו -.

האיגטרס של סילבי ביטון הוא שהאינטרס של החברות יוצג פה הכי טוב. זה גס האינטרס שלה כי
אז המשק צומח, כי אז יש מקומות - - �

: שבי אסר גטניו

; השאל את סילבי ביטון. תאמין לי, היא אמרה לי משהו אחר.

ן תיו"ר כרמל שאמה-הבהו -.
! המובטל, שהחברות האלה יצמחו וירוויחו וייצרו מקומות תעסוקה כי בלי זה לא תרד האבטלה.ן לא כל אחד יודע מה חאלנטרס שלו הכי טוב. אבל אני אומר לך: האלנטרס של האדם הממוצע, וגם

1: ! שבי אסף גטניו
1 | איל למה בייצוג עודף של אינטרסים כה בוועדהז! ו

ו

, היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

' אבל אין� להס שוכ ייצוג בהצבעה,

איתו כבל י.
אני אגלד לך, ברשותך, איפה אתה טועה./ ,

(
} שבי אסף גטניו:

ן סתם מזכירים אותם?

! � איתו כבל:
לא, זה לא משנה. אני רוצח לומר לכם את הדבר הבא: אני לא הלוביסט של הלוביסטיס, לי אין

בעיה, יה<ו פח, לא יחלו פה, זה לא רלוונטל מבחינתי.

: שבל אסף גטניו

יפה, זו הנקודה שלי.

; איתן כבל

סליחה, הנקודה הלא אחרת. אני לא מוכן לקבל את העניין ואני חוזר ואומר - תראה, אני עושה
אגב, לעסוק בפניות ציבור זה התענוג הכי פחות ולמרות זאת ואף על פי כן - גי זו באמת, לפני הכול,! לבוא אליך, ואני בטוח שאותו דבר אצל כרמל, תיקים עבי כרס של אזרחים שפונים אלינו במכלול. ודרךן לעצמי חלים קשלס, אנל מחזיר את זה לשולחן שלנו. יכל הכבוד, סילבי, כמו עוד הרכה "סילבי" - אני יכול

השליחות הבסיסית. לכן, לבוא ולהציג כאילו סילבי צריכה אה הלוביקט � - -

: שבי אסף גטניו

היא צריכה. אם תשובה צריך גס היא צריכה.

איתו כבל:

היא לא. אתה טועה.

שבי אסף גטניו:

אס תשובה צריך גס סילבי צריכה.

ו
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כבל1 איתן

אתה טועה.

שבי אסף גטניו:

1 � למה לא!

כבל: ו איתו

כי אני אגיד לך מה ההבדל, אנחנו אמורים לחיות הלוביסטיס שלה.

1 שבי אסף גטניו:

; כי היא טיפשה שלא יודעת מה היא —
ו

אלתו כבל ו

| אפשר לקחת את זה למקומות הכי - - י
1

! י—היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

רומנטיים.

איתוכבל:

בדלוק. עזוב, זה לא ההוא, ונחזור עכשיו לירון, למה לעשות - - -

: שבי אסף גטניו

אז למה אתם מגרשים אותם מהמזנון!
ו
1

כבל: | איתו

את מי!

שבי אסף גטניו:

כן, יושב-ראש הכנסת זרק אותם מהמזנון. למהי
נ

איתוכבל:

ו עזוב. תשמע, אני לא נציגו של היושב-ראש —

| לאה ותו;
1

כדי חברי הכנסת יוכלו לאכול בשקט ולא גטריד אותם כולנו. שלא יקומו מהצלחות וישאירו את
, האוכל.

: היו"ר כרמל שאמה-הבהו

אני רוצה לתת לך דוגמה טובח, שבי.

איתו כבל י.
1

עד פה היה כסדר, פה נכנסת לעניינים —

1
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היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

איתן, תן לי לתת לו דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמה. נא לא להפריע מהקהל.

קריאה:

איל אנחט� רוצים להתייחס.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אני אתן לך להתייחס אבל רק ברשות דיבור, אדוני.

קריאה:

אז אני מבקש להתייחס.

1 היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

בסדר. אני רוצה לתת לך דוגמה טובה. מחר יש כה חוק לאיפוס הקנסות בסלולר. שלח אדס -
, אני לא חכר את שמו - ואמר שיש בעיה בהגדה של לקוח פרטי ועסקי אדם, כמו סללבי, תקרא לו סילבו
מול חברות הסלולר בנושא הקנסות. זה פתח פה דיון שלם בוועדת כלכלה ששום מערכת של לוביסטיס
היתה יכולה להניע. למהי כי הוא פנה לחברי הכנסת. חברי הכנסת קראו, אחד נוסף בא אולי והופיע
1 בוועדה, ומה לעשות? היחידים שמניעים פה ההליכים ומכריעים אלה חברי כנסת. הם מציעים הצעות חוק,
! הם קובעים סדר יום של הוועדות ושל המליאה והם הולכים בדרך כלל - וככה אני רוצה להאמין - עם
הציבור. כי הציבור הוא זה שנותן להם את הכוח, זה ששולח אותם, זה שיכריע מי מהם יישאר פה גס

ו בפעם הבאה.

נגד הכוח הזה, תקרא לו "כוח הפופוליזם", הכוח של הרוב, הכוח של העם - כי הרי לחברת חשמל,
ל"סלקוס", אץ אפילו זכות להכניס נתק אחד בבחירות הבאות לכנסת, ולסילבי ולדומותיה ולשכנים שלה
יש קול אחד בדיוק כמו בעלי ההון. זו הדמוקרטיה. והדמוקרטיה מכריעה ומאזנת את הדברים. אני אומר
לך שאני לא בטוח שאם נניח הלוביסטיס - אלה עם הסרטים הכתומים - יסולקו מהוועדות, יוצאו

מהוועדות, ינוקו מהוועדות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מי אלה שיבואו במקומם כי לא יישאר ואקום.

ודרך אגב, כשמדברים על הון ושלטון, אני לא יודע אם לא עדיף שבמקום שנניח תשובה ייפגש
בעצמו עם חברי הכנסת, אז תהיה החציצה חזו דרך הלוביסטיס. כן, תחשוב, תתאר לך את התמונות
; שיראו הציבור שתשובה או דנקנר נפגשים עפ חברי הכנסת ומנסים לשכנע אותם, ושם היכולות, גם אפילו
בעיניים, יחסים של "הן וקח". אני אומר לך שאל תפחד ממה שקורה בחדרים בפנים, תפחד ממה שקורה

מחוץ לחדרים או מחוץ לכנסת.
1

? שבי אסף גטניו -.

ן וגם במפלגות ובפריימריז.
! ן

1 |. היו"ר ברמל שאמה-הכהו:
ו

גם במפלגות, נכון. במפלגות ובוועדים, שם הבעיה.

גטמו: שביאסף

אתה דיברת על זה שלשום ואנחנו מכבדים את זה, אבל זה מפיל את הטענה שלך שאתה רק
לוביסט של הציבור.

| היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

רק. קודם כל של הציבור.
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: אסףגטניו שבי

פריימריז?

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

מה זאת אומרת!
ו

: ו ?ו שבי אסף גטניו
ן

אנחנו לא רוצים יאמת להרחיב פה מעבר.

: שאמה-הכהוי היו"רכרמל

דבר, מה יש לך עם הפריימריז ל

ן י שביאסףגטניו:

1 אבל אנחנו בהחלט שמים גס את זה בסימן שאלה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

יקירי, נקשה על הדלת הלא נכונה. היתה פה הכרעה בעניין ששינסקי, הגיע אלי ראש קבוצה עם
/ 12,000 קולות---

: שבי אסף גטניו

ניסו למנוע את מינריך. אנחנו היינו העמותה היחידה שנשכבה על הנדר שאתה תמונה. אנחנו נגד
צייד מכשפות מטעמים של הון-שלטון, אהה זוכר את זה? אנחנו לא חלילה נגדך.

: היו"ר כרמל שאמה-הכתו

לא ידעתי אבל אנל מודה לכם.

שבי אסף גטניו:

[ תשאל את העוזרת הפרלמנטרית שלך.

� היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

בסדר, אוקיי. אבל זה כרגע, יש תהליכים שמתפתחים בכנסה בסיפור הזה, אני לא חושב שיש פה
איזה מצב חירום שמצריך - אני אומר לך ששקלנו את העניין עוד לפני שהופעתם פה.

1 לאחותו:

יש לנו תקנות של טלפון.

: היו"ר כרמל שאמה-הכחוי

) כן ואתם כרגע עושים נזק לציבור.
ו.

לאה ותו:

( ממש.

שביאסףגטניו:

נשמח לפגוש אותך בארבע עיניים ולהסביר לך את כל המכלול.

ן 1
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היו"רכרמלשאמה-הכהו:

נציג הלוביסטים ביקש לדבר באופן חריג.

קריאה:

לא מעוניין.

: היו"רברמלשאמה-חבהוי

מוותר על ומת הדינור? תודה רבה. אהה רואה?

1 לאה ורזו •?

ן יופי, לתקנות.
1

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

-' לתקנות. עד איזה סעיף - 

: אסףגטניו שבי

אנחנו בוחרים לא להשתתף בישיבה, תודה רבה על האפשרות לדבר.

כבל: ן איתו �

תגיד לסילבי שתשלח לי מכתב.

ו שביאסףגטניו:

רשום, מחר אצלך.

הי("רכרמלשאמה-הכה1:

כן, באיזה סעיף אנחנו?

: איתי עצמון

, ואנחנו בעצם ממשיכים בדיון שהתקיים ב-9י בדצמבר אושרו תקנות משנה (א) ו-(ב) של תקנה 1
את תקנת משכה (ג) של תקנה 1.

חנהטיריועשטוק;
ו

התחלנו לדון בסעיף (ג) כבר בדיון הקודם והתבקשנו להציע נוסח. הנוסח שאנחנו מציעים לאור
ן ההערות שנשמעו כאן בוועדה - לפי ההערות יש בעלי עסקים שלא עובדים ביום שישי ויש ימי חג שהם

שונים מעדה לעדה וכוי, אז מה שכתבנו הוא סעיף כללי שאומר =

11 (ג) השאיר הצרכן לעוסק הודעה פחות משעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי

העוסק לחזור לצרכן במעיה אנושי ביום העבודה הנא של העוסק, עד תום שלוש

שעות ממועד תהילת <ום העבודה."

זאת אומרת, אנחנו מדברים על יום עבודה. לא נכנסים לפינות של ימי חג, ימי מנוחה וכוי. ירס
העבודה הבא של העוסק, בין אס אתה עובד כיום שישי, אם אתה לא עובד ביום ראשון אז וה יהיה יום

שני.

ו
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איתוכבל:

יש הגדרה של מהו יוס • � �

תמר פינקוס:

לא, יש הגדרה למה הוא יום מנוחה.

 איתיעצמוו:
;

ו

ן
ו אין כאן הגדרה.

: איתי כבל

מנוחה, מנוחה.
!

: 1 המר פינקוס

אין הגדרה למה הוא יום עבודה. לא כתבנו כאן "יוס מנוחה" כדי לא —

כבל: איתו

אמרתי, בדיוק בגלל זה. התכוונתי למה שאת אומרת.
1•

איתיעצמוו:

מה שכתוב כאן הוא יוס העבודה של העוסק, שאני מניח שזה יום העבודה שבו פועל אותו עוסק.

1 חנה טירי וינשטוק:

נכון, זה יראה לי אפילו לא דורש הגדרה, לדעתי.

איתי כבל:

כן, צודקת.

חנה טיריוינשטוק:

אנחנו מבקשים, לאור ההערה של היועץ המשפטי של הוועדה, שתהיה תוספת לסעיף שאומרת
כך ;"כ<ום שאינו יום עבודה של העוסק יודיע העוסק לצרכן בהודעה מוקלטת בדבר שעות פעילותו".

ו

איתיעצמוו:

מכיוון שיש ימי מנוחה שהם אינם ימי מנוחה כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, למשל
חופשה מרוכזת שהיא איננה קבועה מראש לגבי כל העוסקים אלא לגבי עוסקים מסוימים.

1 לאה ותו:

את יכולה לחזור על זה? "ביום שאינו יום עבודה של עוסק יודיע - - -

חנה טירי וינשטוק:

"יודיע העוסק לצרכן בהודעה מוקלטת בדבר שערת פעילותו".

תמר פינקוס:

''ימים ושעות פעילותו", לא רק את השעות.
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טיריוינשטולן: חנה

נכון, "ימים ושעות פעילותו".

; ו היהיר כרמל שאמהיהכהו

ל הערות נוספות? אין הערות, מצביעים. מי בעד

1
הצבעה

ו
1 בעד - פה אחד1 | י

הסעיף אושר.
1 �

: היו"רכרמלשאמה-הכהו

אושר.

אלתו כבל:

1 אני מצביע במקום הבר הכנסה עמיר כרץ.

: הנה טירי וינשטו?

"(ד) חזר העוסק לצרכן כאמור בתקנות משנה (ב) ו ~ (ג) והצרכן לא ענה, ישאיר

| העוסק לצרכן הודעה קןלית אן ישלח ל! מקרון קצר {33ס5) לגבי המועד הבא שהעוסק
יחוור לצרכן ובתנאי שהמועד הבא לא יעלה על שלוש שעות מהמועד שבו חזר לצרכן

| כאמור; הזר העוסק לצרכן כאמור בפעם השניה והצרכן לא ענה, ישאיר לו הודעה
קולית או ישלח משרון קצר המודיע לו שמאחר והצרכן לא ענה עליו לפנות לעוסק

מחדש."

הסעיף הזה בא להתמודד עם מצב שבו הצרכן משאיר הודעה לעוסק והעוסק צריך לחזור לצרכן.
1 התלבטנו לגבי השאלה כמה פעמים מחויב העוסק לפנות לצרכן ומהו המועד שכ<מנו אפשר לומר שהעוסק
לתת לו את המענה והצרכן לא יענה מכל מיני סימת, יכול להיות. כמקרה כזה אנחנו באים ואומרים �. אס( מילא את חובתו ואז הצרכן צריך לפנות מחדש. ואה אומרה, יכול להי'ית מצב שהעוסק יתקשר לצרכן כדי
, הצרכן לא ענה, זה לא שאתה ממלא את חובתך בכך שאתה אומר "אני חזרתי אליך". גס מאוד קשה
להוכיח האם באמה העוסק חזר לצרכן. אנחנו אומרים �. אס אתה לא מצליח להשיג אותו תשאלך לו הודעה
קולית או תשלח לו 8018 - אגב, יש מקומות שכבר עושים את זה היום - לגבי המועד הבא שהעוסק יחזור

לצרכן, וכתנאי שהמועד הבא לא יעלה על 3 שעות מהמועד שבו חזר לצרכן כאמור.

אס העוסק יחזור לצרכן וגס בפעם השנייה הצרכן לא יענה, אז אנחנו אומרלס = אתה העוסק צריך
להשאיר הודעה קולית או לשלוח מסרון קצר שמודיע לו שמאחר והוא לא ענה עליו לפנות מחדש לעוסק.
זאת אומרת, אחרי שניקו פעמ<לס, חזרו אללו ולא תפסו אוהו, שלחו לו 51115 או השאירו לו הודעה, ניסו
לחזור אליו בפעם השנייה וגם לא ענה, אז הוא צריך להשאיר לו הודעה והצרכן צריך לדעת לא לצפות

שיחזה אללו אלא שהוא צריך להתקשר ולהתחיל מנקודת ההתחלה.

; תמר פינקוס

.1)30  ̂ 10 3̂ אה כל הסיבוב מחדש, 6ם0 6ץ3ג1

ו
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היו"ר כרמל שאמה-חכהו:
1

ביקשה, ביקשת רשות דיבור.

חיים זילבר:
ו

1 השאלה שלי הלא למה צריך להכיל על העוסקים את הפעם השנייה. העוסק צריך לחזור במועדים
שקבעתם - אני לא רואה עם זה בעיה - ולהשאיר הולעה קולית אל 3105. אני חןלק על ההנחה הבסיסית
שהעוסק צריך להשית עליו - זה גס עליות וגס זמן וגס עובדים ובסוף זח מתגלגל במחיר. למה צריך לחזור
עוד נעם! הצרכן השאיר הודעה, העוסק חזר אליו במועדים הקבועים בחוק, השאיר הודעה קולית או 15מ5.

אני לא חושב שהוא צריך לחזור שוב.

איהו כבל:

1 ? את כל הנרטיב הזה אנחנו מבקשים לשנות כי בפועל אני אזרח, אני מתקשר, אני צרלך לחכות חצי שעה'ו ן לקראתך. כי אני מצפה כשאני מהקשר לקבל את השירות בזמן האמת, לא שיענו לי בעוד 2,000 שנה. בדיוק1 ; זו הטעות שלך אבל, בגלל זה החוק. כל מה שעשלנו בחוק הזה, בתקנות האלה, זה כדי ללכת
-. חברים יקרים, מבינים את העניין ובגלל זה, כדי לא להעמיס וכר. מה עשינו? הלכנו לקראתכם. אמרנו
: תחכו ליד הטלפון, אל תנשמו, אל תלכו, אל תזוזו, בדיוק אתה מכיר את זה - כמה פעמים אומרים לגו
הוא התקשרי. ותמיד, הוקי מרפי, בדיוק גם מהקשרים כשאתה יצאת לשנייה או לרגע מסוים. לכן, מה
שאני אומר בשורה התחתונה: אה התפיסה הזו אנחנו באיס לשנות. לכן הפעם השנייה היא כל כך

13ן10�'גנ01.

חיים זילבר =

1 למה 3ע710ג01י אני לא מכין למה היא 10115'\כ01< המחוקק קבע מנגנון סדור שמגדיר לוחות זמנים,
1 מגדיר תוך כמה זמן צריך לענות במענה אנושי, ואס לא כן, אחרי 2 דקות צריך להשמיע הקלטה .ואתה יכול

להשאיר לו הודעה.

י איהו כב ל:

אתה לא מקשיב לעצמך. אתה היית צרלך לענות לי ברגע שאני התקשרתי אליך לקבל ממך שירות.

: חייס זילבר

| חבר הכנסת ככל, אני הקשבתי לדבריך.

איתו בבל:

1 לא, בוא נגדיר את זה כבה: בגלל חשיבה כזאת יש את החוק.

ו! חיים זילבר:
אני חולק עליך אבל בסדר.

איתו כבל ?.

בגלל זה אני מחוקק.

לז; [ חכהטיריוינשטו

1 אני רוצה גס להגיב. אני לא כל כך מביגה למה אתה מתכוון "יפעם השנייה". אנחנו יוצאים
צרכנים עוברים, יש להם משפחות - באותו הרגע שבו חזר העוסק לצרכן, הצרכן לא יכול היה לענות.| מנקודת הנחה שאם הצרכן לא תפס אתכם והוא בחר להשאיר הודעה, יכול להיות מצב - מה לעשות!

!

1
ו
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; לאה ורוו

אז הציפייה מהעוסק היא שהעוסק יידע מתי בפעם הבאה הוא הולך להתקשר לצרכף

חנה טירי ויישטןק י.
ו

; יכול להיות שגס הצרכן, באותו רגע שהעוסק לא, העוסק לא לכול לדעה. אבל אנחנו אומרים
1 ההקשר אליו, לא היה יכול לענות.

: 1 לאה ורוו

. אבל זה מה שכתוב בתקנות.

חנה טירי וינשטוק י.

! ו נכון, אני משיבה לו. ובפעם השנייה, אס התקשרת לצרכן והצרכן לא השיב, אתה בסך הכול
] משאיר לו הודעה קולית לגבי הזמן הבא שאתה אמור להשיג אותו. חייבים, אני חייבת את הפעם השנייה.

אי אפשר בלי. אני לא מבינה מה אהה מצפה שיהיה כתוב.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו =

הפסקה של 10 דקות בדיון ואנחנו חוזרים לדיון.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:50 ונתחדשה בשעה 12:47.)

; היו"ר כרמל שאמה-הכהו

למי היתה זכות הדיבור? בדיוק סיימת לדבר, נכון?

חנה טירי וינשטוסי.

כן, אבל אולי נבהיר את העניין!

' היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אה רוצה להמשיך במשחת בבקשה.

) חנה טירי וינשטוק -.
מה שחשוב לנו הוא שכאשר הצרכן לא ענה לעוסק, העוסק ישאיר לו הודעה קולית או ישלח לו
: אנחנו נחזורי מסרון קצר ויאמר לו מה טווח השעות שאמורים לחוור אליו. למשל, לפי התקנות אמורים לחזור אליו אליך בתוך 3 שעות מרגע זה. החשיבות היא שהצרכן יוכל להיערך ולדעת שבשעה הואת הוא אמור לקבל! בתוך 3 שעות. זאת אומרת, לא חייבים לומר את המועד המדויק, אבל חייבים לומר לצרכן
ו שגם הצרכן יהיה מודע שהטלפון הזה - מן הסתס זה גם טלפון חסוי והוא לא מזהה את המספר - יידעי טלפון, כי אם הוא מפספס את השיחה הזו הוא למעשה מהחיל מחדש. אנחנו רוצים ליצור איזשהו איזון
י� שב�3 שעות הקרובות הוא צריך לעטת לכל שיחה כי יכול להיות באמת שחוזרים אליו עם מענה לעניין

הליקוי שלו.

עצמוו-. < איתי

ו מה שאת מגקשה כרוך בשינוי קל בנוסח.

חנה טירי וינשטוק:

!

ו
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; איתיעצמוןי

כלומר, בשורה השנייה, במקום-. "לגבי המועד הבא" - לגבי "טווח השעות שבהן העוסק יחזור
לצרכן ובתנאי - - -

1 חנה טירי וינשטוק:

: "או ישלח לו מסריו קצר ויודיע לו כי יחזור אליו בתוך 3 שעות". כלומר, לומר את זה או שנאמר
י במפורש.

ו !
היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

יש היוס אפשרות טכנולוגית שהטלפון חזרה מהעסק יהיה מאותו טלפון שאליו התקשר הצרכן!
שהמספר המזוהה יהיה כזה'

< / מי טל נע<0 :
ן
1

לפעמים הוא לא מזוהה.
, !

; | | היו"ר כרמל שאמה-הכהו
1

! אני מבין שהוא לא מזוהה, אבל למה הוא צריך להיות לא מזוהה?
ו

כבל: 1 איתו
ו
/ ן בעיה אחת היא "לא מזוהה" ובעיה נוספה היא שאתה כל פעם מגיע וצריך לספר את הסיפור1

| | מהתחלה.

? חילס זילבר:

לא, אתה לא יכול כי וה 1-800. 1-800 זה רק תחפושת של מספר. הרי התקנה הזו יושבת על חיוג
למספר חינם שהוא 1-300 הילם, איל כשאתה מ.תקשר חזרה ללקזח אהה לא מתקשר מ-1-800, אלן כזה

ן מספר1-600.
1 ו

; | חבר'ה, את הצרות שלנו כצרכנים אנחנו מכירים.ו �ו איהו כבל

ו חי ים זילבר:
צרה. לא 800-גזו לא,

ן היו"ר כרמל שאמה-הכהו =
למה, זה חל רק על 1-800? מי אמר?

אכיפרל:

) מדובר כה רק על 1-800 ומדובר כה רק על פניה של צרכן בנושא של שירות ואיזושהי תקלה, לא
ן לטשא של הזמנה.

1
היו "ר כרמל שאמה-הכהו:

ו
1. איפה מדובר!

< חיים זילבר =

בסעיף!.

!
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: חנה טלרי וינשטוק

לא, החוק מדבר על חובתו של עוסק שמנוי בתוספת ומספק שירות טלפוני חינם לעניין מענה

לליקויים ופגמים בטובין או בשירותים. אנחנו מדברים רק על מקרים כאשר צרכן מתקשר, יש לו תקלה,

יש לו ליקוי בטובין, בשירותים שמספקים לו. במקרה כוח החוק אומר שחייבים לספק לו שיחת חינם.

התקנות האלה קובעות את המסגרת ותוך כמה ומן צריך לענות לצדכן לגבי אותה שיחת חינם של
הליקויים.

1 היו"ר כרמל שאמה-הכהו:
-* 

-?  — - *

ואס הלקוח התקשר לקו הרגיל?

חנה טירי וינשטוק •.
1

/ אז לכאורה זה לא חל כי זה לא במסגרת החקיקה הראשית. זאת אומרת, זה לא במסגרת הסעיף
המסמיך של החוק הראשי.

* אביפרל:

אתני, זו הבעיה. אנחנו באיזשהו מקום, כחברות שמנסות לתה שירות ומנסות לתת אותו הכי טוב
שאפשר —

: 1 היו"ר כרמל שאמה-הכהו

ן רגע, לא הבנתי. למה ההפרדה הורי אם חברה כבר מחויבת למספר חינם אבל היא מפרסמת גס

ן מספר רגיל, או אנשים מוצאים באינטרנט או באיזשהו מקוס מסכר רגיל - לפעמים יותר נוח להס
להתקשר למספר רגיל - למה זה כךז

חנה טירי וינשטוק;

מבחינה משפטית, התקנות הן מוכח חוק מסמיך, החוק מסמיך במפורש מה אפשר לקבוע בתקנות.

1 אם החוק בעצם מתווה ואומר שהמענה הטלפוני הוא לעניין ליקויים ופגמים, התקנות האלה הן גס לעניין
( מה שהחוק, אלא אס כן נרחיב את החוק.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו =

אין בעיה, אני לא דיברתי על זה.

איתן כבל:

הוא לא שאל את השאלה הזו.

; חיו"ר כרמל שאמה-הכהו

אז לא הסברתי את השאלה שלי טוב. אמרתי שאס, לצד המספר חינם שהחברה מחויבת בו על פי

חוק, יש לה גם מספר גיל למענה שירות לקוחות הטלפוני, ואדם מתקשר למספר הזה, האס שם לא תהיה
חובה למענה תוך 3 דקות!

1 חנה טירי וינשטוק:
1

זו שאלה משפטית, אני חושבת שלא.

( היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

, זה לא טוב. , לא

ו
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כבל: איתו

למה לא?

פרל. אבי

י הוא גם לא בהכרח מתקשר לאותו מוקד.

ולנשטוק: ן חנהטלרי

השאלה היא שאלה משפטית. מאחר והסעיף המסמיך מדבר על סמכות השר לקבוע תקנות לעניין
. מענה טלפוני חינם לפניות שעניינן ליקויים ופגמים, אז אם יש לו טלפון נוסף לעניינים שהם לא ליקויים
ופגמים, לכאורה התקנות האלה לא חלות. אם היועץ המשפטי של הוועדה חולק עלי אז אני אשמח לשמוע,

1 אבל זו עמדתי.

: ן היףיר כרמל שאמה-הכהו
1

להברת החשמל, לדוגמה, היתה כוכביה 103 ויש גס טלפון רגיל שאתה יכול לחייג אליו.

| ישראל מובשוביץ:

לא, אנחנו מוקד רב תכליתי.

: היו"ר כרמל שאמה-הכהו

! אין טלפון רגיל בחשבונית?

קריאות:

[ יש טלפון.

: לאה ורון

יש טלבון, יש מספר רגיל לחיוג.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

יש טלפון, יש מספר רגיל לחיוג, הוא מתחיל ב-9 לדעתי.

: ישראל מובשוביץ

אנחנו ב-103 נותנים שירות רב תכליתי, לא רק ל —

; < היו"ר כרמל שאמה-הכהו

- - - ם ג ן נכון, אני יודע. אבל עדיין בחשבונית שאתה מקבל מפורסם 

לאה ורוו:

| אבל לא זה מה ששואל יושב-ראש הוועדה. הוא שואל האס מוסף ל'103 יש עוד מספר רגיל בן 6
או 7 ספרות.

| קריאה:

ממש לא.
/
1

ו
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היו"רכרמלשאמה-הכהו:

לא! מה

כבל: איתו
ו

י מיכל, לכי ותביאי את אותו השובר של קופת החולים, ביקשה. אני זוכר שיש.

| חנה טירי רינשטוק:

אין.

1 קריאה:
ו

גם ב"הוט" יש, בם ב''יס" יש. בוודאי שיש מספרים רגילים.
ו

; 1 ישראל מובשוביץ

ן אין דבר כזה.

: ! י הי1יירכרמלשאמה-הכהו
ו

? ן או שזה יחול גם על המספר הרגיל שהחברה מפרסמת למתן שירות, או לאסור על חברות

שמחויבות במספר הינס לפרסם גס מספר רגיל. לא יכול להיות שיהיה פה את ההבדל מאיפה הבן-אדס
חייג.

ו

< איתו כבל:

1 אהה צודק לחלוטין.

חנה טיריוינשטוק:

| אבל אין לי מה לעשות כרגע בתקנות האלה.

: היו"ר כרמל שאמה-הכהו

למה ז

חנה טירי וינשטוק:

החוק מדבר על השר יקבע - - -

1 איתוכבל:
ו.

אבל למה אנחנו עושים מזה עכשיו פה דיוף האורח מתקשר כדי לקבל שירות, אוקיי? אם יחליטו
1 שהשיחה הוא ב-103, למשל, אז האזרח יודע שהוא צריך להתקשר ל-103. לאזרח יש מספרי טלפון, הוא
: סליחה, הפרשנות אומרת שפה אני לא - חבר'ה, ] רואה לפניו, הוא מתקשר שלא למספר החינם, אומרים לו

נו, זה קצת - - -

פרל: 1 אבי
. >

מה קורה, חבר הכנסה כבל, אס האזרח הזה מתקשר למשרד ממשלתי?

ג איתוכבל.:

ו העזוב.

!

ו
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אביפרל:

סליחה, לא, למה אתה אומר לי "תעזוב"! אכי מבקש לדעת, התקנות האלה גם חלות על המשרדים
1 הממשלתיים!

! תמר פינקןס:

לא, זה חל על מה שכלול בתוספת.

אביפרל:

סליחה, למה זה לא חל על המשרדים הממשלתיים!

עצמון: י איתי

! ו' זה חל רק על עוסקים שכלולים כתוספת השגייה, אך ורק.
כבל: ; איתו

] אבי יקירי, אתה ב"דיליי'י. סליחה שאני אומר לך את זה, אני לא אומר את וה כדי - זה היה הדיון
הראשון בוועדה. כשהתחלנו את הדיון בוועדה היתה השאלה הזו. הצעת החוק הזו איננה נוגעת למשרדים
הממשלתיים, יש את השר מיקי איתן, יש את הממשלה, הממשלה עכשיו עוסקת בעניין הזה. אנחנו לא

| פותחים ולא חוזרים לאחור. זה הכול, באופן עקרוני אתה ועוד איך צודק.

אביפרל:
1

\ אוקלי, אן אולי נפתח את הכול, גם את ה- 1-800, גם אה המספר הרגיל וגם את זה.

. איתוכבל:

1 אני אשמח.

| אביפרל:

וגס את חוק הגז נפתח, שאנחנו מחכים לו גם 22 שנה.

: ן 2ייאיי
והקרוב יותר מאי פעכ.

1 אבי פרל:

} הקרוב הזה זה "הניתוח יצליח והפציינט מת". נראה כמה קרוב.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו;

1 טוב. מי עוד רוצה לדבר?
ו

; סו זנה רבינוביץ

< בקשר לחובה של העוסק להשאיר הודעה לצרכן הודעה קולית או מסרון קצר. לפעמים אין לצרכן
הודעה קולית, אין לו טלפון עם מענה קולי ולפעמים גם אין לו פלאפון עם אפשרות להשאיר מסרון, מה

קורה במקרים כאלה!
ו

תמרפינקוס:
ו

ו אין אז אין.

<ו
1
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איתו כבל.:

(שלח לו מברק 24.

: ן . סהנה רביגוביא
ו

[ וכן, לפעמים גם הצרכן אולי לא ישאיר את בל הפרטים שלו. לכן אנחנו מבקשים שאחרי "או ישלח

! לו מסרון קצר (15ם3)" יהיה כתוב גם "במידת האפשר ובלבד שהשאיר הצרכן פרטים להתקשרות". זה יותר
! ) ברור וזה לפחות לא חושף את העוסק ל - - -

1 איתו כבל:

אנחנו הלכנו בנושא הזה לקראתכם. אני רוצה להזכיר שההתחלה היתה הרבה יותר דרקונית
מבחינת מערכת היחסים. בואו לא (חזור לאחור, חבר'ה. אני רוצה להזכיר שבסוף החלטנו שעושים הקשה

: של המסלול לאן אתה רוצה ולאן יחזרו. כי אם הוא יתחיל לדבר, יתחיל להגיד לאן לשלוח לו וכוי, אבי
עכשיו יתלונן שהוא יצטרך להקים מחלקה לפענוח מה כל אחד אמר לו.

סוזנהרבינוביץ:

לעוסק אין בעיה לעשות אה זה, אבל אם אין לו אפשרות?

פרל: ? ? אבי

1
י היא אמרה דבר נכון, את המינימום. אתם צריכים גם להבין את המהלך הסדיר של עסק. קודם כל,

אנחנו מתייחסים'--

?י איתו כיל:

אבי, אץ לי בעיה, במקור אנחנו הצענו. חברים, אתם שכחתכזי

אבי פרל:
ו

 אבל היא אמרה דבר נכון, בתנאי שיהיה כתוב שישאיר —
;

כבל: איתו

� אבל, טליחה, אבי. שוש, את שכחה? זאת היתה ההצעה המקורית. מה קורה לכם?

] ברוריה מנדלסוו:

רק צריך להבהיר שהחובה חלה ככל שהמכשיר תומך בשירותים האלה, שהעוסק לא יהיה חשוף

. לתביעה פה. אם יש למישהו מכשיר שלא תומך ב-13מ5 או בתא קולי, הוא לא מחויב להשאיר הודעה. ו י

סוזנהרבינוביץ;

1 1 נכון.
{ !

1 איתו כבל:
1 !

| ( קודם כל, זה כבר דיון אחר. זה לא בדיוק מה ששרש אמרה.
ן

| סוזגה רבינוביץ;
!

1 אמרתי "במידת האפשר".

ן
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ברוריה מנדלסוו =

זה מה שהיא ההכוונה.

אלתו כבל: ! י

י אם הייתי יודע מה כולם מתכוונים, מה נועה מתכוונת כל הימן, הליתל חוסך חצי מהוויכוחים.
אבל אני לא יודע כל הזמן מה מתכוונים, אוקייל לכן אני מנסה לומר לך דבר אחר לגמרל. תראי, אנחנו כל
.הזמן מנסים ללכת לנקודות הקיצון. זה מחזיר אותי כל הזמן לדיונים שאנחנו דנים בהם בנושאי צרכנות,

שיש אה הקבוצה, המסה המרכזית, שיש לה טלפון, שיש לה טלפון תומך 15ם5 ויש קבוצה קטנה שהיא לא.
אני מניח שמשרד התמ"ת או מי שיוציא את כל הפרסומים, יגידו: בתנאי שזה תומך.

ו

[ סוזנה ובינוביא:

לא, זה צריך להיות כתוב.

לץ: דוידוי הילה

שוש, הסעיף הזה הוא לא פלילי כרגע. בבוא היום הוא עשוי לחיות —

סוזנה רבינוביץ:

אבל תובענה ייצוגית אין שום בעיה.

דוידוביץ: הילה

גם בתובענה ייצוגית, נדמה לי שזו טענת הגנה אלמנטרית —

ברוריה מנדלסוו:

הילה, למה צריך לבקש הגנהז בואו נקבע. אנחנו גם אמרנו לשר התקשורת להעביר את זה
בהוראות.

דוידוביץ: הילה

אבל מה זה "במידת האפשר"!

: ברוריה מנדלסוו
ו

| לא "במידת האפשר" אלא "ככל שהמכשיר תומך בשירותים האלה". למה צריך טענות הגנה
עכשיול זה פשוט לא הגיוני.

| תמרפעקוס:
1

היא אומרת לא "במידת האפשר", היא אומרת "ובלבד שהטלפון תומך".

דוידוביץ: 1 הללה

. זה נראה לי מיותר. לי אין התנגדות זה נראה לי פשוט מיותר.

לתו כבל: א

מה שהיא אומרת כאן זה לא מופרך. אם אתה צריך לחזור למישהו, הרי תמיד יש את הדווקנים
האלה. הוא אומר: לא כתוב - לא כתוב אז תחזור, תבוא אלי הביתה, תעיר אותל בלילה, אני לא לרדע מה.

מכלרים גם את אלה ולכן צרלך שיהיה מובהר.

!

ן
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: לאה ורוו

1 צריך להוסיף את זה.
ו

הילה תידוביץ:

אפשר, זה פשוט נראה לי מיותר.

אבי פרל:

האינטרס של החברה זה לחזור כי אנחנו צריכים את הלקוח, רוצים לחזור ללקוח וזה האינטרס
) שלנו קודם כל.

לאח ורוו:

אז איך כל כך הרבה צרכנים לא מרוצים קיימים במשק מהשירות שהחברות נותנות, אם זה כזה
' אינטרס של החברה?

) היו"ר כרמל שאמהיהכהו =
ו

ראית אתמול את הדוגמה בערוץ 2!
ו

1 אביפרל:

כן, אתני היושב-ראש. אני רוצה לומר שאם היו משכריס את הרפורמה בתחום שאני עוסק אז
 ן באמה הלקוחות היו יותר מרוצים. אבל מה שאני רוצח לומר פה, כהערה אגב - כן, לאה - זה שבאמת, עס

י

) כל הכבוד, אנחנו משתדלים וככה אנחנו יכולים להביא עוד לקוח ועוד לקוח. אז הבסיס הוא שאנחנו רוצים
שהלקוחות יהיו מרוצים ואנחנו משתדלים לחזור אליהם. אבל, אני כבר רוצה לומר לכס: התקנה חזו, 18ב,

ן יצאה רק לפני 3 שניפ וכבר השכילו - - -
ו 1

המר פינקוס ??

| 2005 ואנחנו ב-2012.

אביפרל:

) 2005. ומאז כבר, אדוני היושב-ראש, רצו והגישו נדמה לי 10 תביעות ייצוגיות על הנושא הזה כי
כבך מחפשים עבודה. יש כבר 10 תביעות ייצוגיות.

1 לאה והו:
ו

18ב אני מבינה שזה לא על התקנות, אתה מדבר על החוק.

אבי פרל:

ה-1-800. של עלהחוק

ותו: לאח

18ב זה בחוק.

אבי פרל:

על זה אני מדבר. כבר יש תביעות ייצוגיות ורצו מהר מהר. אנחנו לא מחפשים פה עבודה
למשפטנים ולא, חס וחלילה, לפגוע בלקוחות. אבל אנחנו צריכים גם לא לגרוס פה, כוועדה שמחוקקת,
שתהיה עכשיו ענודה בעתיד למשפטנים ולבעיות. אנחנו צריכים לפשט את הדברים ולא להכביד על מנת

[ שלא נגרום אחר כך לבעיות אחרות בבתי משפט.
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; היו"ר כרמל שאמה-הכהו

בסדר. אני חושב שאנחנו בעד שהלקוח ישאיר פרטיס כי אולי הפרטים שלו בחברה לא מעודכנים,
1 אולי הוא נמצא באיזה משרד.

| סוזנה רבינוביץ:

נכון.

; לאה ורוו

) "ובלבד שהצרכן השאיר פרטיס להתקשרות".

סוזנה רבינוביץ:

"במידת האפשר" גס. שיהיה כתוב "במידת האפשר".
1

קריאות:

לא, לא "במידת האפשר".

: • , חנחטיריוינשטולן

י לא, לא "במידת האפשר", זה מאוד עמום לדעתי. לא להגזים.

ו1 אי תו כבל:
: אכי שוב אומר לכם, תזכרו את הדבר הבא, זאת חרב מתהפכת. אני אומר את זה גם ליושב-ראש

! ו וגם לי, אני רוצה הרי להביא את התוצאה הכי טובה. תחשבו על העניין שאנחנו מתחילים.- האזרח לא

1 משאיר פרטיס - מה העניין? יתחילו להגיד: הוא לא השאיר ברור, כן ברור, ודברים מהסוג הזה. לכן אני
אומר, תראו על מה עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את הכול.

ו1 סוזנה רביכוביץ.
לא, לא לבהוח.

| איתן כיל:

) אני אתכם אני כבר הלכתי אתים. חבר'ה. נו.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

1 נו, אז מה ההצעה! מספיק להתווכח, איתן. מה ההצעה!

אלתו כבל:

אני לא מנסה. אני אומר שתהיה תוספת שתגיד בפירוש שמי שאץ לו אפשרות לחזור אליו או על-
ידי 51113 במכשיר תומך - אז נוסיף. וה הכול.

: לאה ורוו

אז הציעה עורכת הדץ רבינוביץ לוועדה להוסיף "ובלבד שהצרכן השאיר פרטיס להתקשרות". מה
לא טוב כזה!

תמר פינקוס:

: "ובלבד שהטלפון תומך בשירותים האלה". ( משרד התקשורת גתן נוסח יותר נכון

וו
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כבל: איתן

נכון, מקבל את זה. מאה אחוז.

ן אביפרל:

שהלקוח ישאיר את הפרטים לאן לחזור אליו.

1 לאה וחן:

אני לא הבנתי מה זה "ובלבד שהטלפון תומך בשירותים האלה".

וינשטוק: ן חנהטירי

1 שיש לו אפשרות לקבל 5ט51 ויש לו תיבה קולית. יש כאלה שלא מאפשרים.

דוידוביץ: הילת
1

| אבל אם אץ לו פלאפון גס! מה, לא נצא מזה!

סלעית קולר:

כל הנקודה היא לא במעיה, הבן-אדס חזר - - -

היו"ר כרמל שאמה-הכהו 1

חברים, לא לדיר בלי רשות דיבור, מספיק. מה, זה לא ברור שאם שלחת לאדם 51113 והטלפון שלו
לא תומך אתה פטור מחובתך? מה העניין! אני שלחתי למישהו מכתב ואין לו היית דואר, אני אשסז יש

גבול כמה אפשר להאכיל את הצרכן עם כפית. גס האחוז הוא מאוד זניח.

תמרפינקוס:

אני אישית הושבת שהתוספת הזו מיותרת. הרי מה שיצטרכו להוכיח הוא שהיתה פה רשלנות אבל
אס למישהו אין אז לא היהה רשלנות, אז לא צריך יהיה הגנה. אני חושבת שכל הוספת כזאת בחקיקה
ובהקגות - אנחנו יורדים לרזולוציה של רזולוציה עד שאנחנו מטפלים בפרט הבודד, והחקיקה לא נוצרה

י לצורך זה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

נכון. שיחזרו ל-0י909 מהאנשים עשינו את שלנו.

כבל.- 1 איהו

(בון.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אז אנחנו מאשרים את הסעיף כפי שהואי

מיכלפליישר;

אני חייבת לומר דווקא מהמקום של עורכת דץ, אני דווקא הייתי מאוד שמחה לקחת את זה
שנחזור ל-900/0 מהאנשים עשינו את שלנו. הייתי שמחה אפילו לאמץ את זר' כסעיף בתקנות שיחזרו ל-

10̂ שלא חזרו אליהם הס כ/100 שמייצרים תביעה ייצוגית. 10>90. אבל בסוף חקיקה היא דבר גורף וה-<
1
1!

1

.3*̂ 2
ו
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תמר0עק1ס;

ולכן תהיה טענת הגנה: אין לנו איך לחזור אליהם. זה הכול.

מיכלפליישר:

! אני חללבה להגיד, אני לא אעמוד על זה, אני מאמצת - - -

: ו) הלו"ר3דמלשאמה-הבהו
את רואה שופט שקתס חברה'

; מיכל פללישר

נשתמש בפרוטוקול לדיון, אגב. לגבי מטרות החקיקה, אבל, לטעמי - אני לא רוצה להכניס רעיונות
� � � ה ז ת | -אפשרלפרשא

"

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

1 כשאתם שולחים 31113 וזה קו שלא יכול לקבל 15ם3 יש לכם אינדיקציה מהחברה. כן, יש
אינדיקציה.

; מלכל פללישד

לא בטוח.

1 דזריציקו:

1 שה-15מ5 לא הגיע; לא בכל מצב.
ן 1

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

! ן
1 ) שה'13מ5 לא הגיע, בטח. למי שהסוס?

דורי ציקו .?

אתה יכול גס לא לקבל אפילו - ' -

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:
ו

אה, זה ההוק של אפללו שההנגדתם לו.
ו

דורי ציקו:

נכון, אבל אתה יכול לא לקבל 13ה3 גס אס �הטלפון לא חסום כי פשוט אין ללקוח טלפון בכלל
שתומך ב-15ז51.

ברוריה מנדלסוו:

או תא קולי,

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

איזה טלמן היום לא תומך נ-13ט5 ? גם בטלפון קווי יש 5111$.

1
1

1



י ו
ועדת הכלכלה 17

20/02/2012 |

: ךורי צייוו

לא בכל קווי יש 13ז51, בכשרים אץ 3במ5.

) ברוריה מנדלסוו:

בכשרים אין 5בל51.

( דורי ציקו -.

בכשרים <ש לי חיווי אבל.

: היו"ר כרמל שאמה-הבהו

) אנחיו נותנים את השירות הזה למי שיש לו אה האפשרות לקבל.

; חיים זילבו�

אז למה לא לכתוב שמי שאין לו, לא יקבל.

תמרפינקוס:

; מי שיודע ללכת שילך. כי זה כמו להגיד

טירי ייגשטוק: -, חנה

זה מיותר.

זילבר: • חיים
!

זה לא אוהו דבר.
\

ו תמר 3?נקוס:

אותו דבר.

הילה דוידוביץ:

| אוהו דבר.
ו

תמר פיגקוס:

מי שיודע ללכת הולך.

הילה דוידוביץ:

ומי שאין לו פלאפון, אז מהז צריך לכתוב נס שאם לו פלאמן אז גס?

ברוריה מנדלסוו;

זה לא פלאפון, זה טלפון. לא בהכרח לפלאפון.

: דו<דוב<)י ה<לה

אין לו משיכון ואין לו פלאפון נייד.

ו
1

1
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|

י בתריה מנדלסוין:
ו

1 על זה אנחנו מדברים. חוזרים אליו מהטלפון שאליו הוא התקשר. הילה, על מה אתם מדברים?
ו

; 1 . חנה טירי וינשטוק
ו
ן

לא, ישאירו הודעה קולית.

] היו"רכרמלשאמה-הכהו:
� :

, מה הבעיה! רגע, מה הבעיה? לטלפונים נייחים לא יחזרו ב-15מ5

 י חנה טירי וינשטוק:
1
ו

לבעלי עסקים יש את כל הפרטים גם של הצרכנים.

: י היו"ר כרמל שאמה-הכהו

לניידים שולחים 31113. נייד שאין לו 3במ3 בעילתו. זו הגישה שלנו, נכון, אירע? לגבי טלפונים קוויים
בבית, 51115 זה לא פיתרון, הודעה קולית או שיחה.

? י חנה טירי וינשטוק:

אז הודעה קולית.

איתי עצמוו:

לפעמים אין תא קולי.

1 חנה טירי וינשטוק:

"] אס אין אז אין, אני לא יכולה לבוא ולהגיד שהעוסק התרשל אס אין לו.

המרפינלןוס:

אס אץ אז אין, אז העוסק יחזור תוך 3 שעות בלי שהוא השאיר הודעה.

חיים זיליר-.
1

! -"ר שנים אחורה!

היו"ר כרמל שאמה-הכהן:

מה זאת אומרת? אתה אומר: אגי התקשרתי אליו ולא היה מענה ולא היתה אפשרות להשאיר
; הודעה, אין אינדיקציה כזו.

אביפרל:

איך אני שומר את זה?

תמר פינקוס;
1

| בפלט של השיחות.
ן

היו"ר כרמל שאמה-הכהן-.

מה הבעיה! אתה התקשרת לאותו ארם?
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אביפרל:

כן.

היו"רברמלשאמה-הבהו:

הוא לא עגה לך!

אביפרל:

כן.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

[ ולא ענה מעגה קולי?

; אבי פרל

כן.

שאמה-הכהו: היו"רכרמל

. י לידו רשום "בוצעה שירות חזרה ואץ מענה קולי ואין מענה אנושי'1

) אביפרל: "
1

אבל, אדתי היושב-ראש, כמה זמן אני יכול לשמור כוח דבר מתוך 10,000 השיחות שאיי מוציא
ביוסל

הירירכרמלשאמה-הכהו:

| את כל זה אתה שומר על דיסק און-קי 10 גשיס.
ו

אביפרל:

סליחה, לשמור 10,000 שיחות שמגיעות בכמות, והוא יתבע בעוד 3 שנים?

הלו"ר כרמל שאמה-הכהו;

אבל, אבי, זה שני גרושים וחצי היום לשמור את כל המידע חוה.

אביפרל:

אדוני היושב-ראש, זה לא גרוש וחצי, אני רוצה להסביר לך מה הבעיה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו =

1,000 גרוש.

אביפרל:

זה גפ לא 1,000 גרוש. אנחנו שמים פקידה היום במשרה מלאה-•-

היו"ר כרמל שאמה-הבהו:

אבל היא עשתה את הטלפון הזה.
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; תמר פינקוס

אז תענו מיד.

אבי פרל:

סליחה, גם אתם עוגיס מיד! את עונה מיד?

תמר פינקוס;

אני כן.

ו1 אביפרל:

את עונה מידז אז אני רוצה לומר לכם שלפני שאתם אומרים לנו מה לעשות תעשו אה זה אתם.
| הכי סוב. נלמד מכס. משרדי ממשלה קודם כל שיענו בזמן, אחר כך תפנו אלינו, המעסיקים, בנוסף לכל

1 הבעיות. אנחנו אמרנו שהבסיס הוא שאנחנו, כחברות מסחריות, רוצות לתת את השירות הכי טוב.

תמר פינקוס;

אז תיתן.

אביפרל:

חוץ מזה, שבתקנות אגחנו הפרתו, אם זו תקלה זה 1-800, ועל זה אנחנו דנים כרגע ולדבר הזה
1 צריך גם לתת איזשהו מרווח ולא להכניס אותנו כל שני וחמישי להגיע לתביעות ייצוגיות. זה מה שייגרם

| בסוף וזה מה שיקרה.

טירי וינשטוק: חנה

1 י אבל העובדה שנוסיף את התוספת שאתם מבקשים זה לא מה שימנע את התביעות הייצוגיות. מה,
) זה שאנחנו נכתוב "ובלבד שיש אפשרות להשאיר הודעה"!

/ י אביפרל:
1

ן 1 מה אתם מחפשים? קודם כל תענו אתם בזמן, שאתם תהיו כפופים לאותם החוקים, אחר כך אתם
) הראו איך זה. ,  !

י. ו חנה טירי וינשטוק:

אל תגיד לי דבר כזה, אני לא מגהלת אתך את הוויכוח הזה.

אביפרל:

יש סנקציה והסנקציה תחיה גם עליכם, כל הפוסל במומו פוסל.

חנה סירי וינשטוק:

סליחה, אני לא מבינה את הוויכוח הזה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אני ריצה להבין, כשאני התקשרתי לחברה, איך הס יודעים למי לחזור? השארתי הודעה, נכוף או
הזדהיתי כמהלך הגיתוב!

ו
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ברוריה מנדלסוו:
ו

1 זז באמת הנקודה, שלא כתוב פה לאיזה טלפון חוזרים. זה עמום. לא כתוב לאן חוזרים, לטלפון

; שהוא התקשר ממנו, לטלפון שרשום בחברה.

מיכל פליישר:

הוא יכול לבקש מספר אחר.

ברוריה מנדלסוו:

אבל זה לא כתוב.

מיכל פליישר:

בהודעה שהוא משאיר הוא מקליד כנראה את הטלפון שאליו הוא רוצה שיחזרו.

ברוריה מנדלסוו:

זה כנראה, אז אני אומרת, זה טשא שנשאר פתוח.

; מיכל פליישר

לבקש שיחזרו אליו לסלולר. הוא יכול להתקשר מהעבודה ו

ברוריה מנדלסוו:

; אבל צריך להבהיר את זה.

סלעית קולר;

זה לא צריך להיות בתוך התקנות, סליחה.

חנהטיריוינשטוק:

לבעל העסק יש בדרך כלל את פרטי ההתקשרות עם הלקוח, בדרך כלל יש לו את כל הפרטים, יש
לו את מטפר הטלפון שלי, יש לו את מספר הסלולרי עולי. אפ אני מתקשרת ואני מבקשת שיחזרו אלי, אז

מן הסתם אני משאירה פרטים.

תמרפינקוס:

שילמדו מ"נט-סל". ב"נט-סל" חוזרים ואס הם לא מוצאים אותו פה - עוד לא קרה לי שהייתי
צריכה לעשות הזמנה, השארתי הודעה ולא חזרו אלי. הס יודעים לחזור אלי, לא משנה איפה אני נמצאת.

איתוכבל:

יש הבדל ואני אגיד לך מהו, ב"נט-סל" הוא רוצה אותך. וה לא דומה כי ב"נט-סל" הוא צריך
אותך.

תמרפינקוס:

גם הס צריכים אותי.

לאה וחו:

ן לא, זה לא רק זה. זו מערכת שבנויה על טלפוניה. זה בסיס לכל השירות הזה.

1 -
ו
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תמר פינקוס:

זו מערכת, שילמדו איך עובדת המערכת הזו. מערכת מעולה.

איתן כבל:

השירות הוא אחר, לא בגלל זה הוא חוזר. הוא רוצה לקחת ממך את הכסף שלך, זה לגיטימי.
ו

; ו תמר פינקוס
ו

1 גם הם רוצים לקחת ממני את הכסף.

: 1ן אבי פרל
אז למה את מחייבת אותנו, למה אנחנו צריכים את הסנקציה? בואו נתייחס לביטוח לאומי לראות

איך זה עובד, הס גם חוזרים מביטוח לאומי.
ו

איתן כבל:

חבר'ה, שניה. אדוני היושב-ראש, נכנסנו לפה כאילו עכשיו המצאנו אה הגלגל.

היו"ר כרמל שאמח-הבהו:

יש פה הצעה של הייעוץ המשפטי ש"הוראות תקנות משנה (ג) ו-(ד) לעניין התקשרות של עוסק
לצרכן יחולו אם הצרכן השאיר בהודעה מוקלטת פרטים להתקשרות עמו". מקובל?

; סלעית קולר

אז אהה תגיד שיש להם חובה לתת לי את האפשרות להגיש פרטים להתקשרות עמו.

1 חללס זילבר:

י סלעיה, כתוב בהתחלה שצריך להשאיר הודעה אחרי כ דקות. זה כתוב.
ו

סלעית קולר:

אבל איזה פרטים אתה צריך להשאיר?

היו"ר כרמל שאמה-הכהו;
!

1 פרטים להתקשרות.

איתיעצמוו:

זה יכול להיות בדרך של הקשת מספר במערכת ממוחשבת, זה יכול להיות בדרך של השארת
ו הודעה קולית, יש כל מיני דרכים. אני לא חושב שכדאי להיכנס לזה תחת תקנוה.

טיריוינשטול?: חנח

: אתה לא השארת פרטים, אני לא הייתי חייב לחזור, איך הצרכן יוכיח | אם העוסק יבוא ויטען
1 שהוא השאיר פרטים!

| אביפרל:
!

שהוא יוכיח שהוא השאיר פרטים.

ו

?3  ̂  >> << 3037^ך}גע8 1
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חנהטיריוינשטוק:

אני לא רוצה להעמיד את הצרכן - - -

חיים זילבר:

יבוא לבית המשפט ובית המשפט יחליט, כמו כל הליך משפטי.

איתי עצמוו:

אפשר להוכיח שהוא השאיר לו הודעה.

: היו"רכרמלשאמה�הכהוי

איך הוא יוכיח אחרה! בלי זה, איך הוא מוכיח'

; תמר פינקוס

אנחנו יורדים לרזולוציות לא נכונות.

היו"רכרמלשאמה-הכהו:

| איך הוא יוכיח שהוא בכלל פנהי הוא יתקשר, יוציא את פלט שיחות?

פרל: אבי

הוא יוציא פלט שיחות כמו שאנחנו צריכים להוציא.

טיריוינשטוק: ? חנה

יי נכון, הוא יכול להוציא פלט שיחות, אבל בפלט שיחות יש לך רק אה המספר.

1 היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

יש את משך השיחה.

חנהטיריוינשטוק:

אתה לא יודע מה השארתי שם, אין לך את הוכן השיחה.

י תמר פינלןוס:

! אנחנו יורדים לרזולוציה לא נכונה כי אנחנו נצטרך עכשיו על כל "ויץ" לעשות חקיקה. הוא יוכיח
ו שהוא הלך עד הטלפון וכשהוא דיבר הוא ישב, ולכן החקיקה היא כזו, שיש לה גם היגיון, וכמשהו לא קורה
| אז אתה חסר רשלנות. ולכן להתחיל לכתוב "ובלבד שהשאיר" ואיך הוא יוכיח - בשום חקיקה זה לא
מופיע. בשום חקיקה זה לא מופיע. אי אפשר לעשות רזולוציות כאלה. אנחנו עושים עוול לעוסקים, אנחנו
עושים עוול לצרכנים. בואו נשאיר את זה כך, זה תקנות. אנחנו נתאסף לכאן עוד חצי שנה או שנה, ואם

אנחנו נקבל מבול של תלונות של עוסקים ושל צרכנים - השארנו לא השארנו - זה לא נכון.

איהוכבל:

אני חושב שהתקנות הן בסך הכול בסדר, התוספת שאומרת שישאיר את מספר הטלפון שאליו הוא
מבקש שיחזרו אליו ווה הכול.

לאה ורוו:

זו בקשה של איגוד לשכות המסחר, של עורכה הדין רביגוכלץ.

3 8ו*!38|"
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איתן כבל:

זה הכול, זה כל הסיפור.

תמר פינקוס:

1 להתחיל מעבר לזה זה פשוט לא נכון.

כבל: איתו
ו

1 להשאיר רק מספר טלפון, כמו שאתה משאיר הודעות, זה הכול.

י היו"ר כרמל שאמח-הכהו:

| אז אנחט מוסיפים את התוספת: הוראות תקנות משנה (ג) ו-(ד) —

! ! חנה טירל זינשטוק-.

??ו אנל מציעה שלא זה יהיה "ובלבד ש..." אנחנו מביעים שזה באחד הסעיפים הראשונים, כשכתוב -

, קריאות:

חנה טירל וינשטוק -.

רגע, תנו ל< לסיים.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

תנו לה לסייס. מה זה הדבר הזה!
[ �

חנה טירל ולנשטוק.-

אני מבקשת שלא יהיה כתוב "ובלבד" כי ה"בלבד" הזה מכניס את הצרכן למקום שאחר כך יהיה
לו מאוד קשה להוכיח אפ הוא ין רישאלר או לא השאיר ויגידו לו: לא השארת.

: היו"רכרמלשאמה-הכהן

תנסחיאת זה.

חנה טירי וינשטוק .י

אבל אפשר באחד הסעיפים הראשונים, בסעיף (ב) יהיה כתוב: "בחר הצרכן לעבור לשירות השארת
הודעה, ישאיר את הפרטים שלו" משהו כזה.

תמר פינקוס:

"ישאיר את פרטי המספר לשם להתקשר". שס זה צריך להופיע.

; חנה טירי וינשטוק

; העוסק יחזור לצרכן במענה אנושי". ישאיר את פרטי

: לאה ורוו

"ישאיר את הפרטים להתקשרות עמו".
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חנה טירי וינשטול;:

זאת אומרת, בתחילת הסעיף הזה יופיע העניין של השארה הפרטים, לא "ובלבד".

: ן תמר פלנקןס

אז הנה, עכשיו מנסחים. "ישאיר את הכרטיס להתקשרות עמו".
1

| לאה ורון:

הרעיון הוא ברור, ככל שתמצאו נוסח יותר טוב היושב-ראש בוודאי יאפשר לכם לשבח את הנוסח.

איתיעצמוןי:

 ] אני מציע שהוועדה תחליט על העיקרון ואנחנו נחשוב אחר כך איך לשלב את העיקרון הזה בנוסח,
י

! מכיוון שתקנת משנה (ב) אושרה כבר. ו
' תמר פינסוס:

ו

אבל זה צריך להיות בסעיף (ב).

.- איתי עצמת
ו

עורכת הדין פינקוס, תקנה משנה (ב) אושרה בוועדה בדיון הקודם. אנחנו נמצא את הדרך לשלב
את העיקרון הזה ינוסח.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

תמצא את הדרך, אנחנו הבנו את הרעיון. אנחנו נצביע על העיקרון ועל סעיף {ד} ואתם תתקנו את
זה. אנחנו סומכים עליכם. מי בעד�

ן הצבעה
ו

בעד-פה אחד
הסעיף אושר.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אושר פה אחד.

: איתי עצמוו

ברמה של הבהרה, מה שדובר קודם, שהעוסק בעצם יאמר מה הוא טווח השעות שבו יחזור לצרכן,
העיקרון הזה התקבל!

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

כן-

איתוכבל:

עליו. ן הציעט

איתי עצמוו =
1

1 לא, לא הצבענו, רק דובר, רק רציתי לוודא.

|
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היו"רכרמלשאמה-הכהן:

הצבענו על השינויים. כן, בבקשה.

חנה טירי וינשטוק:

"חובת מענה 2. (א) המענה האנושי של שירות טלפוני חינם ייתן לצרכן מענה לכל פניה

אנושי לעניין שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שהעוסק מוכר או בשירותים אותם

הוא נותן מכוח דין או הסכם.

(ב) השאיר הצרכן הודעה כאמור בתקנה 1(ב} יחזור העוסק לצרכן במענה

! אנושי ויספק לו מענה לעניין הליקוי או הפגם שבגיגם פנה."
1

/ כל מה שרצינו לומר בתקנות האלה הוא שהמענה האנושי של העוסק יהיה מענה מקצועי שהוא
י, באמת ייתן מענה לצרכן לעניין הליקוי או הפגם, שלא יענו לו, יחזרו אליו ויגידו לו-. כן, אני אשלח אליך

! . טכנאי בעוד 3 ימים.

: שאמה-הכהו היו"רכרמל

ן אם אני רוצה לברר משהו לגבי החשבונית, זה לא כלול?
ו

כבל: איתו

| זה כן, גם.
ו

קריאה:

1 זה לא פגם.

ו "��� י—י הילה תידוביץ:
ו
1

זה כן.

: איתיעצמון

השאלה איך מפרשים את המונח "ליקןי או פגם". השאלה אם זה ליקוי או פגם במתן השירות.
1

1 חנה טירי וינשטוק:

ן השאלה איך מפרשים, זו פרשנות. הפרשנות שלנו היא שוה כן חל.

: היו"ר כרמל שאמה-חכהו

למה לא להבהיר את זה?

חנה טירי וינשטוק;
1

ן החוק מדבר על ליקוי בטובין או בשירותים. אס יש לי שאלה לגבי חשבונית, אני חושבת שטעו
בחשבונית, הפרשנות שלנו היא שזה כן חל על המקרים האלה,

היו"רכרמלשאמה-הכהו:

איתן, להכין תיקו^לחקיקה הראשית לגבי הליקוי.

1
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איתן ככל •.

כבר אמרנו להם את זה בשיחתי עמס, שאנחנו רוציס לעשות הרחבה נוסכת.

עצמוןי: איתי

1 אכל אני מבין שגם כיןס משרד התנ/"ת מפרש את המונח "ליקויים או פגמים" ככוללים טעות
1 בחשבונית.

ו

! חנה סירי וינשטוק:

זאת הפרשנות שלנו.

תמרפינקוס:

? ! כשיש טעות בחשבון זה ליקוי.
1

חנה טירי וינשטול?:

הסעיף הוא סעיף אזרחי, הוא אמנם לא פלילי אבל גם במישור האזרחי זאת הפרשנות שלנו.

אבי פרל;

1 , אתני היושב-ראש, יש לי הערה.

: היו"ר כרמל שאמח-הכהו:

בבקשה.

| אבינירל:
1

אני רק מבקש, אדוני, ברשותך, בסעיף (כ), אם אפשר להוסיף ��'השאיר הצרכן הודעה ברורה
ומפורטת" ורק אז אני אוכל להתייחס אליה. כי אם אני לא מקבל - • -

ו
ינשטוק: חנה טירי ו

אבל אתם טענתם לא להשאיר דבר כזה, להפן. אנחנו רצינו בהתחלה, במקור, שהוא יפרט מה פגם
או הליקוי אבל הס התנגדו לזה.

היו"ר כרמל שאמח-הכהו;

טוב, הנקודה ברורה.

1 איתן כבל ל

כבר עברנו את זה.

תמרפינקוס:

זה כבר אושר, תעזבו.

ינשטוק; חנה טירי ו

היו לך הערות נוסח!

1

ו
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איתי עצמת:

, מכיוון שמה שכתוב כאן כרגע כן, אני רציתי פשוט להבין את הכוונה המפורשת שלכם בתקנה ל
! בעצם חוזר פחות או יותר על מה שכתוב בסעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן. הכוונה היא שעוסק ייתן מענה

1 . מקצועי בפניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין או בשירותים, נכון?

� ! חנה טירי וינשטול;:

כן.

איתיעצמוו:

ולהבנתי, תקנת משכה (ב) מיותרת.

תמרפייקוס;
? ז

! אלא אם כן אי אפשר באמת לתת מענה בטלפון ויגידו-. תשמעו, זה קלקול, אנחנו צריכים לשלוח
אליך טכנאי, אנחנו לא יכולים לעזור לך.

עצמוו; איתי

) השאלה מה זה מענה מקצועי, מענה מקצועי יכול להבין את הבעיה ולהגיד שהיא תטופל אחר כך,
ן גם זה מענה מקצועי.

1

אלתו כבל:

! נכון, גס זה מענה מקצועי.

ן1 תמר פינקוס:
זה מענה מקצועי.

עצמוו: ן איתי

אני חושב שתקנת משנה (ב) מיותרת.

חנה טירי וינשטוק:

? אפשר לנסח את זה כמו שאתה מציע� "העוסק ייתן לצרכן מענה מקצועי לכל פניה שעניינה
[ ליקויים או פגמים בטובין שהעוסק מוכר או בשירותים אותם הוא נותן מכוח דין או הסכם" ולוותר על

תקנת משנה (ב).

ו איתיעצמוו:

תקנת משנה (ב), אני לא כך כל מבין מה היא מוסיפה פשוט, אני חושב שהיא מיותרת.

חנה טירי וינשטוס:

בסדר, אפשר למחוק אוהה.

לאה ורוו:

סעיף2! אדונימאשראת

היו"רכרמלשאמה-הכהו:

כן-

ו



ו
ועדת הכלכלה 39

20/02/2012 1

לאה ורוו .?

! תקנה (ב) נמחקה, סעיף 2 אושר.

; חנה טירי וינשטוק

"סייג 3. תקנות אלו לא יחולו במקרה בו קייס ליקוי או פגס מערכתי כללי

לתקנות באספקת טובין או שירותים והפגם או הליקוי כאמור הוא לפחות

' בפריסה אזורית ובתנאי שכאשר פונה הצרכן לעוסק לקבלת מענה אנושי

לפי תקנות אלה, יודיע לו העוסק, בהקלטה טלפונית, מחו האזור בו קייס

1 הליקוי אן הפגם המערכתי ומהו הזמן המשוער לתיקון הליקוי או הפגם

כאמור. "

/ התקנת הזו היא תקנה חדשה, הוספנו אותה לאור הערות שנשמעו פח בדיון הקודם. אנחנו ניסינו
לתת איזשהו סייג מאוד ספציפי, מאוד נקודתי. זאת אומרת, רק כאשר קיים פגם מערכתי כללי באספקת
) טובין או שירותים והפגם הזה מתייחס לאזור מסוים, ליישוב מסוים, לעיר מסוימת, למשל, היתה קריסה ?

ן של עמודי חשמל או יש פגיעה בצינורות ובו' והפגם הזה מתייהס לאוכלוסיה רחבה שהיא לפחות בפריסה
, לא חייבים לתה מענה תוך - - - | אזורית, במקרה כזה אנחנו מוכנים שיהיה סייג לתקנות. זאת אומרת

ו
ו ו תמרפינקוס:

-. קיימת תקלה גם אי אפשר כי אז יש מפולת של טלפונים של אנשים !אז יש מעיה קולי שאןכ/ר
באזור הזה - כמו שחברת חשמל עושה.

חנה טירי וינשטוק:

י אנחנו מוכנים לתת אה הסיע בתנאי שכאשר הצרכן פוגה לעוסק - זאת אומרה, שלא יהיה מצב
שהצרכן פונה ואף אחד לא עונה. הוא לא יודע מה קורה גיש לו חושך בבית ור,ןא באמו3 לא יודע מה המצב.
לכן, הסייג הזה יחול רק כאשר הצרכן פונה לעוסק לקבלת מענה אנושי ולש הודעה מוקלטת שהעוסק

משאיר שאומרת מהו האזור שקיים בו הליקוי ומהו הזמן המשוער לתיקונו.

היו"רכרמלשאמה-הכהו:

1 הבנו.
: חנה טירי וינשטוק

חברת חשמל, למשל, עושה את זה היום. זה אפשרי. רק במקרה הספציפי הזה. לא במקרה שיש
עומס על הקווים וכף, זה לא המקרה.

וו
/ היו"רכרמלשאמה-הכהו:

> הבנו. כן, בבקשה.

איתיעצמוו:

1 יש לי מספר העתה לנוסח התקנה. קודם כל, אתם מדברים על פגם או ליקוי בפריסה אזורית,
י רציתי להבין למה הכוונה. האם הכוונה ביישוב מסוים, בעיר מסוימת, באזור בארץל לא כל כך ברור.

חנה טירי ויגשטוק:

לא רצינו שזה יהיה, למשל, רק לגבי בית מסוים או לגבי בניין מסוים. אלא שזה יהיה בפריסה
אזורית, למשל ביישוב או ברמה של שכונות מסוימות בעיר מסוימת, אבל לא ברמה של בית או בניין בודד.

1

1
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כבל: איתו

אני רוצה לחדד. בעקבות הפניה באן כמעט של כל הגופים, בוודאי הגופים הגדולים, שבאו ודיברו
איך הם צריכים להתייחס למצב שיש בו קריסה של מערכת, אחרי דין ודברים שניהלו בינינו, ניסינו לכמת
את השאלה מהי קריסה. אם זו קריסה ארצית אז זה לא בשליטתם. אבל אנחנו לא תצלם שכל קריסה או
1 כל בעיה בבניין תהפך להיות בעיה רב-לאומית, רב-מערכתית. הניסוח הזה מנסה ללכה יעצם בין הטיפות,

' בהגדרות השונות של הבעיות שיש.

היו"רכרמלשאמה-הבהו:

אי אפשר לקבוע שסייג זה לא יופעל יותר מכך וכך כעמים בשנה?

| תמר פינקוס ?
1

לא, איך הם יכולים לדעתי זה יכול להיות לפעמים כל יום. אני יודעת כמה פעמים יהיה ברק שיפגע
] או ישרוף?

היו"ר כרמל שאמה-הכהן:
?

יש הסתברות.

תמרפינלווס-.

1 לא, לא.

; איהוכבל:

את השאלה של היושב-ראש. היושב-ראש לא שאל כמה פעמיס הברק יפגע, ברק לא פוגע אני מבין
ן פעמיים באותו מקוס אבל נם קורה. העניין הוא אחר, שלא זה יהפך למה שנקרא עיר מקלט. זאת כוונתו

| | של היושב-ראש, שאתה יכול לבוא ולבדוק.

1 מירב יוסף:
ו

: כל מקרה חירום מגובה בחירום, אם כפעיל קווים —

וינשטוה: טירי חגה

אני רוצה לחדד עוד נקודה קטנה. אם יש פגם מערכתי, למשל בירושלים, וההודעה המוקלטת
> באמת מופנית לתושבי ירושלים ולגביהם יש לאותה חברה סייג. תושבי תל-אביב, למשל - זה לא שהפטור

| הזה חל ספציפית לחברה, אלא זה אומר שתושבי ירושלים באזור שבו יש את הפגם —

כבל. איתו

ברור.

: איתיעצמוןי

מה התשובה לשאלה ששאלתי על פריסה אזורית, האס אתם רוצים לחדד את הנוסח?

; ן חנה טירי וינשטוק

אפשר להוסיף "לרבות ביישוב מסוים" בכל מקרח וגם להגיד "באופן שלא מאפשר עמידה בהוראת
התקנות".

: איתי עצמוו

כלומר, לא מדובר על עצם קיומו של ליקוי או פגם מערכתי כללי אלא פגם כזה שהוא בהיקף שאינו
מאפשר עמידה בהוראת התקנות?
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: ינשטוק חנה סירי ו

1 כן.

הלו"ר כרמל שא מה-הכהו -.

בסדר. מי בעדי
הצבעה

בעד-פה אחדו
( | הסעיף אושר.

: היו"רכרמלשאמה-הכהו

אושר. סעיף הבא.

: ן ישראל מובשוביץ

אפשר!

ן היריד כרמל שאמה-הכהו:

הצבענו על זה כבר.

י ישראל מובשוביץ:

1 טוב, אז אחר כך אני אתייחס.
1

היריד כומל שאמה-הכהו:

אוקיי. סעיף הבא.

; חנהטיריוינשטוק

1 אנחנו הצענו נוסח חדש שאומר:

ן "שמירת 4. אין בהוראות תקנוה אלה כדי לגרוע מזכותו של צרכן לפי דין אחר."
? י הוראות

היוייר כרמל שאמה-הכהו:

הערה בתרה.

: 1 איתי עצמוו

צריך רק להבהיר שדין כאן - אני לא בטוח בכלל שהוא כולל רישיון למשל, ויש גם הוראות
ברישיונות, למשל של חברות התקשורת. צריך אולי להבהיר.

: ברוריה מנדלסון

1 צריך למצוא נוסח שזה כולל גם רישיון.

!

ן
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: עצמזןי איתי

גם אני חושב.

ועשטוק: טירי חנה

או אפשר להגיד "לפי דץ אחר".

תמרפיגקוס:

"בדין" או "ברישיון שבא מכוח דין". אני יכולה לתת להם רישיון שלי שהוא לא שווה כלום. כדאי
שהרישיון יהיה מכוח דין.

איתי עצמוו:

! " אנחנו ננסח.

1 היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

הקעיף' בעד מי בעיה, ! אין

מירב יוסף =

אפ אפשר לפני שאתם מצביעים שתהיה לי אפשרות לדבר'.

' חיו"ר כרמל שאמה-הכהו:

כן, בבקשה.
ו

! מירב יוסף:
קודם כל, בהמשך למה שהיועץ המשפטי שלכס אמר, לפי דין אחר, אנחנו קובעים אמות מידה. אני
רוצה אפ אפשר שיהיה גם הכנסת המילים "אמות מידה" לתוך העניין. הסעיף הזה, בהמשך ללשיבה
הקודמת של ועדת הכלכלה בנושא, נבנה לצורך ההכרה ברגולטור. זאת אומרה, אס הרגולטור קבע
שתקנות או כללים מיטיבים - בזמנו דיבתו על המללה "מיטיבים" - מיטיבים עם זכותו של צרכן, עם

יכולתו.

אני רוצה לצורך העניין לומר מספר דברים. קודם כל, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, בעקבות
כל הנושא של המוקד הטלפוני שעלה פה לפני מספר חודשים רב, קבעה בהחלטת רשות את התנהלות חברה
החשמל בנושא המוקד הטלפוני. זאת אומרת שהיום יש אמת מידה מחייבה לחברת החשמל ואגי מברכת
על ההבחנה בנושא של החירום שהכנסתם כאן, כאשר אמת המידה שלנו באמת עושה את ההבחנה בין

חיתם לעיתות שגרה, איך מתנהלים בכל אחד מהדברים.

מהמקום שבו אני יושבת, כאשר אני בונה אמות מידה ומתייחסת לדברים שבחברת החשמל
צריכים, אני בודקת בצורה מאוד מדוקדקת את הצרכים הספציפיים של החברה. כאשר החוק הזה נבנה
ו הוא נבנה לצורך טיפול בהבחנה ביו לקוחות חדשים ללקוחות קיימים, וכל הנושא הזה של עמידה בזמנים,
1 שלקוח קיים עומד ומחכה שיענו לו לעומת לקוח חדש שצ'יק-צ'אק עתים לו. חברת החשמל לא מהעסקת,

לא עם לקוחות חדשים ולא עם לקוחות קיימים.

; ' תמר פינקוס
1

עם לקוחות שבויים.
1

! מירב יוסף:

1 היא מונופול, בגלל זה יש לה רגולטור.

ו
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היו"ר כרמל שאמה-הכהו ?.

ן מונופול זו מילה עדינה.

מירב יוסף:

1 מבחינה ההתייחסות של לקוחות כאלה או לקוחות כאלה, לחברת חשמל אין את הדבר הזה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

טוב, מה גברתי רוצהל אני לא מיין. אין לנו שעתיים.

: ן מירב יוסף
אני אניד לך מה אני רוצה. אני רוצה שהחריגו את חברה החשמל מכל התקנות האלה. אני ביקשתי
את זה גם בפגישה הקודמת וכאשר דיברנו על זה הגברת סירי אמרה שהיא תקבע בתקנות האלה שברגע

שיש אמות מידה או דין שמיטיב אז בעצם החברה תוחרג מזה. אנחנו בנינו אמות מידה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

הבנו את הבקשה.

תמר פינקוס:

היא לא תוחרג.

וינשטוק; טירי | חנה

1 אז זו בדיוק ההוראה הזאת.

: מירב יוסף

לא, זו לא ההוראה הזו, זו הוראה אחרת.

אבי פרל;
ו

להחריג גם את חברות הגז.

: וו חנה טיריוינשטוק
ו

1 י זו ההוראה הזו, אולי אני צריכה להסביר.

: ! מירב יוסף:
! ן

; לש רגולטור להברת החשמל והוא קובע את ההוראות.
1

| היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

ההוראות האלה לא פוגעות כשום זכויות של צרכן שניתנות לו מכוח הסכם, דין או אמות מידה.

מירב יוסף:

| זה נכון, אבל התקנה הזו מתייחסת למשהו שמבחינת חברת החשמל - - -
ו

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אם אמות המידה מוגברות מאלה, אז הן יחולו.

י
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אלתו כבל:

בוודאי, יחולו.

: שאמה-הכהו היו"רכרמל
1

הך אלה שיחולו,

ן תמרפינקוס:

או לא יתלוננו נגדן.

מירב יוסף •-

לא, לא.
1

; ! חנה טירי וינשטוק

| > אם אמות המידה שלך קובעות זכויות יותר טובות לצרכן - - -

1 מירב יוסח:

ן | יש פה תהליך, התהליך הזה אומר: ירים טלפון, יחכה על הקו 3 דקות, אם חיכה על הקו יענו לו
: :י תוך 2 דקות, יחזרו אליו - כל הדברים האלה לא קיימים בחברת חשמל.

: 1 תמר פלנקוס
מצוין.

! מירב יוסף:
ו

מצוץ, הכול טוב ויפה, אבל בזכות התקנות האלה חברה חשמל הצטרך להושיב כמה וכמה
1 מוקדנים במוקדים שלהס למקרה וכן יקרה. כל דבר כזה - עלות בצידו. אני חושבת שבמצב שבו חברת
1 החשמל, מבחינת ממוצע, עונה תוך 47 שניות במעיה אגושי, לא לפגמים בטובין ולא להקלות אלא עונה
לכולם כמו שצריך במוקד חינם 103 לכל מה שהם מבקשים, אני חושבת שמהמקום הזה לא צריך להחיל

, עם גל הכבוד. ן עליה את התקנות האלה ולתת לרגולטור לעשות את העבודה שלו
; היו"ר כרמל שאמה-הכהו

1 אוקיי, תגובת משרד ההמ"ה.

חנה טירי וינשטוק:

אנחנו מתנגדים להחרגה.

1 היו"רכרמלשאמה-הכהו:

תגובת כבל?

איתוכבל:

, אני מתנגד. לא

| היו"ר כרמל שאמה-הכהו .•

מתנגד.
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ישראל מובשוביץ:

שאחרי הדברים של הרגולטור - שבימי שגרה אנחנו נוהגים להתווכח, אם לא לריב - אני למרות
זאת רוצה להוסיף אחרי מה שנאמר פה. אני מאוד מבין את מטרת החוק ואת המקום שממנו הוא בא,
מאוד מבין ולא רוצה להרחיב את הדיבור כדי לא לריב עם חלק מהאנשים שנמצאים פה. יש לי את הזכות

לייצג חברה שנמצאת במקום אחר לגמרי.

שמעתי פה מילה שאנחנו לא אוהבים לשמוע אותה - "לקוחות שבויים" - אנחנו מתייחסים
ללקוחות שלנו כאילו שהם בוחרים להיות לקוחות שלנו ואנחנו באים עם ערכיכ של שירות. היעדים
האגרסיביים שלנו במתן שירות הם מארד גבוהים ובגלל האופי המיוחד של המוצר אנחנו בכלל לא יכולים
1 - שהחשבון לא מצא חן בעיניו או שהוא סתם רוצה לברר איזה שירות הוא יקבל מאתנו.! להרשות לעצמנו להתייחס ללקוחות בצורה שונה. אין דיר כזה אצלנו לקוח שמתקשר בגלל פגם בטובין או

ו

ולכן, הקמנו מוקד רב-תכליהי, אין לנו מוקד להקלות, ולכן נתנו חיוג חינם לכל סוגי השיחות. וה
הקו שמנחה אותנו. אבל מה לעשות שהאפיון המיוחד של המוצר שלנו הוא שונה מכל מוצר אחר? המצב
ן השגרתי שלנו הוא מצי של אי שגרה. בכל רגע נתון יכולים להיות אלפי אנשים מתוך 2.5 מיליון לקוחות

1 במדינה —

ו הט"רכרמלשאמהיהכהו:

נתנו לך את ההחרגה בתקנה 3.

; ישראל מובשוביץ

ההחרגה הזו, קודם כל, היא טובה, אבל היא לא נותנת מענה מושלם והיא הופכת אותנו כל הזמן
! להתייחס לסוגיה האם אנחנו נמצאים במצב של תקלה או לא של תקלה. לטעמנו, אני מבקש בכל אופן לדון
| בזה, לשים אןךען במקלם אהד, עם רמלציה שמקפידה לראןה שאנחט עובדלס על פ< אמוה מידה שיחתילת
ולא להימצא תחת התג ותו של החוק הספציפי הזה. זה מה שאנחנו מבקשים, שבכל זאת תשקלו את זה

, שנית,

הייו"ר כרמל שאמה-הכהו:

! אוקיי, שינה את דעתך?

אלתו כבל:

לא. הוא כבר שוחח אתי ואני לא יכול לומר שהדברים מופרכים אבל יה יפתח אה כל החוק, אני
- - - יכול לומר לו 

; | לאה ורון
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל איננה הרגולטור היחיד במשק.

איתן כבל =

בדיוק. שתדע לך שלאותה שיחה כל אחד בא עם הייחודיות שלו, לאחד יש פה את הכובע הז�ה
ולשני אחר - מכל אחד גמצא כאן סביב השולחן ואלה שלא נמצאים סביב השולחן. ההפך, אני חושב
שיחסית למונופול אתם נותנים שירות יוצא מן הכלל, אני אומר את וה גס באופן של מי שנתקל בזה. אבל
ככל שהרגולטור - ואני גם אמרתי את זה לך - יודע לתת שירות עוד יותר טוב מהחוק הזה אנחנו נברך.

זאת אומרת, החוק הזה אמרר להיות רק "עין לציון צופיה" בעניין הזה שהוא מכוון את הדרך. זה הכול.

: היו"ר כרמל שאמה-הכהו

נכון. וה רף מינימום. אנחנו נעבור להצבעה. מי כעד תקנה 4 עם השינוי'.

ו

ו
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הצבעה

בעד - פה אחד
התקנה אושרה.

: היויירכרמלשאמה-הכהוי
1
1

| אושר. תקנה 5, התחילה.

ועשטוק: ו חגהטירי

"תחי 5. תחילתן של תקנות אלה חצי שנה מיום פרסומן."
לה

מיכלפליישר:

אני רוצה לעלות בקשה - ציינתי את זה כבר בסוף הדיון הקודם - שהיות והתקנות בנוסחן
מייצרות הרבה מאוד אפיונלס למערכות אצלנו, שכבר קיימת מערכת דומה שנועלת אבל עדיין לא תואמת
את כל האפיונים, וה-13מ3 וכו/ ובוצעה אצלנו השוואה ועבודה במערכות מידע כי אנחנו כבר הולכים
להטמעה של הנושא - אנחנו הרי מכירים את זה וזה כבר הועבר - והיות והתוכניות במערכות מידע הן
, התבקשתי - ובדקתי את זה אתמול שוב - לבקש הארכה ב'3 חודשים נוספים מאוד עמוסות ושנתיות וכו'

ושהתקנות יכנסו לתוקף 9 חודשים מיום פרסומן.

וינשטוק: חנהטידי

אנהנו לא מתנגדים להארכה, אנחנו מבינים את הצורך להתא<ס את המערכות. אנחנו לא נתנגד
להארכה של 3 חודשים נוקפים אבל לא יותר.

ו

איתן כבל:
1

| אין לי התנגדות.

מיכלפלילשר:

ביקשו ממני שנה אבל אמרתי שאני לא מעלה את זה פה.

המר פינקוס •.

יפה עשית.

מיכל פל"שר =

שתדעו שבס אני רואה איזון בדברים.

: היו"ר כרמל שאמה-הכהו

/ מה אתה אומר!
1

איתן כבל:

אין לי בעיה. רק שיעשו את העבודה ברגע שהתקנות יכנסו לתוקף. אם זה יגרום לכן שהדברים
יעשו בצורה הטובה ביותר אני לא אתנגד.

ו
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מיכל פליישר =

.תודה.

היו"רכרמלשאמהיהכהו:

כמה זמן לוקח לפרסם את התקנות האלה?

] תמרפיגקוס:
הבעיה היא לא הפרסום.

; | חנה טירי וינשטוק
אגי מניחה שבערך 3 שבועות. כמה ימיס לעבוד על נוסח ועוד שבועיים להחתים את השר.

!
1 איתן כיל ?.

הבעיה היא לא הפרסום, הבעיה שהם יחיו מוכנים כמו שצריך לקראת המהלך.

שאמה-הכהן: היו"רכרמל

| "תחילתן של תקנות אלה מיום 12.12.12".
1

הצבעה

ו
1 בעד - פה אהד
) הסעיף אושר.

! היו"ר כרמל שאמה-הכהו -.

ן אושר.

: איהוכבל

] אני רוצה רק לומר משהו, סיימנו!
1

/ היו"ר כרמל שאמה-הכהו י.
| לא, יש את הצו. סיימנו אה הדיון בנושא תקנות הגנת הצרכן (מהן שיתה טלפוני), התשע"א'2011!

נעבור לדיון בנושא הבא. ו

ן
!/

/
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2. צו הגנת הצרכו (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"א-ג201
ו
:ו 1 היו"רכרמלשאמה-הכהו

כעת נעבור לנושא הבא בסדר היום: צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק), החשע"א-
2011. כן, בבקשה.

: טיריוינשטוק �ו חנה
ספק מיס וספק חשמל. זה מי שנמצא היום ברשימה. אנחנו מציעים להוסיף את הרשימה, אני אתחילהטלפונית, בוק, כל מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד, סלולרי, השידורים - שזה כבלים ולוויין, ספק גז,העסקים שעליהם תחול החובה לתת שירות טלפוני חינם. נכון להיום, מי שנמצא שס הס שירותיסעיף 18ב לחוק מסמיך את השר נס לשנות אה התוספת השנייה. התוספת השנייה מונה את בעלי

בהקראה.

היו"רכרמלשאמה-הכחו:

תתחילי בהקראה.

וינשטוק: חנהטירי
"צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק), ההשע"כ - 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב(ב)(2) ו - 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 נ (להלן -
החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, בהתייעצות עס שר התקשורת ובאישור

. . ועדת הכלכלה של הכנסת, איי מצווח לאמור:

!
תיקון 1. בתוספת השניה לחוק -

ן התוספת השגיח (1) בפרט 1, במקום "למעט" יבוא "לרבות"; "

התקשורת, למעט בעל רישיון כללי ייחודי. אנחנו לא מבינים למה היתה ההחרגה בעבר.1 נכון להיוס, החוק מדבר על בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים לפי חוק

איתל עצמוץ •?
1

היכלי להסביר מי הוא בעל רישיון כללי ייחודי! במה מדובר!

טיריוינשטוק-. חנה

אתם רוצים להסביר!

: ברוריה מנדלסוו
לפי חוק התקשורת יש סמכות להעניק רישיונות כלליים ייחודיים ויש כמה כעלי רישיוטת שקיבלו

את זה.

; תמר פינקוס

| מי!
1
1
1
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בתריה מנךלסוו:
כמו סלקום, יש רשימה של חירות.ו

: חנה טירי וינשטול,

לא, בבזק פנים ארציים נייחים.

1 בחולה מנדלקןן-.
חברות שמספקות שירותי בזק פנים ארציים נייחים הן לא מחויכות לתת את זה בפריסה

אוניברסלית אלא הן רשאיות לעשות את זה באזורים מסוימים בלבד.

המרפינקוס:

אז גם עליהם זה יחול.

הנה טירי לינשטוק-.
אז אין שוס סיבה שזה לא יחול עליהם. אנחנו מבקשים להרחיב.

היו"רכרמלשאמה�חכהו:

אוקיי.

; חנהטלריוינשטןק
"(2) כפרט 2 אחרי "יעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד" ובוא ''וכן בעל רישיון רדיו

ו טלפון מיד ברשת אחרת";"
ו
לאחרונה נכנס שחקן נוסף בתהום הסלולר, לפי ההגדרה של חוק התקשורת הוא נקרא "בעלו

רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרה", הוא לא נכנס להגדרת - ' -

1 היריד כרמל שאמה-הכהוי:

טיריוינשטוק:ו1 קפעיל וירטואלי? חנה

כן.

כרמלשאמה-הבהן: ן היריר
ו1 הלאה.

עשטוק-. חנה טירי וי

3) אחרי פרט 7 יבוא;
"8. כעל רישיון מיוחד כהגדרתו בסעיף ג לחוק התקשורת למתן שירותי גישה לאינטרנט או מי

שקיבל היתר כללי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התקשורת למתן שירותי גישה לאינטרנט;"

| האינטרנט לא נמצא היום ברשימה ואנחנו מבקשים להוסיף אותו.!

היר'רכרמלשאמה-חכהו:

יי כל מה שאת מוסיפה פה לא גמצא.

1

ו
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: ברוריה מנדלסון
ההתייעצות, אז מבחינת המהות אנחנו מסכימים, נחיל את זה על כולם, אני חושבת שהנוסח שהעברנורק הערת נוסח. חנה, אנחנו העברנו לכם נוסח שאנחנו חושבים שהוא יהיה נכון עוד יותר במכתב

מדויק עוד יותר.

שאמהיהכהו: היו"רכרמל

התאמות ניסוח - יש הסכמה כללית ליועץ המשפטי שלנו לעשות כל התאמת ניסוח.

איתי עצמוו:

נבדוק מהו הנוסח הנכון ביותר.

טירי וינשטוס: חנה
בסדר, אנחנו יעשה התאמות בהתאם למכתב היוועצות.ו

; בתריה מנדלסוו

בסדר.
ו

היריד כרמל שאמה-הכהו:

אוקיי, הלאה.

וינשטוק: טירי חנה
ן "9. עוסק העושה עם צרכן עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה כמשמעותה בסעיף 13ה לחוק."ו

1 דחופה, כמו שח"ל, נטלי, לחצני מצוקה. חם נותנים שירות שהוא שירות מתמשך ויש המון ליקוים ופגמיםתיקנו לאחרונה את סעיף 13 לחוק וקבענו שיש כל מיני חברות ברטיות שנותנות שירותי רפואה
! בשירות.

תמר פינקוס:
זה שירות שבעיקר נותן מענה לקשישים וחולים ואנחנו גם מליחסיס לו חשיבות רבה בתוך החוק,

1 עם סנקציה יותר כבדה. יש לנו חשיבות לצרף אותם הנה.

; | הע"ר כרמל שאמה-הכהו

| אוקיי.
ו

חנה טירי וינשטוק;

[ "תחיל 2. תחילתו של צו וה 60 ימים מיום פרסומו."
ה

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

יש פה בעיה עם התחילה!

חנה טירי וינשטוק:

לא, אני חושבת שהיא לא חייבת להיות כמו התקנות.

ו

ו1
!
!
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הילה חידרביץ:

היא לא חופפת.

איתן כבל;

זה על ההרחבה, בכל מקרה זה כפוף לתקנות.

�?/ היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אוקיי. מי בעד תיקון תקנה 1?

הצבעה

בעד - פה אחד
הקנה 1 אושרה.

: היו"ר כרמל שאמה-הבהו
: תקנה 1 אושרה. מי בעד תיקון תקנה 2!

ו
ן

 הצבעה
)

בעד - פה אחד1
תקנה 2 אושרה.

ו

היו"ר כרמל שאמה-הכהו -.
אושרה. הצו אושר. הדיון הסתיים, תודה רבה.

כבל: איתו
אדוני היושכ'ראש, ככל זאת אני רוצה להגיד הודה.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

ברור.

אלהןכגל:
זה לא במליאה אבל אני בכל ואת רוצה לומר - י ?

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

אפשר לקדר לך את זה במליאה,

איתו כבל:
אני באמת קודם כל רוצה לומר תודה לעוזרת שלי מיכל בן בסט, שהחוק הזה הוא רעיון שלה

בעצם.

ו
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י תמר פינקוס:

אה יודעת כמה שוגאיס קנית לך פה!

איתו כבל •.
הצרכנית היא נאמת לשפר את מערכת היחסים בין העוסק לבין הצרכן, שבסופו של תהליך היא מגבירהכולכם, כל הגציגיס, אלה שנמצאים 0ה ואלה שלא. בסופו של ענילן, גקודת המוצא שלי יכל החקיקהליועץ המשפטי, איתי עצמון ולכן, גס לך חנה וגם לך תמר על העבודה היוצאת מן הכלל שעשית, ולכםרציתי נאמת לומר לה תודה על הרעיון. אני רוצה לומר לך, אדוני, תודה. לך, גברתי לאה, תודה.

תחרות והיא עושה טוב לכולם.

אבי פרל י.
נקווה שבהמשך תכניס נם את משרדי הממשלה לחוק הזה.

: היו"ר כרמל שאמה-הכהן

אבי, מספיק.

: אבי פרל

למה?

: 1 היו"ר כרמל שאמה-הכהז

מספיק, אל תקלקל חגיגות.

1 אבי פרל-
| למה? למה שמשרדי ממשלה לא יכנסו לחוק?

ו

1 לאה וחן;.

אל תדבר בלי רשות דיבור.

איתוכבל:

תן לי.

; היו"ר כרמל שאמה-הכהו

חבר הכנסת כבל.

כבל: איתו

אני יודע שאתה ממהר.

היו"ר כרמל שאמה-הכהו:

לא, אני לא ממהר, יש עוד דיון.

כבל: איתו

תודה רבה לכם.

1
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היו"רכרמלשאמה-הכהו-.

עשינו צדק טלפוני היום. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

[�

(

1 �

 ו
י

ו י

1 -

ז

!

ו
1



נספח 17



ו

הכגסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

" / ? "
פרוטוקול מסי 474 /

מישיבת ועדת הכלכלה
13:15 (2005 , , י"ח בתמוז, התשס"ה (25 ביולי שני מיוס

| סדר היום:
| הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 18)(מתן שירות טלפוני חינם), התשס"ה�2004

של חבר הכנסת חיים כץ
, (פ' 2987)

1

נכחו:

חגרי הוועדה:
אמנון כהן-היו"ר

דוד טל
חיים כץ

: מהמנים
ו

משרד ההמ"ת -.
ן עו"ד יצחק קמחי

!
נמרוד הגלילי - אגוד לשכות המסהר

ן עו"ד יפתח בר עקיבא - המועצה לשידורי כבלים ולווין

חנה טירי

יועצת משפטית.- אתי בנדלר

; לאה ורון מנהלת הוועדה

קצרנית: לאה קיקיון

!

1
1

ו
ו
ו
ו

1
; 

}

ו
!



ו
ועדת הכלכלה 1

25.07.05

ג)(מתן שלרות טלפוני חינם), התשס"ה�2004 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מסי 8
של חבר הכנסת חיים כץ

(פי 2987)

: היו"ר אמנון כהו

י שלום לכולם -אני פותח את ישיבת הוועדה. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 18) מתן
שירות טלפני חינס, של חבר הכנסת חיים כץ. אנחנו מכינים את הצעת החוק לקריאה שניה
ושלישית. כמובן שכל הדיונים שלנו הם באינטרנט, והציבור מהעניין. אחד האזרחים שלח מכתי
לוועדה בנושא המענה הטלפוני בבנקים. למעשה, החוק של חבר הכנסת כץ נולד על מנת
שלאזרחים יהיה שירות יותר טוב, שלמעשה, אם הוא ירצה לשאול איזושהי שאילתה באותו גוף
שהוא רכש אצלו אה השירותים - שהשירות הזה יהיה חינם. החוק הוא ראוי וטוב, ומצד שט-
אנחנו למעשה ממסדים את הנושא הזה שכמעט אין שירות אנושי, טלפון אנושי בין הלקוח לאדם.
, והוא אינו יכול להגיע לאותו אדם שהוא זאת אומרת - אדם רוצה היום להתקשר, לברר משהו
חצה להגיע אליו, אלא לשירות של מענה קולי. בסופו של דבר, לפעמים, בחוק, כשאנחנו רוצים
| לפתור נושא מסוים, אנחנו מקבעים משהו. אם למישהו עד היום היה מענה אנושי, החוק עכשיו
/ אומר לי שאם אני מעל ל- 100 אלף לקוחות אני עושה הסדרה כזו. אז צריך לתת את הדעת איך
אנחנו פותרים את הבעיה הזו - שמצד אחד אנחנו עושים את זה כשירות של מקוס עם למעלה מ-

100 אלף לקוחות, ואיך אנחנו פותרים את הבעיה הזו� וכאן מדברים על בנקים- -

חיים כץ:

הצעת החוק לא באה לפתור את בעיית הטלפונים בבנקים.

: היו"ר אמנון כהו

אני מדבר על ינק כמוסד. זה יכול להיות גם בנושאים אחרים - שאדם מתקשר ורוצה לדבר
עם פקיד מסוים, ומעבירים אותר למרכז הראשי, ואז הוא צריך להגיע לסניף, ובסופו של דבר הוא

ן לא מגיע לדבר עם אותו אדם.
.1

חיים כץ: ו 1
! 1 - אתה יודע - כשמדברים על חוק הבנקאות, עם העמלות - אפשר להכניס סעיף שהם ייתנו

ן שירות טלפוני חינם שיפנה לסניף.
ו

: 1 אתי בנדלר
!

זח לא חל עליהם. לא עליהם ולא על חברות ביטוח.

יצחק קמחי-.

הנושא האנושי לא קייס פח, כחוק הזה. לכאורה, החברה תצא ידי חובתה אם היא תיתן
מספר חינם למענה קולי - שישאירו הודעה על תקלה.

ותו: ! לאח

. אבל צריך להוסיף לזה גם את האפשרות לפנות כבית עסק מסוים לאותו בית שזה מצוין
עסק.

היו"ר אמנון כהן:

1 איך פותרים את זה? אני רוצה שגס יהיה הדבר הזה של שירות חינם, וגם שיהיה טלפון
[, לסניף, אם הוא באזור מסוים, גיאוגרפי. !

דוד טל:

!ו

ו
ו
1
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ידידי חבר הכנסת כץ לא יחשוד בי שאני מנסה לתקוע את החוק. עם כל הכבוד, אני חושב
שהחוק לא ראוי. אני אסביר למה. אני חושב שזה אינטרס עסקי מובהק שכל בית עסק, כל גוף, כל
מוסד שרוצה לקדס את עסקיו - יהיה לו מין שירות שכיה שאנשים יוכלו לדבר. אם אני הולך
לקבוע את זה בחוק, יכולים לעשות לי הפוך על הפוך. אני כבר לא הולך על מענה קולי. אתה יודע

מה! מענה אנושי - תמתין. המשיח יגיע לפני כן.

ן חיים כץ:

ברגע שהם משלמים - -

דוד טל:

אתה נתקע ומחכה.

אמנווכהו: היו"ר

אז הוא אומר: פה חיכית על חשבונך, ולכן - עכשיו, כשוה על חשבונם - -

דוד טל:

אני לא תאה שאני הולך לקבל שירות טוב יותר - -

לאה ורוו;

השאלה היא מה יותר יקר: להעסיק עוד יותר אנשים או לשלם על הטלפון,

יצחלז קמחי:

שאלו אותי שאלה טובה - האם הכנסנו את הנושא של השירות הולם, שכפי שאמר הבר
הכנסת טל - יכולים לייבש אותך על הקו. אז במסגרת התקנות ננסה להכניס איזה שהוא מתחום

סבירות כלשהו, אבל זה משהו שבעייתי מאד לבחון או לבדוק.

חיים כץ:

1 למנוע מונופול, שתהיה תחרות, אבל בינתיים הכל זח מונופולים. אין תחרות. מונופולים
יש, לצערי. בטח בכבלים ובלווין.

אתיבנדלר:

מעלים כאן בעיות רציניות. זה מחייב מחשבה. היושב ראש שאל אותי אם יש לי תשובה
לבעיות שהועלו, ואין לי.

חיים כץ 1 /
< 

? 
/ 

-

? { האויב של הטוב מאד הוא המצוץ. אי אפשר להגיע למצוינות. אלה שמקבלים החלטות
ן . צריכים לקבל החלטות על טוב מאד. אין מושלם.

אמנווכהו: | היו"ר
1

מה יהיה עס חברה שיש לה 120 אלף לקוחות, שתי מזכירות שנותנות מענה אנושי. אני
1 בכוח מעביר אותם למענה הזה, עכשיו!

אתי בנדלר:
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החברה יכולה לומר שאס השיחות הן על חשבונה, אז היא, בחשבון עלות - תועלת,
מחליטה לפטר את שתי המזכירות, או להעביר אותן למטרות יותר מועילות לחברה, ולהפסיק את
השירות האנושי, ולעבור למשהו מרכזי. היא צריכה להשקיע היוס במערכת, שאולי אין לה. קשה
לי לומר. אגי לא חברה עסקית ולא התמודדתי עם שאלות כאלה אף פעם. אני גם לא יודעת מה

המשמעות המעשית של זה לכל אחד מהמעסיקים.

חיים כץ:

כמי שמצלצל חדשות לבקרים -אני אענה. המרכז מנותב למזכירה. אחרי הניתוב זה מגיע
לבן אדם. הוא לא יכול להוביל אותך לכל אורך הקו למזכירה. המרכז שולח אותך למזכירה.

המזכירה מנתבת אותך, ובסופו של דבר מחכה בן אדם. הוא צריך לקבל את ההודעות שלך.

דוד טל:

אחרי כמה זמן היא מעיירה אותך!
1

י חיים כץ:

/ היוס, כשזה על חשבוני - לא מעניין אותם. כשזה יהיה על חשבונם זה יהיה הרבה יותר
| מהר. כל שבת אני הולך לקנות כרטיסים למשחק כדורגל. כל שבת הס לא מחברים אותי ואני
. בסוף אתה עובר למרכזיה מנתבת, מצלצל להם לקו שלהם. חצי משחק עובר עד שהם עונים לי
ובשורה תחתונה מחכה ין אדם. אני לא מכיר היום חברה של 120 לקוחות שלא שמה מרכזיה
אלקטרונית אלא בן אדם שעונה. איו כזה דבר, זה לא קיים במשק הישראלי. בכל חברה גדולה
אתה עובר דרך מרכזיה שמנתבת את השיחות לאנשים שמחכים. אין מרכזנית שמנתבת שיחות.

הקטע הזה עבר מהעולם. עכשיו השאלה היא האם זה על חשבוני או על חשבון החברה.

: נמרוד הגלילי

אנחנו, איגוד לשכות המסחר, חושבים שזו התערבות חמורה מדי כשוק העסקי, הפרטי.
אנחנו לא חושיים שיש לזה הצדקה. בתחרות הקיימת, כל גוף, אס הוא חושב שזה יקדם אותו
בעסקיו- אז זה מקובל, ואם לא - אז לא. אני לא חושב שהמחוקק צריך להתערב פה מהבחינה
הזו של איך צריך לתת שירות. צריך לתת שירות אבל השאלה היא האם זה יהיה בחיוג חינם או

לא היא כבר התערבות חמורה מדי.

היו"ר אמנון כהו:

אני סומך על הסוחרים שיגלגלו את זה, גם כאן, לתוך המחיר.

: נמרוד הגלילי

יפה. אז מה עשינו בזה? אז לא עשינו שום דבר. מצד שני, אני לא יודע אם זו הכוונה - אני
חושב שצריך לעשות הבדלה בין מוצרים מתמשכים למוצרים רגילים. לא יכול להיות שעל הכל

תהיה חובה כזו.

ו אתי בנדלר:

מזה "מוצרים מתמשכים"?

ן היו"ר אמנוו כהו:
ו

אם קניתי תנור גז, בחברה שיש לה 200 אלף לקוחות - באופן חד פעמי, אז זה מוצר
מתמשך?

חיים כץ:

אס קניה תנור גז ויש 200 אלף לקוחות, זה לא חנות, זו חברה.

ו



ו
ועדת הכלכלה 5

25,07.05

: היו"ר אמנון כהו

אני מדבר על שלרות, שנקנה וצר ובזה גמרתי את העניין, או שיחת - כמו חברה שיש לי
אתה קשר,

1 חיים כץ:

כשאתה קונה אה המוצר - אין לך קשר עם החנות. כשאתה מחיר את תנור האפיה, באותו
רגע אתה כבר מהקשר לחברת הגז, והם מספקים לך גז באופן קבוע. אהה לא מתקשר לחנות
שקנית ממנה את הכיריים. היא מחוץ למשחק, אין לה 100 אלף לקוחות. 100 אלף לקוחות יש

< לחברות מסודרות, לא אותה חנות למוצרי חשמל.

: היו"ר אמנוו כהו

! איפה האבחנה פה?
/

לאה ורוו =

הצעת החוק חלה על קופות החולים!

: < יצחק קמחי

כעיקרון - כן. זה עניין של תקלה.

קריאה:
ו

אנחנו מדברים על עוסק שנותן שירות.

; לאה ורוו

, אבדה לי בדיקה דס במעבדה. הנה תקלה.

; י יצחק קמחי

אז לפי הנוסח - כן, זה חל. אס אני רוצה לקבוע תור לקופת חולים - זה לא חל. זו שיחה
בחיוב. אם אבדה לי בדיקת הדם - זו שיחה שאמורה לא להיות מחויבת. איך תעשו את האבחנה

הזו! אני לא יודע. �

חיים כץ:

הצעת החוק באה לחייב גופים שאני משלם להם בגין שירות מדל חודש. הכוונה היא לא
לקופת חולים.

אתי בנדלר:

אנחנו התלבטנו בשאלה איך בכלל מזהים עוסק שיש לו מספר לקוחות מסוים. להזכירכם
- השאלה הזו עלתה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה. אני הצעתי לוועדה שלצורך )

, הקריאה הראשוגה נכתוב: עוסק שיש לו 100 אלף לקוחות או יותר, אבל שנאפשר לשר לפטור או
להחיל על כאלה שיש להם יותר או פחות, ואמרנו שנדון בזה בעת ההכנה לקריאה שניה ושלישית,
והנה זה הגיע, הרבה יותר מהר ממה שחשבנו שזה יקרה. לכן היו מגעים ביני לבין נציגי משרד
התמ"ת, עם מר יצחק קמחי, הממונה על הגנת הצרכן, וחנה קרן מהלשכה המשפטית. אנחט
סברנו שאולי את המבחן של מספר הלקוחות ראוי שלא לכלול פה, משוס שגס אף חברה לא תיתן

מידע בדבר מספר הלקוחות שיש לה.

חיים כץ:

|

1
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את תופתעי כמה חברות ירצו לשים קו טלפון חינם ולומר שיש להם מעל 100 אלף לקוחות,
1101, איך בכל חודש הם מפרסמים בכמה הס גדלו כדי להיות נחשבים בשוק. הראי את ¥£3 ו-
וכמה הם קלטו. גם עיתון "ידיעות אחרונות" כשהוא מפרסם הוא מפרסם את מספר הקוראים

שלו. זה, באיזשהו מקום, הודעה שהציבור מאמין בחברה הזו.

אתיבנדלר:
1

אני רוצה לומר לן - לא תהיה טענה כלפי חברה שהחוק לא חל עליה והיא בכל ואה רוצה
להחיל את זה על עצמה. הטענה יכולה להיות כלפי עוסק שיש לו 00: אלף לקוחות והוא לא רוצה
למלא את זה. כפי שאמרתי - הוועדה החליטה שהיא תדון בזה בעת ההכנה לקריאה שניה

ושלישית, ואנחנו גיבשנו איזושהי הצעה מוסכמה - �

חיים כץ:

והיא מוסכמת גם עלי.

! אתיבנדלר:

, גם את הנושאים האחרים. אני קוראת: 18ב' הנוסח שהו^ע יכול אולי, לפתור את הנושא
במקום סעיף קטן (א): ;'עוסק מסוג שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.,." וכאן השר
יוכל להחליט שזה חל או לא חל על קופות החולים, למשל, שזה חל על חברות שנותנות שירותי
טלפון נייד או נייח, שירותי טלפוניה, שירותי אינטרנט, שירותי טלוויזיה, וכיוצא בזה. זאת

אומרת: שתהיה קביעה פוזיטיבית על מה זה חל.

אני ממשיכה בקריא: "עוסק מסוג שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יספק שירות
-- | טלפוני..." 

1
חיים כץ:

ו

זה לא פותר את הבעיה של קופת החולים.

ן חנה טירי :

. . י- זה כן פותר, כי "השר יקבע"

| חיים כץ:

"...לשם מהן מענה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים".
1

<! קריאות

; אתי בנדלר

הכנסת, יספק שירות אני אקרא שוב: "עוסק מסוג שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של
טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שמכר או בשירותים

שאותם הוא נותן מכוח דין או הסכם".

היו"ר אמנון כהו:

אז את כל זה יקבע השרי

; אתי בנדלר

| כן. הכל יהיה מותנה בהתקנת תקנות. /
ו 1

1

י
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אמנווכהו: היו"ר

איפה החוק שלך? החוק שלך נעלם, כי "השר יקבע". לא אהה.

בנדלר: | אתי

באישור ועדת הכלכלה.

היו"ראמנווכהו:

1 בסדר, אבל איפה החוק שלך?

: יצחק קמחי ו
1 כי החוק דיבר על 100 אלף, וזה דבר שהוא בלתי ברור.

ו1 קריאה:
1

זה קריטריון שאי אפשר לבחון אותו,

אמנווכהו-. היו"ר

ואס הוא לא יקבע תקנות?

אתי בנדלר;

1 אז הסעיף השני כן יישאר. יהיה סעיף שיטיל חובה על השר להתקין תקנות ראשונות לעניין
| סעיף זה, תוך פרק הימן שאתם תקבעו.

קריאות:

חיים כץ:

לגבי נופים שיש מחלוקת לגבי מספר הלקוחות - יקבע השר. איפה שאין מחלוקת - איו
בעיה. באינטרנט-אץ בעיה. יש --

: חנהטירי

| אנחנו לא יכולים לבדוק את זה. אנחנו לא יכולים להשתמש בקריטריון הזה.

חיים כץ:

י יש גופים שבוודאות יש להם מעל 100 אלף לקוחות, אין מחלוקת. חברת חשמל היא מעל
; 100 אלף לקוחות - -

ןו
ן חנהטירי:

אבל אתה רוצה לקבוע בחוק את חברת החשמל? ?
ו

חיים כץ;

כן, אני רוצה לקבוע לגבי חברה שיש לה בוודאות למעלה מ- 100 אלף לקוחות. השר מקבל
פה פריבילגיה. לגבי חברות שמתחת ל- 100 אלף לקוחות - יש את החברות הוודאיות שאנחנו

ו
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, והן הגדולות. החברות הן: "בזק" חברת חשמל, "פזגז", "אמישראמ" "אינטרנט זהב" יודעים
"סלקום", "פרטנר" - - -

: חנה טירי

ברור, ברור שזו הכוונה של הצעת החוק. זה ייקבע בתקנות.

יצחק לו מחי:

-כף זו חברה של מעל 100 אלף לקוחות? למה שהצרכנים של פז-גל לא יקבלו-- "פז-גל"

חיים כץ:

1 אולי יש להם 50 אלף לקוחות, ואז לא מגיע לחסל

: | יצחק קמחי
1

אז אנחנו רוצים לקבוע שכל צרכני הגז יקבלו את השירות הזה. זה מה שחשוב, לא לפי
) מספר. זו הנקודה.

!
: חנה טירי

אנחנו לא יכולים להתמודד עם מספר.

חלים כץ:

אז אתם יכולים להגיד - - שיש גוף שיש לו 10,000 לקוחות. אני לא רוצה להפיל עליו אח
�הוצאה הזו. אבל 100 אלף, זה דבר מוגדר, והגופים מוגדרים.

1

1 קריאות:

אתיבנדלר:

אני רוצה להבין מאיפה מוגדר מספר הלקוחות.

: נמרוד הגלילי

ן זה לא עניין של מספר לקוחות. אנחנו מתנגדים באופן עקרוני לחוק הזה. אנחנו חושבים
שהחוק הזה הוא לא יאה, ואין צורך שהרגולטור יתערב ב - -

] חייס כץ;
1

הוא כבר מתערב.

: נמרוד הגלילי

או.קיי, אבל יש גבול להתערבות. כמה אפשר להתערב? יש פה עניין תחרותי בין עסקים |
שונים. אם, לדוגמה, 7£5� חושבת שזה נכון שיהיו לה יותר לקוחות ככה. אס לא- שלא תקבע.

בעניין עסקי, תחרותי, יש פה עניין מסוים.

חיים כץ:

נעשה חוק שהשר יקבע.

יפתח בר עקיבא:
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הדוגמאות של ¥£5 ו-807 עלו כאן יותר מדי פעמים. דווקא הן החברות היחידות, ככל
הידוע לנו,� במשק, שהוטלה עליהן חובה לתת שיחת חינם. הן נותנות שיחת חינם מתוך חובה

שקבענו להם ברשיונות.

אתיבנדלר:

. אם אתה רוצה להתקשר לצורך התחברות, להיות לקוח חדש - 1101 תנסה להתקשר ל-
עונים לך מיד. אם אתה רוצה לקבל שירות, זה סיפור אחר.

יפתח בר עקיבא:

זה בדיוק תומך במה שרציתי להגיד.

כץ: חייס

1 החברות מסתירות את קו החינם. עכשיו, בחקיקה, בחשבון שאני מקבל לשלם, יהיה כתוב

מספר החינם שעומד לרשות הלקוח.
1

1 יפתח בר עקיבא ?.

הדוגמה שנתת מוכיחה את מה שרציתי להציג. לחברות הרבה יותר יקר להעסיק עובדים
מאשר לשאת בחיובים של שיחות חינם. מהניסיון שלנו אנחנו יודעים שדווקא בתקופה ש- ¥£8
והכבלים, כאשר הם השיקו את הדיגיטלי, בתקופות שהן היו חייבות לתת שיחת חינם על כל סוג
של שיחה - אנשים חיכו לפעמים גם 45 דקות. זה רק מוכיח שעדיף להם להפנות את המשאבים

שלהם לדקות חיוג מאשר לעובדים. עובדים פשוט עולים להם, באופן יחסי � -

חיים כץ =
ו

ו לאה ותו -
|

אם הוטלה ברשיון חובה על חברות ¥£5ו- £101למענה חינם לציבור, ולא פתרנו את
הבעיה, משמע - צריך לשבת ולהכין אה זה על מנת לפתור את הבעיה.

חייסכץ: :

| אני חושב שפתרנו את הבעיה -

] : לאה ורוו

איך? הם מעדיפים לשלם את חשבון הטלפון או את חשבון הסלולרי מאשר להעמיד עוד 2-3 |
עובדים שיתנו שירות יותר טוב לצרכן.

: | חיים כץ

אני חושב שפתרנו אה הבעיה. עד היום הם הסתירו את הקו הזה- הם לא פרסמו את קו
החינם, הם פרסמו מספר רגיל.

; קריאה

זאת לכאורה הפרה של הרשיון.

חיים כץ:

אז הם עשו את זה. ופה, עכשיו-הס ישנו את זה.
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1

ו היליד אמנון כהו ?

בנוגע לזכות קניין של איגוד הסוחרים - - ן

. : ! ! חנה סירי
: ו

! אז בגלל זה י הנחנו חשבנו שמצד אחד זה שירות שחשוב לתת לצרכנים ומצד שני - זה צרי
•� להיות בצורה מאוזנת. לכן אמרנו,שבמקוס לקבוע קריטריון שרירותי של 100 אלף לקוחות, אנחט
נקבע בתקנות בדיוק על איזה שירותים זה יחול. בדרך כלל, שירותים כמו אינטתט, טלפון,
סלולרי, שנותנים שירות ממושך, לעוסק יש את הפרטים של הצרכן, זה שירותים מתמשכים, ומן
, הראוי להחיל את הצעת החוק עליהם. אנחנו לא רוצים להחיל את זה על כל סופרמרקט. זה כבר
] נראה לנו לא ראוי ולא סביר. ולכן, באיזונים שאנחנו עשינו בין טובת הצרכן לבין אי פגיעה בקנייגו
של העוסק יתר על המידה - אנחנו חושבים שמן הראי, במקום לקבוע קריטריון כזה אמורפי ולא

ברור - לקבוע את זה בתקנות, בדיוק על איזה עוסקים זה חל.

אתי בנדלר י.

אני מסכימה לחלוטין. חבר הכנסת כץ, אני רוצה שתבין אה הטענה, עם מה אנחגו
מתמודדים כאן. מועלית כאן טענה מצד איגוד הסוחרים שבהצעת החוק הזו יש פגיעה בלתי
מדתית בזכות הקניין של הסוחרים. זכות הקניין היא זכות יסוד חוקתית, מוגנת , שמותר לפגוע
בה. מוהר לפגוע גם בזכויות יסוד, אבל, בהתאם להוראות חוק היסוד, הפגיעה צריכה להיות
לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. זאת אומרת שהוועדה צריכה לתן בשאלה: אל"ף,
לאיזו תכלית אתה מבקש לבצע את הפגיעה הזו, ובי"ת- אס אתה מגיע למסקנה שאכן התכלית
היא ראויה, וראוי לעגן אה הפגיעה הזו בחוק, עדיין יש מקום לוודא שהפגיעה שאתה מציע לעגן
בחוק תהיה "במידה שאינה עולה על הנדרש". ולכן חייבים לבצע כאן איזה שהם איזונים. לא
חיינו רוצים שהכנסה תקבל חוק ומחר הוא יותקף בבג"ץ ונלשאר ללא מענה כי נגיד שלא שקלנו
אה כל השאלות העולות כאן. זה שחברי הכנסת רוצים להגן על הצרכנים ולתת להם את השירות
המיטבי - אין ספק שזו מטרה ראויה, וזו תכלית שעומדת לנגד עיניכם וטוב שכך. השאלה היא
האם אתם מביאים בחשבון גם את הפגיעה האפשרית בעוסקים, ולומר שלאחר שאיזנו את

האינטרסים הנוגדים הגענו למסקנה שנקודה האיזון היא - -

|
1 חיים כץ:

על איזה עוסקים את מדברתי 00ג אלף לקוחות.

קריאות ??

ו

1

חגה טירי:

חיים כץ:

אני מדבר על תקלות. אני מדבר על תקלות לא על קניה. אני מדבר על תקלות מול נותן
שירות שאני משלם לו דמי שימוש חודשיים, אנשים שאני משלם להם בגין שירות, ובנוסף
לשירות, שהם ייתנו לי, הס עוד לוקחים ממני על טלפונים - כמו ה- 107/ הזה והוא צוחק עלי.
זה לא מיועד לאנשים שקנו תנור אפיה. זה גם לא מיועד לקופת חולים, כי ש ס אץ תקלות, אבל

אתם רציתם להרחיב. אז אני לא רוצה להרחיב. אני לא רוצה את קופת חולים. אני רוצה את אלה !
שאני משלם להם בגין שירות מדי חודש, בנוסף למה שהם מקבלים, והס לא מסכנים, כי אני רואה !

את הרווחים שהם מפרסמים. הם רוצים ממני, בנוסף, לענות אותי בטלפונים. איך אמרו פה? ן
כשאני ריצה להתחבר עונים לי תוך 5 דקות וכאשר אני רוצה להודיע על תקלה - שאני אשב

שנתיים על הקו ואסבסד את "בזק".
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אתיבנדלר:

אבל אנחנו שומעים כאן מניסיון מעשי, בשטח, ניסיון שגרכש עם חברות הכבלים והלווין,
ויושב כאן עור דין מטעם המועצה לשידורי כבלים ולווין, זאת אומרת, הוא לא אמור לייצג כאן
את העוסקים אלא להפך - את הרגולטורים. הוא אומר שהניסיון מוכיח שכאשר הטילו את

החובה הזו עליהם - -

חיים כץ:

בהסכם.

אתי בכדלר:

לא בהסכם, ברשיון.
ו חיים כץ ?.ו
{ /

ן בסדר, ברשיון. אז הם לא דופקים חשבון ולחוק הס כן דופקים חשבון.

1 אתי בנדלר:

, רק אמרו שזה מאד הרע את השירות לצרכן.

יפתח בר עקיבא:

( אני לא מדבר על מקום שהם הפרו את החובה. הם נתנו אה מספר החינם - - -
1

; חיים כץ
1

אתה מכיר הרבה חברות במשק הישראלי שיש שם אדם שעונה לטלפונים בעצמו, ולא עונה
מענה קולי!

יפתח בר עלז יבא;

. -- בדרך כלל - -

אפ הוועדה רוצה אני יכול לשתף אותה בעוד שנל לבטים שהיו לנו. אנחנו פשוט עברנו -
במקור היתה ברשיונות חובה טוטלית, שכל פניה תהיה ב� 800-1, אחר כך הבנו שאכן מדובר
ן בהחלטה בלתי מדתית, ואנחנו תיקנו אותה. עברנו למשטר שבו פניה שהיא מכירתית, כמו, למשל
מכירה של משחק כדורגל, או מכירה בכלל, של המנוי, של הצטרפות, פטורה מהחובה לפרסם

בגינה 800-1, תוך חיזוק השלייקס של איך לפרסם 800-1 באינטרנט, במחירון, בחוזה - -

!
; < חיים כץ

כל הצופים בארץ, בכל העונה, לא מגיעים ל - -

ן יפתח בר עקיבא •?

̂� אם יש הפרוה של הפרסום של זה - זה משהו אחר. מדובר בפניות שהן לא מכירתיות, כי
מה שהוא מכירתי, לפי הדוגמה שניתנה כאן - עונים תוך שניה.

; 1 חיים כץ

אפשר להגדיר את החברות הגדולות, וכל השאר- השר יהיה מוסמך, כחברות ששומרות

, אבל החברות המוגדרות הן חברות האינטרנט, חברות הסלולר, חברות הכבלים, חברת יי לשלב
חשמל, חברות הגז והמים.
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אתי בנדלר .?

אז תשאיר אה זה לתקנות, הרי לא תתחיל עכשיו למנות את כל סוגי החברות.

1 חייםכא:

למה! אבל היה כתוב בחקיקה.

! היו"ר אמנון כהו;

; האם אפשר גם להכניס את הנושא שקו 144 יהיה חיגם לאזרחים?

חיים כץ:

| " וו לא היתה הכוונה. 4*1 זה גוף עסקי.

: יצחק קמחי
ו

, היכן שמודיעים על תקלות-יהפוך לחינם, | ה- 166 של "בזק"

: 1 קריאה

הוא חינם.

: יצחק קמחי

אז אין בעיה.

קריאות:

1 היו"ר אמנון כהו;

יש לי בעיה - אתה רוצה שנשקיע על זה זמן בפגרה, בניחותא?

חיים כץ:

כן. אין לי בעיה שנשקיע בזה זמן בפגרה.

ן חיו ר אמנון כהן:

אני לא רוצה לקבל איזושהי החלטה שבה אני לא שלס עם עצמי.

לאה ורוו;

תבקש ממשרד התמ"ת שכבר יכינו טיוטה של התקנות. תראו כמה דברים אמורים.

קריאה:

1 חנה טירי =

אנחנו כבר הכנו, וגס הראנו להם. גם כשישבנו עם העוזר של חבר הכנסת אמרנו לו בדיוק מה <

ו
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נקבע בתקנות. הדברים האלה הוסכמו.

כהו: אמנוו היו"ר

! אני רוצה התייחסות גס אל איגוד הסוחרים. ייתכן ותהיינה חברות של מעל 100 אלף
1 לקוחות, ואתם תפטרו אותם מזה.

אתי בנדלר:

הם צודקים, יש בעיה.

לאה ורוו:

אבל חבר הכנסת כץ ביקש לגבי חברות גדולות שזה כן לעוגן, ולא יישאר לתקנות. תנסו לשקול.

י קריאות:

ו
היו"ראמנווכהו:

ו
| מה יכינו לדיון הבא! אני רוצה שבחוק תהיינה חברו גדולות, - - ואז, החברות שלגביהן לש

1 עדיין ספקות - -

: חנה ט<רי

לא כותבים בחקיקה ראשיה - -

אדני בנדלר:

יש לי הצע ה- "נותן שירותים מסוג המנוי בתוספת..." - תעשו תוספת לעניין הזה, ואז -
! הסמכה לשנות את התוספת, להוסיף או לגרוע, ואז - -

חנה טירי:

. אז בסדר.

; לאה ורון

קחו את רשימת אלה שהוגדרו במונופולים במשק ואותם יכניסו בתוספת, כי זה מה שרוצה ;
חבר הכנסת כץ. . !

: יצחק קמחי

אשמח גס לקבל רשימה ממך, ולשלב אותה.

:_ דוד טל נ

חברת טלפון סלולרי, ואתם לא יודעים שדווקא הסלולרי, אני חושב שכל אתם כותבים -
חברה שמכבדת את עצמה תעשה את השירות הזה. חברות הטלפון הסלולרי עושות יותר מכולם,
לעצמם - לא לצרכן, אבל זה גם משפיע על הצרכן, לטובה. הן יודעות ורוצות לשמר את הצרכן,

ולכן יש להם 500 -400 עמדות של טלפנים, שמייד מגיעים אליהם ולא בניתוב שיחות.

היו"ר אמנוו כהו:
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אתם תכינו את הדברים - -

חנהטירי:

אז תנהו אותנו.

אתי בנדלר;

אני מנחה אתכם! "עוסק הנותן שירותים מסוג המנוי בהוספת..." והצרפו הוספת. אינני

יודעת איזו תוספת. זה יהיה: שירותי טלפוניה, שירותי אינטרנט, שירותי חשמל, גאז.

לאה ורוו 1

אולי תשקלו שירותי בריאות.

: אמנון כהוי י1 היו"ר
ואז, עם המציע - נתאם ישיבת המשך בפגרה.

נמרוד הגלילי ל

אם נקבל את הטיוטה נוכל להעיר

היו"ר אמנון כהו.-

אני מבקש להעביר את הטיוטה גם אליהם, אל איגוד לשכות המסחר. שגס הם לבואו לדיון
מוכנים.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה נגעלה בשעה 14:00
1
1

ו

1

ו
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הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רכיעי

פרוטוקול מסי 4ל5
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ט בחשוון התשס"ו (21 בנובמבר, =200), שעה: 09:30

סדר העם: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 18) (מתן שירות טלפוני חינם), התשס"ר-2005 של
י חבר הכנסת חיים כץ (פ/2987)

: נכחו

חבוי הוועדה:

היו"ר משה כחלון -מ"מ
דוד טל

חייס כץ

מתמנים:

עו"ד רני נויבואר - משרד המשפטים
ן עו"ד חנה טירי- משרד התמ"ת

1 עף'ד יצחק קמהי - הממונה על הגנת הצרכן, משרד התמ"ת
עו"ד ברוריה מנדלסון - משרד התקשורת

מאיר כן-בסט - מנהל תחוס הפיקוח על השירות לצרכן, משרד התקשורת

עו"ד זאב פרידמן - יועץ משפטי, המועצה הישראלית לצרכנות
עו"ד שרון רוזנבלט -יועמ"ש, 013 ברק

עו"ד טל חלדי - 63'<
עו"ד שלומי לויה - לשכת המסחר

עידן בן-ארי - יועץ משפטי, אמישראגז
עו"ד כרמית אהרון-וקס - בזק

ייעוץ משפטי: עו"ד אתי בנדלר

מנהלת הוועדה: לאה ורון

; שושנה מקובר רשמה

!
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הצעת חוק הגנת הצרכו (ונ<קוו מסי 18) (מתו שירות טלפוני חינם), התשס"ו-2005 של חבר
הכנסת חיים כץ (פ/2987)

היו"ר משה כחלון:
|

| יוקר טוב לכולכ. אני שמח לפתוח את ישיבה ועדת הכלכלה. על סדר היוס -. הצעת חוק
! הגנת הצרכן (תיקון מס' 18) (מהן שירות טלפוני חינם), ההשס"ו-005ל של חבר הכנסת חיים כץ

; (פ/2987).

! לפנינו הצעת חוק שהציג משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.

לאה ורוו:

עו"ד חנה טירי העבירה לבקשת הוועדה נוסח מוצע להצעת החוק של חבר הכנסת חיים כץ.

; 1 חנח טירי

1 ההצעה המקורית בקשה לקבוע ביחס לכל עוסק שיש לו 100 אלף לקוחות. אנחנו התנגדנו

לקריטריון הזה, וטענו שזהו קריטריון שקשה מאוד לדעת אותו - או לקבל מידע מעסק ים כמה
לקוחות יש להס. הצענו לקבוע שהשר יקבע את זה בתקנות סוגיס של עוסקים. הוועדה לא קיבלה

1 את זה - נתבקשנו לקבוע את אותם עוסקים בתוספת, וזאת ההצעה שהצענו. ההצעה אומרה
שעוסק שיהיה מנוי בתוספת השניה יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה שעניינה

1 ליקויים או פגמים בטובין שמכר-
ו

לאה ותו =

ן עו"ד טירי, אני מבינה שהבוקר העברת נוסח נוסף?
ו

; חנה טירי
ו

העברתי נוסח שאיננו נוסח שונה מהותית.

ן לאה ורוו =
1

את רוצה לתת לי דף אחד, כדי שנבקש לצלם וכדי שהוא יהיה לפני חברי הוועדה?

יצחק קמחי:

הוא פשוט קורא לילדים בשמם האמיתי.

: חנה טירי

למעשה, אנחנו אומרים שעוסק המנוי בתוספת יהיה חייב לספק שירות טלפון חינם לשם
מתן מענה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין - כפי שרצה חבר הכנסת, כפי שהיתה

ההצעה המקורית. סעיף קטן (ב) הוא גילוי נאות לצרכן - יש שירות טלפוני חינם, וצריך גס
לפרסם אוהו לצרכן, אמרנו ש"עוסק, כאמור בסעיף קטן (א), חייב לגלות לצרכן את מספר הטלפון

בו ניתן השירות חינם באופן ברור ומובלט; הגילוי כאמור יהיה לפחות בחוזה ההתקשרות בינו
לבין הצרכן, בכל חשבונית שנשלחת לצרכן וכן באתר האינטרנט שלו", אס יש לו, כמוכן. בנוסף,

נתנו אפשרות לשר לשנות את התוספת בצו, באישור ועדת הכלכלה.
[

: אני רוצה להקדים ולומר שלפי מה שהבנו- ן לגבי העוסקים שהכנסנו לתוספת השניה

ו דוד טל:

זו ההגדרה שלהם בחוקי כך הס מופיעים בכל חוק שהוא?
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; חנה טירל

כן. בדקנו את זה.

דוד טל:
!

ן כלומר, אני לא צריך להגדיר אותם שוב בחוק הזה?
1

: ; חנהטירי

1 לא. אני מפנה את זה לחוק הספציפי, שמגדיר בדיוק מהו כל עוסק.

אני רוצה לומר מהו הרציונל שלנו, כשבחרנו את העוסקים האלה.

היו"ר משח כחלון -.

24 שעות, , 16: בץ 08:00 ל-00 אני רוצה לשאול לגבי שעות הפעילות של המענה הטלפוני-
חמישה ימים, שבוע שלם.

: חנה טירי

אנחנו החלטנו לא להכנס לזה. ראשית, מדובר בקביעות שצריכות להיות בחקיקת משנה,
אס כבר. החלטנו שלא להכנס לזה כי ברור שאס העוסק מחויב לתת שירות מסוים, הוא צריך

לתת אותו באופן סביר, כך שבאמת צרכנים יוכלו להתקשר ולקבל שירות.

דל ד טל -.

אבל האם נחיל את זה עליו בשעות העבודה והמנוחה, כמו ביום שבה קודש? יושב ראש
הוועדה הקבוע בוודאי לא יסכים לכך.

: חנה טירי

1 אני חושבת שזה נם אסור.

דוד טל:

את יכולה לומר שזה נעשה על ידי דרוזי, וכן הלאה.

; חנהטירי

לא נכנסנו לזה.

דוד טל:

זאת בעיה. זו שאלה שהיא במקומה.

: חכה טירי

אני חושבה שכל עוסק שמחויב, חייב לתת את השירות במאמץ סביר. אם הוא נותן את
השירות פעם בשבוע - מן הסתם זה לא שירות שניתן בצורה סבירה.

לאה ורוו =

לא הייתם מציעים לעגן את זה בחקיקה מלכתחילה!

יצחק קמחי:
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אני מתאר לעצמי שאס חברת גז תתן מענה קולי שעה בשבוע לתקלות בבטיחות בגז�--

כחלוו: היו"רמשה

בטיחות של פיקוח נפש - גם בבית חולים וגם מד"א עונים בשבת. השאלה במה מדובר.

1 חיים כץ:

וכל חברות האינטרנט עונות בשבת, והכבלים עוניס בשבת. כולם עונים בשבת.

ו ברוריה מנדלסוו:

השאלה היא אם צריך לחייב אותם לעבוד בשבת.

חיים כץ:
ו

/ היום הס עונים.

לאה ורוו =

גס להחליט שלא מכניסים את זה לחוק זו החלטה, אבל צריך להחליט.

כץ: חיימ

כולם עובדים ישבת -אחרת לא יבואו אליהם. אס חברת "אינטרנט זהב" לא תתן שירות
ן בשבת ו"כבלי הרקיע" כן יתנו - כולם יילכו ל"כבלי הרקיע", כי גולשים בשבת.

ו
: חנה טירי

ו

אבל אני לא חושבת - - - זה בטח לא - - - הוק שעות� עבודה ומנוחה.

: אתי בנדלר

בנוסח המוצע שנקרא עוד מעט מחייבים בין היתר את העוסק לגלות לצרכן את מספר
הטלפון ליצירה הקשר הטלפוני החינם. אולי באותו גילוי יהיה צורך לגלות גס אה השעות שבהן

השירות הזה עומד לרשות הצרכן, ולהסמיך אה השר לקבוע הוראות, אם הוא ימצא לנכון, גם
בהקשר הזה.

חנה טירי:

אפשר להוסיף שהוא יגלה לא רק את מספר הטלפון אלא גם את שעות הפעילות.

היו"ר משה כחלוו:
ו

לדעתי, הס יעשו את זח מעצמם. אתה לא יכול לחייב אדם לעבוד בשית בחוק. לאן הגענול
אני לא צריך להיות היושב ראש הקבוע של הוועדה כדי שלא להסכים לזה.

חיים כץ:

עו"ד טירי, האם סיימתי

: חנה טירי

חשבתי לעבור לתוספת, אבל אס יש הערות לפני-

1 חיים כץ;

1 שכחת להוסיף את קופות החולים לרשימת הספקים.
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אתיבנדלר:

אנחנו עדיין לא קראנו את הצעת החוק. נקרא כל מילה - כרגע הדיון נסוב ברמה העקרונית
יותר.

חיים כץ:

במענה, שכחת להוסיף את מה שדיברנו עליו - שהמענה לא יהיה מענה קולי אלא גם מענה
אנושי.

: יצחק קמחי

מה זה "תקלה" בקופת חוליסל

; | חיים כץ
! 1

על שירות.

היףיר משה כחלול:

הזמין רופא, והוא לא הגיע.

: לאה ורוו

ן שהבדיקה הלכה לאיבוד במעמדה. זה משהו שהזכרתי בישיבה הקודמת, כשאתה עוד
\ אמרת שאס כך צריך לכלול אותן.

: יצחק קמחי

אני בעד לכלול-

כץ- חיים 

היום הם נותנים את זה, אבל הס משאירים אותך על הקר 20 דקות וחצי שעה כיוון שאתה
, הס יעדיפו לאייש שני אנשים - זה יהיה זול יותר עבורם מחצי שעה משלם. מהר, כשהס ישלמו

של שיחה על חשבונם. בנוסף, נתת פרנסה לשני אנשיס נוספים.

ברוריה מס�לסוו.-

: הרצלונל של הצעת החוק לא נכחנו בדיונים הקודמים, אבל אני רוצה להעיר הערה כללית
לא מופיע היום בנוסח. כלומר, בהצעת החוק המקורית הופיע 100 אלף לקוחות ומעבר לכך, והיום
זה לא מופיע. בעתיד, כאשר נצטרך לתקן, יהיה קצת. קשה לדעת אלו גופים להכניס לתוספת ואלו

לא להכניס. זו הערה כללית.

; אתי בנדלר

לא כל כך הבנתי את ההערה הכללית.

לאה ותו ??

משרד התקשורת יכול להעביר לוועדה רשימות, בהן מצוין למי מהחברות יש 100 אלף
לקוחות? אתם יודעים את זהי

ברוריה מנדלסוו:

אלו חברות!
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קריאה:

סלקום, פרטנר.

ברוריה מנדלסוו:

לכל החברות הגדולות יש הרבה יותר מ-100 אלף חברות.

לאה ורוו:

לחברות הציבוריות יש, אבל חברות שהן לאו-דווקא ציבוריות? אתס יכולים לומר לוועדה!

ברוריה מגדלסוו:

למי הכוונה, לבעלי רישיונות תקשורת!
1

1 אתי בנדלר:

1 כן-

בתריה מנדלסוו-.

אנחנו פרטנו כאן בתוספת גם את בעלי הרישיונות הפניס-ארציים נייחים של בזק, או אס
יהיו אחרים כאלה כלליים.

אתי בנדלר:

אבל לצורך הענלן - ועדיין לא קראנו - שטוב עשיתם ששינתם אה התוספת המוצעת,
, וכתבתם ל בעלי רישיונות כלליים, מתוך הנחה שמדובר באמת בנותני שירותים לציבור הרחב.
! בנוסח הקודם - ספקי טלפון - זה קצת בעייתי, ואני מניחה שאת לא יודעת את המספר המדויק
י של הלקוחות של מי שיש להם רישיונות מיוחדים. לכן היה צורך לצאת מההגדרה של מספר

הלקוחות, ולעבור לסוג נותן השירות.

ברוריה מנדלסוו:

לגבי ההקגה עצמה, לפני התוספת: כתוב "שירות טלפוני חינם". צריך להבהיר שכאשר
; זה עולה 11 אגורות פלוס מע"מ. מישהו מהקשר מטלפון נייד ל-800-1, זה לא בחינם

אתי בנדלר •.

לדקה, או על עצם ההתקשרות'

ברוריה מנדלסוו

לדקה.

היו"ר משה כחלון:

חינם למי! מי משלם את זה?

י ברוריה מנדלסוו;

המנוי המתקשר. כאשר אדם מתקשר מטלפון נייד למספר החינם, זה לא חינם מלא. לכן
צריך לשנות כאן איכשהו את הנוסח כרי שזה יובהר.

אתי בנדלר:

מה את מציעה?
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: ברוריה מכדלסוו

אולי נכתוב 800-1! אני לא יודעת אם זה יהיה נכון.

אתי בנדלר:

אני לא יכולה לעגן בחוק את המספר 800-1.

ברומה מנדלסוו:

אולי "שירות טלפוני חינם למתקשר מטלפון נייח".

אתי בנדלר:

מכל רשת?

בו-בסט: מאיר

כן - מכל רשת ממנה את מתקשרת למספר טלפון, השירות הוא בחינם, בין אם מדובר
ברשת ניידת ובין אם מדובר ברשת נייחת.

: אתי בנדלר

אבל אני מבינה שנציגת משרד התקשורת רוצה לסייג, ולגרום לכך ששירות החינם יהיה רק
1 מטלפון נייח,

חיים כץ;

השירות חינם יהיה מכל טלפון, כולל טלפון סלולרי.

ברוריה מנדלסוו:

אבל אין היום שיהת חינס מטלפון סלולרי.

חיים כץ:

אז תהיה. לשם כך יש חוק.

; ברוריה מנדלסוו

אבל מדובר בעלויות מאוד גבוהות.
1

1. חיים כץ:

ן אם כך, יהיה כדאי להם לענות מהר כדי לחסוך את העלויות. זאת מטרת החוק. אני
ן המציע, וזה מה שאני מבקש. אני המחוקק. את מעירה את ההערות שלך, וזה בסדר, ואני כאן כדי

לחוקק. זאת ההצעה שלי - כולל טלפון סלולרי. זאת הצעה החוק. אם זה יעלה או לא - זה לא
מעניין אותי בכלל. שיתנו שירות מחיר ויענו תוך שניה - אז העלויות יהיו קצרות וזולות, ולא
; אני מחפש שירות לאנשים. ישאירו אותי 20 דקות על הקו. אני לא אעשה להם את החשבון

ברוריה מנדלסוו:

אשאל את נציג משרד התקשורת אם זה אפשרי מבחינה טכנית.

בןיבסט: מאיר

1
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בהחלט. היום חברות הסלולר מספקות שירות מיזע - מודיעין טלפוני - באמצעות מספר
1 124-45052. השירות הזה הוא שירות חינם מכל רשת.

: היו"רמשהכחלוו

כלומר, זה ניתן מבחינה טכנית.

בן-בסט: מאיר

; יש כאן בעיה של בילייג, והיא — פתירה. אין כאן בעיה טכנית

אני רוצה לציין הערה לגבי רישיתות כלליים -. המשרד נמצ.א כרגע במהלך שבו ספקי
האינטרנט אמורים לעבוד בעתיד הלא-רחוק על פי היתר, ולא על פי רישיון.

ברוריה מנדלסון:

? לכן כתבנו "ספק". לכן בתוספת שינינו את הנוסח, והוא עונה גם — "ספק שירותי גישה
| לאינטרנט". לא כתבנו "בעל רישיון" בדיוק בגלל נושא ההיתרים.

: ? ] אתיבנדלר

אם אין הערות כלליות נוספות, אפשר לעבור לקריאה.

כרמית אהרוו-זלוס:

שמי כרמית, מחברת בוק.

רציתי להבהיר: כפי שציינו בישיבות קודמות, אנחנו מספקים היום את השירות הזה
ממילא. כך שמבחינתנו זה לא —

עלתה כאן השאלה לגבי שיחות 800-1. שיחות 800-1 הן כמובן שיחות חינם מקווי בזק, אך
אבקש שיצויין בפרוטוקול שככל שייקבע שהשירות חינם יינתן מכל טלפון שהוא, לרבות טלפון

! סלולרי, העלות ביחס לשיחה הסלולרית תושת כמובן על חברת הסלולר, ולא על חברת בזק.

אתי בנדלר:

אני וודאי לא אכתוב את זה בחוק.

היו"רמשהכחלוו:

איך אפשר לכתוב אה זה בחוק.

ן ——י כרמית אהרוו-זקס;
זה יהיה בתר, אבל שזה יירשם בצורה כזו או אחרת-

| חיים כץ:!

זה כבר רשום בפרוטוקול, וזה נאמר בכל הישיבות. אנחגו חוזרים וממחזרים את הישיבות.

כרמית אהרוו-זקס:

הנושא הזה לא עלה. השירות שלנו ניתן חינם, בכל מקרה יש לנו שירות כזה.

אתיבנדלר:
ו

חבר הכנסת כץ, היא רוצה להבהיר שאם מדובר על התקשרות לספק מקו סל1לרי--

1
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: כרמית אהרוו-זקס
1
--יש להשית את המקטע הסלולרי על ספק חסלולר, כמובן. � /

, אתי בגדלך: י
1

אני לא מבינה למה זה "מובן" לך שזה יושת על ספק הסלולר.

כרמית אהרוו-זקס;

כי זה מקטע נייד.

ברוריה מנדלסוו:

הנוסח היום עונה על זה.
,_ 1 1

1 י אתיבנדלר:
1

1 | לדעתי, הגוסח אומר שזה צריך לחול על נותן השירות.
1 1

: כרמית אהרוו-זקס

השירות שלנו יינתן חיים - אנחגו לא נשלם עבור שיחות של גורם אחר.

: שרוו רוזנבלט

שמי שחן רוזנבלט, היועץ המשפטי של חברת 013 ברק.

! אני מדבר גם כצרכן - אני לא מבין למה התוספת הזאת מצונוצמת למי שרשום כאן, אס
| אני רוכש מוצרים בסופרמרקט, ואני נתקל בפגם במוצר - אני לא מבין למה צמצמו את הרשימה

לאותפ גופים שאולי נוח להשית את זה עליהם.
ו

; חיים כץ;
ו

למשרד התמ"ת לא היה זמן. ארבעה חודשים לא היה להם זמן.

.- שרוו רוזנבלט

ן לכן אנחנו יושבים כאן עכשיו.

חייםכא:
ו

| אנחגו יושבים כאן כדי להעביר את החוק או לקבור אותו. זה הסיפור. או שזה יהיה
מצומצם - ארבעה חודשים לא היה להם זמן. הס עסוקים. הם עובדים קשה ועסוקים. לכן זה או

מצומצם או כלום.

: שרוו רוזנבלט

לדעתי, הרשימה הזאת מצומצמת. לא ; אני אומר את העמדה שלי �. . אני לא בא להתנגח
יעלה על הדעת שיתפסו את מי שקל לתפוס, במרכאות, ולא יתפסו אחרים. לדעתי, לסופרםקרטים

ולרשתות הגדולות יש בוודאי מספר גדול יותר של צרכנים בהשוואה לספקי האעטתט, ויש שס
תקלות. אני לא רואה את ההבדל.

שגית, לא ברור לי מדוע נדבקו למספר 100 אלף.

אתיבנדלר:

ירדו מהמספר לחלוטין.
ו

ו
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שרוןתונבלט:

זה רק מה שמופיע בתוספת!

ו1 ? אתי בנדלר:
1

כן-
1

תזנבלט: 1 שתן

קל וחומר ההערה הקודמת שלי, שצריך להרחיב אותה. לא יעלה על הדעת שזה יהיה רק
אנחנו.

כרמית אהתו-זקס:

/ 1 האם התוספת שונתה ביחס לספקי טלפון!
ו

: ן בתריה מנדלסוו
1

אני בהחלט מסכימה עם הדברים האלה-כך למשל: ספקי מכוניות, ספקי מקררים.

אתי בנדלר =

נשמעת כאן הערה חשובה מאוד מטעם נציגת הממשלה. האם את מוכנה לחזור עליהז את
אומרת עס ההערה שנאמרה כאן על ידי גציג ברק. את נציגת ממשלה, ואת מביאה הצעה אחרת.

; ברוריה מנדלסוו

| אמרתי שמוזר למה הם לא כלולים בתוספת.

אתי בנדלר .?

כי הממשלה לא הציעה משהו אחר. נציגי ההמ"ת הביאו הצעה מטעם הממשלה, ודרשו
שהנוסח יהיה מתואם עס הממשלה.

דוד טל:

אני מבקש שזה יהיה באישור ועדת הכלכלה.

יצחק קמחי ?.

: "השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של 1 זה כתוב וזה מופיע. סעיף (ג) אומר במפורש
1 הכנסת, לשנות את התוספת".

חיו"ר משה כחלון:

השר יוכל להרחיב אה זה,

: שרוורוזנבלט

: לא ייתכן שהחוק הזה יוטל באופן מפלה. אם יש כאן ראיה אני אומר מבחינתי דבר עקרוני
צרכנית-

היו"ר משה כחלוו:

אז יש לשר שיקול דעת להרחיב או לצמצם.
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שתו רוזנבלט:

1 אתה יודע, שיקול דעת לשר - יש קבוצות לחץ-

אתי בנדלר:

אולי נשמע את נציגי הממשלה, שיסבירו מדוע הסתפקו ברשימה הזאת.

שרוו רוזנבלט:

הרשימה הזאת ממש לא מקובלת עלי, כמי שמופלה לרעה.

כץ: הייס

הם לקחו רק אנשים שמשלמים בתשלומים חודשיים.

1 1 אתי בנדלר;
ו

] חבר הכנסת כץ, הייתי שמחה לשמוע את נציגי משרד התמ"ת ומשרד המשפטים. אני ן )

| משוכנעת שהנימוקים הס נימוקים ענייניים לחלוטין, התלויים במספר התקלות שמופנות נגד
אותן חברות על שירותים כאלה.

; שרוו רוזנבלט

כמה פעמים יש לך גבינה מקולקלת! הרבה יותר.
י �1
1

1 אתי בנדלר:

ן אני חושית שמי שיש לו גבינה מקולקלת לא מתקשר.

שרוו רוזנבלט:

אבל אולי אני כן אעשה את זה עכשיו.

אני רוצה לציין כמה דברים ענייניים יותר; יש כאן את הרט"ן ואת בזק, שהשירות לא עולה
י ן להם כסף, אלא הוא חלק מהעלויות הקבועות שלהם.

1
כרמית אהרון-זקס:

!1
י

שרוו רוזנבלט:

וה לא עולה כסף� אני אומר שאין כוחות בהשתת העלויות האלה, כי לבזק ולרט"ו

לא ת ורוו:

זה במחיר עלות.

שרוו רוזנבלט:

אני לא יודע - אלה גס עלויות קבועות שקיימות במילא. אני חושב שזה למעשה פחות

ממחיר עלות. אני לא יודע לנתח את זח ככלכלן. בכל מקרה, זה לא כוחות: לנר זה עולה הרכה
כסף. כמובן�, ככל שהעסק קטן יותר העלויות הן אחרות. אגב, אני לא יודע אס מוקד חברת

החשמל, למשל, עולה לחם כסף. אין לי מושג.

כרמית אהחץ-זקס:
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בוודאי שזה עולה - אלו עלויות, אגשים וכוח אדם. זה הכל.
� 1

: שרוו רוזנבלט:

ועדיין לנו זה עולה הרבה יותר באופן יחסי בהשוואה אליכם.

דוד_טל_:

אני מוכרח לומר שיש חלק גדול מהחברות, ואני חושי שעם הזמן החברות האלה הולכות
ומתרחבות במעגל הזה. זהו אינטרס מובהק של החברות האלה, כולל של בזק, חברת החשמל,

חברות האינטרנט והסלולרי. זה אינטרס מובהק שלהם, כיוון שזה נושא תשואה הרבה יותר
-1 גבוהה מהעלות הזאה.-

שרוו רוזנבלט:

ברור ששירות לקוחות הוא אינטרס של החברה. אני מסכים. אבל עדיין, כפי שזה כרגע כאן,
בין השחקנים העיקריים שמוצגים כאן יש כאלה שזה לא עולה להם כסף. היתרונות הם בוודאי

כפי שאתה מציג אותם, אני רק אומר שאני לא שחקן שווה במגרש הזה. לכן אני אומר: או שיהיה
; אם רוצים ראיה צרכנית, אולי הממשלה צריכה להצטרף כאן איזשהו סיבסוד - אולי ממשלתי

איכשהו. אולי על סוג כזה של שיחות אני צריך לשלם פחות לבזק או לרט"ן - כי מהם למעשה אני
צורך את השירותים האלה - על מנת שנשחק כאן בכליס שווים. החוק, כפי שהוא מוצע כעת,
מאלץ אותי להתמודד בצורה הרבה יותר נחותה בהשוואה למי שהשירות הזה ניתן לו בחינם.

טל חלדי:

ו שמי עף'ד טל חלדי מהמחלקה המשפטית ב-63ץ.

לשלון שלגו אנחנו מחויבים לתת שירות 800-1 ללקוחות. אני רוצה להקדים ולומר שבר
אנחנו עושים את זה. ביעוד למה שנאמר כאן, לקוחות 63י< שמתקשרים היום מקבלים בממוצע

מענה אנושי תוך 90 שניות בחינם, באמצעות 300-1.

��ן אתי בנדלר:

גם אס מתקשרים אליכם מטלפון נייד?

: טל חלדי

לכך אני מגיע: אני חושב שההרחכה האמורה, שעניינה השתת העלויות של םי שמתקשר
מטלפון נייד גם עלינו, כל שאר הספקים, היא קצת מוגזמת. זאת בפרט כשמדובר בלקוח 762.

שיש לו בעיה בבית - הוא לא תאה טלויזיה בבית. אין שום סיבה שהוא יתקשר מהנייד, (ישית
את העלות עליי. יתכבד ויתקשר מהטלפון הנייח שלו, ואנחנו נספוג את העלויות.

דוד טל:

האס תוך 90 שניות יש מענה קולי או אנושי? השבוע בצעתי את הבדיקה הזאת עם נציג
משרד התחבורה, שאמר לי = אנחנו עתים תוך דקה. תוך דקה יש אכן מענה קולי, אך עד לקבלת

מענה אנושי חלפו שש דקות.

: טל חלדי

אני מדיר על מענה אנושי. זוהי נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, כי העלויות מטורפות.

היו"ר משה כחלוץ:

דיבתו על כך, והמצביע מתעקש להשאיר את זה. אנחנו נצטרך להצביע.

שרוו רוזנבלט:
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: אין סיבה שלקוח לא יתאמץ ויילך לקו נייח. לרוב המוחלט יש קו ן אני מצטרף לדברים
נייח, וכפי שאתה יודע - אדם לוקח את הסלולרי בשל הנוחות-

חיים כץ:

? מאחר והדיון הזה חוזר על עצמו בפעם הרביעית, ומאחר ששמענו את כולם בפעם
 הרייעית-

;י

כחלוו: היו"רמשה

עבורי וו פעם ראשונה. אני חייב לאפשר לכולם להתבטא.
� ! .

1 אתי בנדלר:

| הנקודה הזאת עלתה לראשונה בדיון הזה.
ו

שלומי לויה:

שמי עו"ד שלומי לויח, מלשכת המסחר.

/ מעבר להתנגדות שלנו להצעת החוק, מטעמים שפורטו בישיבות הקודמות, לא ראינו כאן

 מענה לבעיות שעלו גם קודס לכן - העובדה שכל שירות הלקוחות של כל החברות יהפוך לשירות
;

1 של שיחת חינם, ומדובר בעלויות אדירות. לא ענינו על השאלה לגבי שירותים משיקים, וניתנה

דוגמה בישיבות קודמות של תנור אפיה וחברת גז. החשש הוא שצרככיס של שירות אחד יתקשרו
לשירות אחר, והעלויות יוטלו על אוהו ספק שלרות, מבלי —

אתי בנדלר:

| יש לך הצעה קונקרטית- הנושא הזה עלה מספר פעמים, ונדמה לי שמדובר בחשש שווא.

הרעיון שאני אתקשר לחברת אמישראגז כדי לומר להם שיש לי ליקוי בכיריים - אני לא אומרת

שזה לא יכול לקרות, אבל יענו לי מיד ויגידו לי = גירת, אם יש לך בעיה בכיריים, זאת לא בעיה של

} ספק גז, את צריכה לפכות למי שנותן שירות למכשירים. איל באופן עקרוני, החובה היא רק לגבי
ו ליקויים כפי שמוגדר בהצעת החוק.

1 שלומי לויה =
ו
1

זה מה שמוגדר בהצעת החוק, אבל זה לא אומר שצרכניס לא יוכלו להתקשר לאותו מספר
, העם שנותן להם השירות, ולדווח על כל הבעיות שלהם.

אתי בנדלר:

אנשים יתקשרו למספר חינם כי יש להם תקלה. אס יענו להם, ויגידו להם: אנחנו לא

מטפלים בסוג הזה של התקלות, הס יגידו תודה רבה ושלום. מה ייצא להס מכך שהם ימשיכו

להטריד אתכם עם תקלות שבלאו הכי לא תפתרו להם ולא מחויבים לפתור להם.

דוד טל:

תכליתה של הצעת החוק היא להקל על הצרכנים. אפשר לומר שגם החברות הגדולות

מרשות לעצמן, ולא רואות בכך טרדה, להעמיס עליי פקסים, הודעות 31115 וטלפונים כאלה

ואחרים. זה דו-סטרי - גם בהנחה שאתה צודק בקטע מסוים בכך שתהיה טעות כזו או אחרת, זה

לא נורא. זה נדחק לשוליים. לא מדובר במשהו מהותי, שיתפוס להס את כל הזמן ואת כל
1 העבודה. החברות הגדולות עושות את זה על גבי.

1

טל חלדי:

1

1
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ככל שיש חברות ששולחות לך פקסים או הודעות 51113 בניגוד לרצונך, הן עוברות על החוק.
] וה צריך להיפטר באמצעות חוק להגנה על הפרטיות ודיוור ישיר. זה ענין אחר. ואני מסכים אתך -

ן - - ראיה צרכנית.

דוד טל:

אנחנו רוצים להקל על הצרכן. הצרכן במדינת ישראל עשוק על ידי כל החברות כמעט, בכל
מגי תנאים. אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל אם אבדוק אתך כל חוזה של כל חברה, תוכל תמיד

"] למצוא את העושק.

היו"ר משה כחלון:

אני רוצה לבקש מעו"ד חנה טירי להמשיך בהקראה, ולהתייחס לשאלה איך להכניס
בהצעת החוק גם את הנושא של המענה האנושי.

! 1י עידו בו-ארי =

ן שמי עו"ד עידן בן-ארי, אני היועץ המשפטי של חברת אמישראגז ונציג התאחדות
/ / התעשיינים בדיון הזה, בנושא הזה.

1
העמדה של ההתאחדות בעניו הזה--

כץ: חייס ו

זה רשום בפרוטוקול.

/ עידו בו-ארי:

לא דיברתי היום.

היו"ר משה כחלוו:

! חבר הכנסת כץ מתייחס לדיונים הקודמים. בכל מקרה, אנא הצג את עמדתך.

: עידו בו-ארי
1

אנחנו רואים שהצעה החוק השתנתה שלוש פעמים, ולכן מן הראוי לאפשר ליו להגיב
לנוסחים החדשים, אותם אנחנו רואים לראשונה בדיון חוה.

למרות שזה נאמר, השינויים שנעשו מהגרסה הראשונית בדיון הראשוני שהיה כאן ועד
לכאן הם מפליגים, ואפרט: הדבר המהותי ביותר הוא שבנוסח הקודם - לא האחרון אלא זה

שלפניו - החוק היה נכנס לתוקף לאחר שהיו מותקנות תקנות על ידי השר הרלוונטי. הרציונל אמר

שלשר הרלוונטי יש את הכלים, והוא ישקול כל מקרה לגופו, ויוכל לשקול את הדברים לגופם,
ויהיה דיוך מסודר בנושא, שפה קשה מן-הסתם לקיים אותו. כרגע, המצב הוא שהתקנה נכנסת

לתוקף, ולכן יש צורך לחזור ולומר על אחת כמה וכמה את הדברים שאמרתי בדיוניסה קודמים:

בכל הקשור לגז - ואנחנו לא מדברים כאן על עלויות - באנו והסברנו שיש כאן פגיעה בטיחותית, ?

אסביר: צרכן שרוצה לדווח לנו היום על תקלה, יכול להתקשר לכל הטלפונים של כל

ו החברה - יש לו מאה קווים. כשיהיו מספרי חינם, כולם - כולל מי שמתקשרים בנוגע לחיובים,

| חשבונות ולצריכה - יתקשרו לאותו קו. משך הזמן שייקח לצרכן, שירצה לדווח על דליפת גז אצלו
בבית, יגדל באופן משמעותי. אנחנו בצענו בדיקה, וכך עלה ממנה.

לכן אנחנו מציעים שהנושא הזה יחזור לנוסח של קביעת תקנות - שיתייעצו עם השר

הממונה. יש לנו אחראי סטטוטורי על הבטיחות במשרד התשתיות. יש ממונה סטטוטורי בחוק

הגז (בטיחות ורישוי), שצריך לתת את דעתו על הנושא הזה. ישאלו מה דעת הגורמים המקצועיים,
ן תעשו דיון מסודר.
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אתיבנדלר:

יש עמדת ממשלה. הממשלה תמכה.

עידו בו-ארי:

אבל זה נוסח שהממשלה לא ראתה.

; אתי בנדלר

זה נוסח שנציגי הממשלה הביאו לוועדה.

: עידו בו-ארל

אילו נציגי ממשלחי משרד התשתיות - - - ן
• כרמית אהרוו-זקס:

! ? במענה לדברים שנאמרו - זה נאמר גם בישיבות קודמות, ואני רוצה להבהיר את עיני
! הוועדה: מבחינת הטענה עצמה, במישור הטכני, זה פשוט לא נכון. היה גם איש טכני שאמר את

זה.

וזיו"רמשהבחלוו:

אני לא רוצה להכנס לדיון - יש לי הרבה דברים להשיב לו. אפשר לומר את זה גס על
המשטרה, עלמד''א ועל גופים רבים אחרים.

: עידו בו-ארל

1 אבל הם לא בפנים,

לזריאות:

: כרמית אהרוו-זקס

כבוד יושב-ראש הוועדה, הניתוב הוא מקומי-

דוד טל:

אדוני היושב-ראש, אני חושב שכל אחד מדיר כרגע מאיפה כואב לו. אני רוצה להציע
| להתחיל לקרוא את ההצעה--

1
היו"רמשה כחלון:

ביקשתי מנציגת משרד התמ"ת להתחיל לקרוא, ואז עצרת אותי. עלו כאן הערות חשובות
ורציניות. אנחנו דיברנו עליהן, וכעת אני מבקש מעו"ד חכה טירי להקריא את החרק. בבקשה.

חנהטירי:

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירות שיחות טלפון חינם); התשס"ו-2005

סעיף 18ב

ן "(א) עוסק המנוי בתוספתה שניה יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה
1 שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שמכר, או בשירותיסש אותם הוא נותן מכורן דין או הסכם."
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אתל בנדלר;
*

אני טבקשת.להוסיף כאן: "ובלבד שהשירות הטלפוני האמור יכלול אפשרות לקבל מענה
אנושי." אני לא מדברת כרגע על הנוסח הסופי, אלא על הרעיון, בהתאם לבקשתם של חברי

הכנסת.
1

! י יצחק קמחי:
1

/ " אפשר לומר את זה ישירות: "לשם מתן מענה אנושי לכל פניה".

אתי בנדלר;
1

| אני לא רוצה לשלול אה האפשרות שיהיה גם מענה קולי; אני רוצה שתהיה אפשרות להגיע
גם למענה אנושי. ייתכן שאפשר לנסח את זה בקיצור, אבל זה ברמת העיקרון. כשנעבוד על

הנוסח, נחשוב על כך.
ו1

: לאה ורוו

י| אני מבינה שחבר הכנסת כץ ביקש שייאמר "שירות טלפוני - הן נייח והן נייד".
!

אתי בנדלר =
� ו

: חנה טירי

אס היינו צריכים לסייג, היינו צריכים לומר את זה במפורש.

! היו"ר משה כחלון:

זה מוגדר נכון, לדעתי.

! אתי בנדלר =

האפ יש למישהו הערות נוסכות לסעיף קטן (א)ז אם כך, אפשר לעבור לסעיף קטן {ב).
ו

: חנה טירי

"(ב) עוסק כאמור בסעיף קטן (א) חייב לגלות לצרכן את מספר ח טלפון בו ניתן השירות
חינם באופן ברור ומובלט; הגילוי כאמור יהיה לפחות בחוזה ההתקשרות בינו לבין הצרכן, בכל

חשבונית שנשלחת לצרכן וכן באתר האינטרנט שלו.

ו1 אתי בנדלר:

אם יש לו. אני מבקשת להוסיף כאן, בהתאם למה שדובר כאן קזדם, שהגילוי יכלול גם את
ן שעות הפעילות של השירות הטלפוני.

חיים כץ:

של שמונה שעות עבודה לפחות.
1

: אתי בנדלר

אני מציעה לא לציין כרגע.

היו"ר משה כחלוו:

מי שירצה להתייעל, לעשה יותר.

ו

ו
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חנה טירי:

"(ג) השר רשאי, באישור ועדה הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת."

1 אתיינדלר:
ו

אני מציעה שוב: לא רק לשנות את התוספת אלא לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה. כדי
שאם הוא ירצה לקבוע הוראות ביחס לשעות הפעילות בהם חייביס לתת את השירות הטלפוני

החינם, למשל, יהיה רשאי לעשות זאת. את הנוסח המדויק אכין בהמשך, כמובן.

בו-בסט: מאיר

ביחס לסעיף הראשון: לדעתי, חסר שס מדד שירות - תוך כמה זמן. ממוצע.

1 י י! חייס כץ:

זה לא משנה לנו. הוא ייתן שירות, ואם לא - הוא ישלם.
!

| מאירבויבסט:

אתה יכול לחייב מספר 800-1, ולא יענו לן, 1
: י חיים כץ;

| שלא יענו.

בג-בסט: מאיר

[ אס לא יענו זה לא שווה.

אתי בנדלר:

י- הוא צודק - לעצם מתן תשובה. אבל זה לא שירות.

: 5 ברוריה מגדלסוו
ז

בחוק לא מתאיס לכתוב.

היו"ר משה כחלון:

אי אפשר להגדיר זמן בחוק. אני מיקש להביא להצבעה את סעיף 3גב.

חנה טירי:

1 אנחנו מציעים לדחות אולי את התחולה של הצעת החוק.
ו

אתי בנדלר:

רגע- וה הסעיף האחרון. עדיין לא קראנו את התוספת השניה. היושב-ראש מציע להצביע
1 על סעיף 1$ב בלבד בשלב זה.

: [ היו"ר משה כחלוו

מיבעדז
ו1 הצבעה

בעד ההצעה לאשר את הסעיף - פה אחד

]
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; � ההצעה לאשר את סעיף 18ב, נתקבלה

היו"ר משה כחלוו?

שלושה נעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים. סעיף 18ב התקבל. אנחנו ממשיכים.

חנה טירי =
? יו

( אקדים ואומר שבתוספת השניה ניסינו ללכת לפי הרציונל של חבר הכנסת כץ. לקחנו את
העוסקים שנותנים שירות לכלל הצרכנים כמעט - שירות שמצוי אצל כל צרכן - ואלו באמת

שירותים שיש לגביהם שירותים ופגמים שצרכנים נוהגים להתקשר ולהתלונן לגביהם. כך למשל:
טלפון, חשמל וגז -כל השלרותלם החיוניים. בנוסף, היה לנו ברור למדיי שלאותם עוסקים יש מן

הסתם 100 אלף לקוחות. כך שניסינו ללכת בקו של חבר הכנסת כץ, ולקרוא לילד בשמו.

; ן "בתוספת השניה
ו

(1) בעל רישיון כללי למתן שירותי בוק פנים ארציים נייחים, למעט בעל רישיון כללי ייחודי,
1 כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

ו

(2) בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק
. . ושידורים), התשט"כ-952י

ו

1 (3) ספק שירותי גישה לאינטרנט שיקבע השר בהתייעצות עס שר התקשורת, בשים לב
| להיקף הפעילות ומספר המנויים של ספק האינטרנט".

1 • הסכמנו לנוסח הזה בשיתוף עס משרד התקשורת, שאמר שלגבי ספקי גישה לאינטרנט

עדיף להשאיר את הקביעה הזאה לצו או לתקנות בהתייעצות עפ שר התקשורת, כי ישנם ספקי
גישה שהם ספקים קטנים, שנותנים שירות ללקוחות מצומצמים.

אתיבנדלר:

| אבל את מבינה שזה בעייתי משני חיטים: (א) כל עוד לא ייקבעו תקנות, הסעיף לא חל ,? (ב)
! אם נאמר שמספר הלקוחות הוא בגדר קוד מסחרי, אלך כאן זה ייקבע לפי מספר המנויים!

: 1 חנה טירי

משרד התקשורת טען שיש לו נתונים לגבי כך. אנחנו מסתמכים כאן על דברי משרד
, התקשורת.

אתיבנדלר:

ו אם יש לכס נתו;יס, מאו תקבעו כאן: "טנק שירותל אינטרנט שיש לו מעל 100 אלף
י לקוחות".

: ברוריה מנדלסוו

המצב הוא שלש כ-50 בעלי רישיוטת לספק שירותי גשה לאינטרנט, מתוכם חמישה גדולים
בלבד. כל השאר הם כל מני ספקים לכל מני מני גופים קטנים.

אתי בנדלר:

| אזכמהלקוחות-

; ברוריה מנדלסוו

מעל 100 אלף לקוחות.

1
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אתל בנדלר:

/ האם אתם מצהירים שיש בידכם את הנתון הזה?

; היו"ר משה כחלון

אתם יודעים למי יש מעל 100 אלף לקוחות!

: ברוריה מנדלסוו

אנחנו יודעיס. אני צריכה לבדוק אם אני יודעת את באופן רשמי או שזה ידוע לציבור. זה .
100 אלף מנויים -אני לא יודעת אם קיבלתי את רשימת � 1 כמו שאתה יודע שלסלקום יש מעל

( המנויים. וו נקודה שאני צריכה לבדוק.

: , שרוו תזנבלט

בראיה של צרכן, אכ אתה צרכן של ספק שיש לו פחות מ-100 אלף לקוחות לא מגיע לך!
אני לא מצליח להבין את הקריטריון הזה. מה פשר השרירותיות הזאת!

1 היו"ר משה כחלון:

1 הקריטריון הוא לא להשית את זה על חברה שיש לה 20 לקוחות.

שרוו רוזנבלט:

ואולי היא רווחית יותר מהחברה שיש לה 500 אלף לקוחות!

: היו"ר משה כחלון

למה זה משנה!

רוזנבלט: : שרוו

1 זה משנה - כי אם הרציונל הוא להגן על הצרכן-

: 1 חיים כץ

אני אגיד לך מה הרציונל: צריך לחתוך בקו, לעשות סדק ולהתחיל. אם לא עושים, אי
ן אפשר להגיע.

שרוו רוזנבלט:
ו

1 אז למה 00ג אלף! כל הספקים.

; חיים כץ

1 כי אי אפשר להגיע לשלמות.

? שרוו רוזנבלט:

1 אז כל הספקים.

חיים כץ =

אז אגי החלטתי כמחוקק לקבוע 100 אלף.

: שרוו רוזנבלט

1

1



ו

20 
ועדת הכלכלה

21.11.2005

, זה שרירותי

חיים כץ:

יסדר - החלטתי בצורה שרירותית על 100 אלף.

עידו בן-ארי =

" "] אבל על בסיס מה? לקבל החלטה זה בסדר, אבל צריך שזח יהיה מבוסס על משהו.

אתי בנדלר:
(��

גציגת משרד התקשורת, האם אה יכולה לצאת החוצה ולברר עכשיו אם יש לכס את הנתון
הזה באופן רשמי!

-י ו

1 בתריה מנדלסוו .?
'

1 בסדר, אבל בכל מקרה האחריות מוטלת על הספק - ההוראה כאן מחייבת את הספק.

י ! מריאה:

אבל צריך לתפוס אותו.

חיים כץ:

יש להם את הנתונים. הס יודעים בדיוק כמה אנשים יש להם.

בתריה מנדלסוו:
1

אני אברר את זה.

; אתי בנדלר

אני מציעה שהוועדה תחזור לכך לאחר שהיא תוודא את זה.

1 חנה טירי:

"(4) ספק גז כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.

: | עידו בו-אדי

אני מבקש לחזור ולהציע שיתוסף ?. "לאחר התייעצות עם השר הרלוונטי".
!

י קריאות:

בו-ארי: עידו

"אחר התייעצות עם הממונה על הבטיחות, לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי]." אני חושב שזה

ראוי, למרות שאומרים לי שאני חוזר על כך, וחושבים שזה לא נכון נס אס אני אומר אה זה. זה
לא רציני.

? היו"ר משח כחלון;

שמענו את ההערה. אני מבקש ממך לא לקבוע מה רציני ומה לא.

רני נויבואר;
1

ו
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י ועדת שריכז לעניני חקיקה החליטה בהחלטתה שוה יתואם עס משרד התמ"ת ועס משרד

המשפטים. משרד התשתיות לא הביע כל רצון להיות שותף לתהליך. הוא ידע על הכינוס שפורסם
אתמול בסדר היום.

ן עידו-בו-ארי:

הוא לא היה מודע לכך שהוא מתקיים.
� י ו

משה כחלון: ] היו"ר

התשובה מספקת. עו"ד טירי, בבקשה.

לאה ורוו .?

; נציגי המשרד - לא. ספקי הגז תוזמנו

חנה טירי:

(5) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לווין כהגדרתם בחוק התקשורת " |
(בזק ושידורים/ התשמ"ב-1982.

| {6} ספק חשמל כהגדרתו בחוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות/ התשמ"ח-1987."
1

אתי בנדלר:
1

1 האם את מתכוונת לחברת החשמל או לכל ספק חשמל-גם ספקים קטנים! כל את מפנה
כאן להגדרות שאינן בפניי.

1

: | חנה טירי

ו

1 חד טל:

אני חושב שאנחנו נזקק לתקגוה - צריך להשאיר את זה בידי השר שיחליט, ואז לא משנה
אס זה 100 אלף או 50 אלף. אפשר לרשום בחוק שהשר יתקין תקנוה תוך 100 יום או תוך 200

יוכ.

אתי בנדלר י.

אני רוצה להבהיר: החוק יחול מיד על נותני השירותים המנויים בתוספת, ללא צורך
1 בתקנות. בתקנות תהיה אפשרות לשנות את התוספת.

דוד טל:
ו

1 זה נוגע לשאלה ששאלת את עו"ד טירי. יש חברת חשמל של שטייניץ, למשל, שהיא חברה
2 צרכנים בלבד. אכל רוצה לאפשר לשר להחליט לגבי חברת קטנה מאוד שנותנת שירות ל-000,

חשמל מן הסוג הזה.

אתי בנדלר:

/ עם כל הכבוד, דווקא בהקשר של הספקת חשמל, אני חושבת שחיוני מאוד שתהיה אפשרות
1 להתקשר אליהם ולהודיע על תקלות. לכן אני שואלת מדוע זה כולל רק את חברת ה חשמל.

דוד טל:.

אז אל תגבילי את זה ל-100 אלף.
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אתי בנדלר:

? איך 100 אלף. הקריטריון של 100 אלף לקוחות לא כתוב כאן בכלל. השאלה עלתה כיוון

; . שהכו הפנו כאן לחוק מסוים, חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות). החוק איננו בפניי, ולא

ידעתי שהם יפנו אליו כי ראיתי את זה רק כאן. אבל אם זכרוני אינו מטעני, בחוק ההוא מדובר

אך ורק בחברת החשמל לישראל בע"מ, ואולי על חברת החשמל המורח-ירושלמית. אני חושבה
שזה צריך להפנות לכל ספק חשמל.

חיים כץ:

1 כמה ספקי חשמל נוספים ישי

אתי בנדלר:

ן עכשיו יאשרו עוד כמה ספקי חשמל. אם הם יהיו ספקי חשמל, אין שום סיבה שלא להחיל
1 עליהם את החובה לתת שירות טלפוני - - -

: ! יצחק קמחי

אס הס יאושרו לפי חוק החשמל הזה, הס יהיו כלולים.

אתי בנדלר: 1

לא לפי חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות) אלא לפי חוק משק החשמל. אני רואה כעת
ן שכפי שזכרתי, מדובר רק בשתי החברות האלה: חברת החשמל הישראלית וחברת החשמל

1 המזרח-ירושלמיה.

: היו"ר משה כחלול

חשמל. אנימציע�כלספק אז

1 אתי בנדלר:

"בעל רישיון ספק שירותי חשמל לפי חוק משק החשמל".

חיים כץ:

אותו הדבר לגבי המים - כל ספק מים. זה כבר עתידי.

אתי בנדלר:

1 נכון.
יו

חיה טירי:

"(7) ספק מים כהגדרתו בתקנות מדידה מים (מדי מים), ההשל"ו-1976."

1 אתי בנדלר:

ראשית, אנחנו לא מפנים כאן לתקנות.

חנה טירי =

אני חושבת שזהו המקום היחיד שבו זה הוגדר, לפי מה שמצאנו.

אתי בנדלר:

ו



ו
ועדת הכלכלה

" 21,11.2005

לדעתי, אולי בחוק תאגידי מיס וכיבו. הכוונה היא לכל מי שמספק מיס לצרכנים -אנחנו
ו נמצא--

: חנה טירי

ו
; חיים כץ

ן סעיף 8 - קופות החולים. לא בתי חולים - רק קופות החולים. נוהני שירותי בריאות כולל
גם את בתי החולים, והכוונה היא לקופות החולים.

(
: 1 חכה סירי

לגבי קופות החולים, חשבנו לא להכניס את התוספת כי לגביהם לא מצאנו שיש בהם עניו
של ליקויים או פגמים בטובין. בדרך כלל מתקשרים לקופות החולים כדי לקבוע תור. חשבנו על

הנושא של שירותי בריאות, ולפי הרציונל של הצעה החוק לא מדובר שם בפגמים בטובין או
בליקויים בשירותים.

ו
1 אתיבנדלר:

, ומה עם תחבורה ציבורית! אנשים שרוצים להתלונן על איחור באוטובוס, למשל! הם
1 איזשהו רציונל!ן אומנם לא הוזמנו אז קשה להכניס אותם כרגע לתוספת, אבל מדוע לא כללתם אותםל היה

1 חנה טירי:
1

לא. לא חשבנו על זה.
� ו

; 1 לאה ותו
, כך גם לגבי חברות התעופה.

ו
! �

; י חנה טירי

או זה רחב מאוד.

: לאה ורוו
1

ן אס מכינים הצעת חוק זה לא מוכרח להיות תחוס צר בלבד. זה יכול להיות תחומים רחבים

יצחק קמחי;

לפי הגישה חזאת זה צריך להיות גם עיריות.

! אתיבנדלר:

• אנחנו לא נכניס את מי שלא הוזמן, אבל"

דוד טל:

>| לעיריות יש 106.
: יצחק קמחי

| אבל זה לא חינם. השאלה היא לא קיומו של קו, אלא השירות חינם.

1
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חילם כץ:

מה לגבי קופות החולים'

1 - לאה ורוו:

קופות החולים הוזמנו לדיון - אומנם אתמול, אבל הן הוזמנו לדיון.

11 חיים כץ:
אני רוצה לבקש שתכניסי את קופות החולים.

טירי: חנה

אנחנו חושבים שקופות חולים - - -

חיים כץ;

בסדר, אנחנו נצביע על כך.

אתיבנדלר:

אבל הם לא הוזמנו.

: לאה ורון
ו

י קופות החולים הוזמנו אתמול, אבל הם הוזמנו לדיון.

: 1 אתי בנדלר
1

הממשלה מתנגדה? תגישו הסתייגות. אין שום בעיה. אס הוועדה תחליט להחיל את זה גס
, על קופות החולים, ואתם מתנגדים לכך, יקבל הסתייגות.

ו
ו

: 1 היו"רמשהכחלווי

היכן עו"ד ברוריה מנדלסוןי היא צריכה להשיב לנו לגבי סעיף (3) כדי שנוכל לגשת
להצבעה.

בנדלר: 1 אתי

אולי הוועדה רוצה להצביע בינתיים על כל מי שנמצאים, למעט פסקה (3), ולהוסיף את
קופות החולים!

לאחותו;

חבר הכנסת כץ, אהה מצביע במקום חבר הכנסת ארדן, גבריאלי, קרא או בנלולו!
1

חייס כץ:

במקום חבר הכנסת ארדן.

, היו"ר משה כחלוו ?

י כן. אם כן, אנחנו מתחילים להצביע על התוספת השניה. מי בעד סעיף 1 ל

( הצבעה

בעד סעיף 1 בתוספת השניה -פה אחד
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סעיף 1 כתוספת השניה נתקבל.

היו"ר משה בחלוץ:

שלושה בעד, ללא מתנגדיס וללא נמנעים. סעיף 1 אושר. אני מעלה להצבעה את סעיף 2
בתוספת השניה.

דוד טל:

?-, אם גם אדוני בעד כל הסעיפים, אפשר להצביע בהצבעה אחת�על כל הסעיפים.

; אתי בנדלר

| למעט פרט 3. נציגת משרד התקשורת נכנסה כעת.
<

; ברוריה מנדלסוו
1�

| מבירור שערכתי, אץ לנו נתונים קונקרטיים על מספר המנויים - הם לא מעבירים לנו אותו

̂ 00111111011 - יודעים מי הם הגדוללם. אנחנו מציעים שזה יישאר כעת. יש לנו את ה-6§ג16£/ע110

ן כך, ונתחייב עם משרד התמ"ת לקבוע בתקנות עד 90 יום, אם התחולה תכנס באמת כפי שהם -
| מציעים, את המפעילים, ספקי האינטרנט הגדולים--

! ., אתי בנדלר:
\

י אין טעם, כי בתקנות אפשר בלאו הכי להתקין. אם כך, אני מציעה שזה יהיה: "ספק
שירותי גישה לאינטרנט, למעט ספק גישה.", ואתם תביאו תקנות לשינוי, אם תרצו.

1 לאה ורוו:

. למעט מי!
ן

1 אתי בנדלר.-

1 בלי "למעט".

לאה ורוץ =

כלומר: "ספק שירותי גישה לאינטרנט".

ברוריה מנדלסוו;

אבל כרגע הכנסת אפילו את הקטנים, יש לנו כ-50 ספקי גישה לאינטרנט, חלקם ממש
לגופים ספציפיים ביותר.

אתי בנדלר:

אז איך אתם מציעים להגדיר את זה!

: ברוריה מנדלסוו

| מה הבעיה עם ההגדרה כפל שהיא קיימת היום, שאנחנו נביא תקנות-
1

: אתי בנדלר
1
?ן

/
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: בלאו הכי, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), יש לשר התמ''ת סמכות לשנות את הסברתי
התוספת. לא צריכים לתת הסמכה נוספת רק לצורך ההתייעצות עם שר התקשורת.

: ברוריה מנדלסוו

! אבל לעצם הקביעה מיהם הסנקים, לדעתי לא נכון להכניס מראש גופים קטנים כל כך, כי
ן ברירת המחדל שלנו היא לא נכונה. אנחנו קובעים מראש שזה יחול, אלא אפ כן שר התמ"ת יבוא

עכשיו ויוציא אותם.

| דוד טל:

כן, למה לא' ששר התמ'ית יתכבד ויתקין תקנות.

!ו ברוריה מנדלסון;
ן

] | כי אתה מטיל כאן חובה על ספק גישה לאינטרנט, שמספק שירותי גישה לכ-50 איש או לי
י- / 100 איש, לתת שירות חינם.

: רוזנבלט ] שרוו

אז מה הבעיה? יהיו לו פחות שיחות.

: בתריה מנדלסוו

אבל מה הרציונל!
ו

/ שהוח�זנבלט:

) הרציונל הוא לעזור לצרכן. למה רק אני צריך לעזור לו?

; 1 אתי בנדלר

| גב' מנדלסון, את מציעה למעשה שפסקה (3) מיותרת, משוס שלדברילך השר יביא תקנות -
1 הוא יביא תקנות בלאו הכי לשנות את התוספת.

11 ברורלה מנדלסוו:
רק רצינו להוסיף כאן: "בהתייעצות עם שר התקשורת", כי בכל זאת היקף הפעילות ומספר

1 המנויים הס נתונים שיש לנו במשרד, ולא במשרד התם"ת.

1 היו"ר משה כחלוץ:

אכל זה מתאים לכל הסעיפים-

ברוריה מנדלסון:

מראש הכנסנו לכאן רק גופים גדולים. לא הכנסנו לכאן גופים שמשרתים 200 לקוחות. מה
הרציונל להכניס לכאן גופים קטנים כל כך?

חיים כץ:
1

אבל תנסחו את זה.

ן ברוריה מנדלסוו:

זה מנוסח מצוין היום, למה הניסוח הזה לא נראה לכם נכון!

לאה ותו:

1
1
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ן אבל חבר הכנסת כץ רצה לכלול את ספקי הגישה של האינטרנט.

: בתריה מנדלסוו

אבל אם אני לא טועה הוא התכוון לגדולים.

חיים כץ:

לגדולים.

? 1 שרוו תתבלט:

אני לא מצליח להבין למה לא.

1 ברוריה מנדלסוו:

כי זה לא יהיה נכון להכניס ספק גישה קטן.

! שרוו רתנבלט:

ו למה לא! לא שמעתי תשובה.

1 חיים כץ:

ן כי חשבתי שרק הגדולים, וכך הגשתי את הצעת החוק. זאת התשובה.

שרון רוזנבלט:
1

שרירותית. [ התשובה .-

. , חיים כץ:
1

1 שרירותית. לן לבג"ץ.

| קריאה:

זה רשום בפרוטוקול.
ו

! דוד טל:

כי חבר הכגסה חושב שזה מידתי ושזו הכללת ראויה.

סריאה:

לא - הוא אמר "שרירותית".

דוד טל:

לי הוא אמר שהוא חושב שזה מידתי, ושזו תכלית ראויה.

!
1

ו
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; רנינויבואר,-
ן

! לענין ספק שירותי גישה לאינטרנט: כיוון שמדובר כאן בספקים רבים של שירותי גישה,

שרובם קטניס, אגי מציעה שברירת המחדל תהיה שהם יהיו מחוץ לחוק, ושמשרד התמ"ת יתחייב
. שעד תחילת החוק הוא יתקן תקנות לענץ ספקי הגישה לאינטרנט, ויוסיף אותם

היו"רמשהכחלוו:

חבר הכנסת כץ, זה מקובל עליךי

חיים כץ:

ו �
היו"רמשהכחלוו:

1 סעיף (3) נמחק.
1

?? י בתריה מנדלסוו:
ו .

נבהיר שהתקנות יהיו על ידי שר התמ"ת - - -

אתי בנדלר:

לא, זה במנגנון פנימי. חוקה על שר התמ"ת שהוא יוועץ בשר התקשורת לצורך קביעה זו.

אס כן, פסקה (3) נמחקה כרגע, ויש התחייבות של נציגי שר התמ"ת ובשמו, להמציא לוועדה

1 תקנות שישנו את התוספת באופן שייכללו בה גם ספקי הגישה לאינטרנט - הספקים הגדולים,

חייס כץ:

עד תחילת החוק.

כחלוו: היו"רמשה

תוך כמה זמן!
1

: טירי 1 חנה

? תוך 90 יום.

 שחורוזנבלט:
1

למה לא לעשות את זה - - - זח היה הסידור הקודם.

היו"רמשהכחלוו:
1

אנחנו כבר אחרי זה.

אתי בנדלר:

"תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו"?

ן

ו

ו

ו
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ן קריאה:

1 כן.

היו"ר משה כחלון:

אני מבקש להצביע על התוספת השניה, בסעיפים (4), (5), (6), (7) ו-(8).

חיים כץ:

! הוספת את קופות החולים!

היו"ר משה כחלוו:

סעיף (8) הוא קופות החולים. מי בעדז מי נגדי מי נמנע?

הצבעה

8-פה אחד ,7 ,7 , 5 בעד אישור סעיפים 4,

8 נתקבלה. ,7 ,6 ,5 ההצעה לאשר את סעיפים 4,

; היו"ר משה כחלוו

שלושה בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים. התוספת השניה אושרה.

: הודה לכולכם, הישיגה נעולה.

ן הישיבה ננעלה בשעה: 10:36
1
ו

1

ן

!
1

!

1
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 נוסח לא מתוקן
הכנסת השמונה-עשרה

מושב רביעי

696 / י פרוטוקול מסי 695,
ן מישיבת ועדת הכלכלה

, כיע בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 1ג20), שעה 12:00 1 יום שני

1

1 סדר היום:
1. תקנוה הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), התשע"א-2011

2. צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"א-2011
ו
י

נכחו:
חברי הוועדה:

ו

רוברט טיכייב - מ';מ היו"ר
? ן יצחק וקנין

|

מתמנים:

1 הברת הכנסה רחל אדטו

חבר הכנסת איתן כבל
ן
1

! נתי ביאליסטרק - לשכת מנכ"ל, משר� התקשורת
ברוריה מנדלקון - משרד התקשורת

ן חנהטירי - לשכה משפטית, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד ?

1 התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמרפינקוס - ממונה על הבנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד התעשייה, המסחר
) והתעסוקה

הילה דויתביץ - עו"ד, משרד המשפטים

דניאל מרום - אגף תכנון וכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות

גל נוי אפרה - עוזרה ראשית ליועצת המשפטית, משרד התשתיות הלאומיות
מירב יוסף - הרשות לחשמל

אביעד דרורי - מנהל מחלקה בכיר במחלקה המשפטית, הרשות לשירותים ציבוריים
חשמל

! מיכל פליישר - מנהלת רגולציה, חברת הוט
איילת כהן מעגן - עו"ד, חברת בזק

שרון פליישר בן-יהודה - סמככ"ל רגולציה, חברת בזק
בזק בלן-לאומי ערן גרף - מנהל רגולציה, 

דןריצ'יקו - מנהל קשר ממשל, סלקום

עדי ויינברנ - מנהלת רגולציה, מירס תקשורת, חברות טלפונים סלולרייס

יהל בן -גר - מנהלת אגף רגולציה וקשרי מפעילים, פרטנר תקשורת בעי'מ, חברות
טלפונים סלולריים

יוליה מרה - מנהלת אגף רגולציה, פלאפון
יס נעים - עו"ד, מיטל

. עופר ויסוקר - יועץ משפטי, חברת יס
! מיטל כהן מרקו - יועמ"ש, סופרגז

. ! הדר זיו - יועמ"ש, חברות הגז
בוגניס - עו"דסופרגז גלית

1 רון קיסרי - סמנכ"ל שיווק וקשרי לקוחות, סופרגז
! מיכלאתולניק - מנהלת רגולציה, קבוצת פז

משה אשכנזי - מנכ"ל מי מודיעין, תאגידי מים וביוב
1
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ראויה חנדקלו - עו"ד, מי מודיעין, תאגידי מים וביוב
�ן יפתח נאור - מככ"ל מי אביבים, תאגידי מים וביוב
1 ניר וילנר - עו"ד, הרשות הממשלתית למים וביוב
ע(מר ורדי - עו"ד, הרשות הממלכתית למיס ולביוב

ישראל מובשוביץ - מנהל אגף השיווק, חברת החשמל
וגיף אליאב - יועץ לרשות, רשות ההסתדרות לצרכנות, ארגוני צרכנים

לעל כהן שוואט - יועצת משפטית, המועצה הישראלית לצרכנות, ארגוני צרכנים
עופר חברוני - סמנכ"ל, ראש חטיבת שירות וקשרי לקוחות, שירותי בריאות כללית,

 ן קופות החולים
י

י חן שולייק - מנהל אגף שיווק, קופת חולים מאוחדת, קופות החולים
ראובן שפירא - נציג אגף שיווק, קופת חולים מאוחדת, קופות החולים

רוני אמיר ארזי - עו"ד בלשכת המשפטית, אל על, חברות התעופה
1 משה אשכנזי - מנהל צווה מרכז הזמנות, ארקיע, חברות התעופה

/ שריתרדומטקי - מנהלת מוקד הזמנות, ארקיע, חברות התעופה
: . עופר גורן - יועץ, חברת דואר ישראל

| אילן שפירא - מנהל תחום אסדרה עסקית, חברת דואר ישראל
ו סוזנה רבינוביץ - מנהלת המחלקה המשפטית, איגוד לשכות המסחר

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
י! ייעוץ משפט< •?

| איתי עצמון
אביגל כספי

? , אמיר רוזנברג - מתמחה
ו

מנהלת הוועדה:
לאה וחן

קצרנית פרלמנטרית:
אושרה עצידה

ו
!1

ר

ו
ו1
1

1
1
יו

1

!1

1
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תקנות הגנת הצרכן (מתו שירות טלפוני), התשע"אי2011
— -צו הגנת הצרכו (שינוי התוספת השנ"ת לחוק) התשע"א-2011 .  — 1 1 *

היו"ר רובוט טיבייב:
ו

1 שלום למלם. אנחנו פותחים את הדיון בנושא תקנות העת הצרכן, תקנות שהגיש שר התעשייה,
] המסחר והתעסוקה. � !

1 '
: לאה ותו

המשרד אמור להציג את התקנות עצמן. אבל, ראשית, לומר דברי רקע לתקנות.

איתו כבל_1

! אס יורשה לי לפני כן, אדוני היושב-ראש, גברתי.

ן " אני מקווה שהפעם זה לא יהיה כמו בדיון הקודם. אני רוצה להזכיר כי התקנות האלה מובאות
ן בהמשך לחוק שהונח על-ידי. הגעתי להסכמות עם הממשלה שאכן לא ראוי שנושא המענה האנושי יובא

בחקיקה ראשית, אלא בתקנות. וה גם מה שנכון שייעשה.

אני רק יכול לומר שישבתי בישיבות באמת רבות עס כל הגורמים, ובעיקר עם הרשות ועם תמר
ועם חנה. השתדלתי לבוא בדברים עם כמה שיותר משרדי ממשלה. יתרה מכך, מעבר לפגישות רבות, ניהלנו
שיחות טלפון מתוך כוונה אחת, ואני אומר את זה כאן כדי שהדברים יהיו בתריס. הכוונה היא - התקנות
י ] האלה הולכות לצאת, ושאף אחד לא יתבלבל. מסרת התקנות האלה היא לעשות את מערכת היחסים כין

! הצרכן לבין הרשויות עד כמה שיותר טובות ויותר תקינות. אנחנו נגיד תודה על כל הצעה שיכולה לבוא לפה
על מנת לעשות את וה יותר טוב. אני לא רוצה להגיד שהגענו למצב שהוא מצוין, אני רוצה שזה יהיה טוב
� ו מאוד. אני מבקש שיתייחסו לתיקון הזה כעבודה משותפת, ושלא כל אחד יבוא רק מנקודת מבט של העסק
שלו. אמר לי פעם חבר הכנסת לשעבר אפריס סנה שלכל אחד יש דעה טובה על עצמו. אני יודע שלכל אחד
, ואין כמו החברה שהוא מייצג. זה ברור, וזה בסדר גמור. אבל, אני אומר - יש דעה טונה על החברה שלו
בואו כנסה לפעול בשיתוף פעולה, כי ככל שנשתף פעולה בצורה יותר טובה כך גם התוצאה תהיה יותר

טובה. תודה.

: היו"ר הברט טיבייב

בבקשה.

טירי: חנה

עו"ד חנה טירי מהרשות להגנת הצרכן.

קודם כל, אני אתן קצה רקע במה אנחנו עוסקים. סעיף 18(ב) לחוק הגנת הצרכן קובע שעוסק
המנוי בתוספת יספק שירות טלפוני חינם לשס מהן מענה לכל פנייה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין

שמכר, או בשירותים אותם הוא נותן מכוח דין או הסכם.

בתוספת כיום מנויים העוסקים הבאים: בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק - זאת אומרת, שירותי
טלפוניה נייחת - שירותי טלפוניה ניידת, כבלים, לוויין, ספק גז, ספק שירות חשמל ומים.

כרגע מונחים על שולחן הוועדה גם תיקון לתקנות הגנת הצרכן בנוגע למענה טלפוני, וגס צו שאמור
להרחיב את התוספת, להוסיף עוסקים נוספים. לגבי התקנות - סעיף 18(ב} מסמיך את השר לקבוע הוראות

בכל הנוגע למתן שירות טלפוני לפי הוראות סעיף זה.
� !

1 הוגשה הצעת חוק על-ידי חבר הכנסת כבל בגוגע להגבלת זמן המתנה למענה אנושי. אנחנו מכירים
את הבעיה כאשר צרכנים שבדרך כלל מצויים בעסקה מתמשכת מול עוסקים כמו טלוויזיה, כבלים,
ן סלולרי וכר/ הם פונים כאשר יש להם תקלה או איזשהו ליקוי כשירות, והס נאלצים להמתין דקות רבות

| עד שהם מקבלים מענה.

ו
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איתובבל:
ו

אני לא חושב שזה בתחוס הדקות.

: חנה טירי

י אני עוד הייתי עדינה.

ן כמו כן, לא תמיד כאשר עונה להם נציג הם מקבלים מענה לעניין הליקוי לגביו הס פונים.

השוק לא התיישר כמו שצריך בנושא, ולכן אנחנו חושיים שיש מקום שהחוק יתערב ויקבע הסדרה
ו כללית לכולם.

אני רוצה לציין שאנחנו מודעים לכך שישנם חיקוקיס, או הוראות מכוח חוק, בין אם זה רישיונות,
אמות מידה, הסדרות ספציפיות של רגולטורים אחרים שיכול להיות שהם קובעים הוראות אחרות. אנחנו
| לא באים להתערב בהקדמת האלה ככל שההסדרות האלה לא מרעות יותר עם הצרכן לעומת מה שקבוע
בתקנות. ולכן, אנחנו גם קבענו סעיף האומר שאם יש איזושהי הסדרה אחרת מכוח חיקרק, והסדרה

מטיבה עם הצרכן, אז ההסדרה תחול. חשוב לבוא ולומר זאת כהקדמה.

1 מבחינת זמן התארגנות וכף - אפשר בהחלט לדבר על זה. לא צריך לדאוג. אס דרושה תקופה
ארוכה להתארגנות, אנחנו ניתן.

ו —| איתו כבל:

במקום להמתין ליד הטלפון למענה, נמתין עד שהם יסדרו את זה.
1

: י חנה טירי

| בדיוק.

ב-19.6 קיימנו דיון ראשון בנושא, והתקנות לא אושרו בדיון כי באמת עלה הצורך לחשוב על
היבטים נוספים, להרחיב את התקנות, לשפר. לכן, אנחנו נכנסנו לסבב התייעצויות מאוד נרחב בשיתוף עם
, ריככנו אותו קצת. אני חושבת שיצא נוסח טוב. ו חבר הכנסת כבל. אנחט שינינו את הנוסח, הרחבנו אותו
; העברנו אותו להתייעצות עם גורמים מקצועיים. העברנו את זה גם לארגוני הצרכנים, לארגוני עוסקים.

השתדלנו באמת שהההייעצות תהיה כמה שיותר רחבה. העברנו את זה גם למשרדי התקשורת, משרד
! התשתיות, וביקשנו התייחסות. לאורך כל הדרך קיבלנו גס הערות. קיבלנו הערות מחברות תקשורת,
! קיבלנו הערות ממשרדי ממשלה, קיבלנו הערות מחבר הכנסת כבל, מכל מיני גורמים שפנו אליו. ניסינו
להטמיע כמה שיותר את ההערות ככל שהדבר באמת מהן, כי חשביו שיש מקוס באמת לשנות, להקל,
ן להוסיף, אולי אפילו לחדד דברים מסוימים. התקנות שמונחות היום על שולחן הוועדה הן תוצאה של
| התייעצות מאוד נרחבת שקיימנו. כפי שאמר חבר הכנסת כבל, לא עשינו את זה במחשכים. כמובך
שמבחינת הנוסח הסופי יכול להיות שעד הרגע האחרון, עד למועד דיון זה, נכנסו פה ושם הערות שונות.

) אבל, המהות עצמה כבר הועברה להתייעצות בערך לפני חודש.
|

; אני רוצה לומר שהנוסח הקודם היה יחסית פשטני יותר. הוא בא ואמר שזמן ההמתנה יהיה שלוש

דקות. אם אחרי שלוש דקות הצרכן לא נענה, צריך להעביר אוהו לשירות השארת הודעה. אנחט הרחבנו
קצת.

כבל: איתו

הרחבנו מאוד.

חנה טירי:
ו

! הרחבנו מאוד. קודם כל, פנו אלינו חברות תקשורת, גופים עסקיים ואמרו: באמת יש מקרים בהם

יש עומס על הקווים, ולא תמיד אנחנו מצליחים לענות לכולם תוך שלוש דקות. אז באנו ואמתו: כסדר,
' בוא ניתן את האופציה. כאשר יש צפי שזמן ההמתנה יעלה על שלוש דקות, תציע לצרכן זמן קצר לאחר
1 ן פנייתו. בהתחלה קבענו כאופן מיידי, אחר כך התרככנו. אמרנו בזמן שלא יעלה על שתי דקות תציע לצרכן

או להמשיך להמתין, או לעבור לשירות השארת הודעה.

/ 1
1 1

וו
ו
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) איתן כבל:

; לא, להגיד לו באיז�ח מקו0 הוא.
! -י

: 1 חנה טירי
! ו

כן. אס הצרכן בוחר להמתין, העוסק צריך לגמר לצרכן מה הזמן ש- - -
ו

1 1 איתן כבל:

ן לא, סליחה שאני מתקן אותך. הוא הרי לא יכול להגיד לו לפני שהוא יודע מה מצבו. זאת אומרת,

| ה1א אומר לו, ואז הוא מודיע לו מה מקומו בתור ומה מידת הלחץ. ואז יש באפשרותו של הלקוח להחליט

1 האם הוא רוצה למרות הכול להמתין בתור, או שהוא משאיר אה ההודעה, וגם סיכמנו בהתחלה. האמת

היא שרציתי שההודעה תהיה קולית. אבל, אחר כך הבנתי שאנחנו נצטרך מפענחים כשכל אחד יתחיל

ן להסביר. אז אמרנו שיהיו פשוט שלושה סוגים: אם זה כל מיני חשבונות, אם זה עניינים של תקלות, ואם
ו זה משה.� שהוא כללי כאשר לפעמים גם הלקוח לא יודע להגדיר אותו.

וי
: 1 י ז חנה טירי

י. נכון. חייבים באמת להדגיש את זה כי היתה פה הערה, חשוב לנו שלא רק שיחזרו לצרכן תוך שלוש

שעות אלא שייהנו לו גם מענה באמת לעניין הליקוי. בהתחלה כתבנו שהצרכן יוכל בשירות השארת הודעה

אז הערות שזה קשה וזה בלתי להשאיר לא רק את מספר הטלפון ואה שמו, אלא גם יוכל לפרט. קיבלנו 

י אפשרי, והורדנו אה העניין הזה. אבל, בכל מקרה, אנחנו מצפים שהחברות שמנויות בתוספת יקבעו

איזשהם נתיבים להשארת הודעה, אס זה השארת הודעה כתחוכ החשבונות, אם זה השארת הודעה

"! בתחום הליקוי. ואם זה ליקוי בתרוום הסלולרי, שיחזור אליו באמת איש טכני שיוכל לסייע לו בתיקון
! הליקוי.

ן איתןכבל^

אגב, כולם שכנעו אותי בזה - ויצדק י וגם השתכנעתי שהשארת הודעה קולית זה רק יסבך את

, ואז לא נצא מזה. המערכת, כי לכל אחר יש את הדיבור שלו ואת הטון, וכל אחד יעשה "חפירות" ן
:  חנה טירי

יי

בתיקון הנוסח החדש גס עסקנו בסוגיה כמה פעמים צריך העוסק לחזור לצרכן, אס הוא לא תופס

אותו, קבענו שאם העוסק חזר אליו והצרכן לא ענה אז הוא צריך להשאיר לו הודעה קולית, או לשלוח

אס.אס.אס, ולהגיד לו מה המועד הבא שהוא ינסה. ואם בפעם הבאה הוא מנסה ולא מצליח אז בעצם הוא
? ן צריך להודיע לצרכן שעליו לפנות מחדש.

היו"ררוברטטיבייב:

ו זו נקודה מאוד חשובה, כי כנראה שזו בדיוק הנקודה המסובכת.
ו

איתן כבל:

אני מניח שיהיה כאן דיון על זה וירצו להתייחס. בגלל וה אני מתעקש על העניין של המענה הקולי

והודעת אס.אם.אס כדי שיהיה, קודם כל, מעקב בדיוק שהוא חזר באמת. הרי מה הכוונה! הכוונה היא

שהתקנות לא יהיו אות מתח. כלאחד יגיד: חזרתי. אנחנו הפוליטיקאים מכירים את זה - התקשרנו אליך.

( הוא בא ואומר: איזה התקשרת אליי! אני עונה לכל אחד, גם לחסוי. התקשרתי - לך תוכיח. אני אומר -

י בדיוק אותו הדבר כאן. נקודת המוצא היה שיהיה מעקב, שנדע האס הוא חזר או לא חזר. אני לא רוצה

לקבל פלטי שיחות מחברות כדי לברר אם אכן ענו לו או לא. פעמיים זה הגון וזה סביר לחלוטין.

היו"ר רוברט טיבייב;

1 בהחלט, בהחלט.

ו

)
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חנהטירי:

( לגבי הוספת עוסקים נוספים לתוספת, אנחנו מוסיפים את ספקי האינטרנט - : -

אלתו כבל:
ו

1 כן, גם על זה דיברנו.

לאה ורוו =

עו"ד טירי, את הצו תציגי בנפרד כי כרגע הנושא שנמצא על שולחנה של הוועדה הוא התקנות.
? ו

: 1 חנה טירל

אוקלי, מאה אחוז. אם כך, סיימתי להציג את התקנות באופן כללי.
1

1 היו"רריברטטיבייב:

האם יש שאלות או הערות כלליות!
1

: מירב יוסף

אני מירב יוסף מהרשות לחשמל.
ו

בהמשך לדבריה של הגברת טירי, ההתייעצות בנושא של התקנות לא בוצע איתנו. אנחנו הרגולטור
ן של חברת החשמל. מאחר והצו חל גם על חברה החשמל, חבל שזה לא נעשה יחד אית3ו. לא ניתנה אפשרות

1 לנו לעשות את התגובה לפני הוועדה.

, מבחינת החוק, יש לנו חוק ספציפי שממנה אותנו לפקח על הברת החשמל, ולקבוע לה אמות מידה.
| אנחנו בנינו ספר צרכני.

; לאחותו: ?

' אני חושבת שגברתי מתייחסת לצו שמבקש להחיל גס —

וו מירב יוסף:
1.

לא לצו.
1

לאה ורוו =

לא לצו? את מתייחסת לתקנות עצמן' וי

מירב י1סף:

אולל. את יודעת מהל כן, את צודקת.

לאה ותו;

1 אז בואו נמתין עם ההערות האלה לצו.

מירב יוסף:

!

וי לאה ורוו:
כן, בהחלט.
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| מירב יוסף:

כי אני חוששת מאוד. אני פשוט רוצה להבהיר שסעיף (ב), (ג) ו-(ד) של התקנות הוא באמת לא
רלוונטי לעניין מוקד 103 של חברת החשמל.

: חנה טירי

י למה זה קשור לצו! אני חושבה שזה קשור להקנות.
ו

לאה ורוו:

אוקיי. ו
1 מירב יוסף:

! !

י זה קשור לצו כי אני ביקשתי להחריג אותנו. אבל, את הבנת לאיפה אני הולכת. השאלה היא איך
אתם רוצים שאני אתייחס.

איתן כבל:

אמרנו - להחריג אתכם אם אתס עושים את זה יותר טוב מהתקנות.

המר פינקוס:

| לא צריך להחריג כי כתוב בתקנות שאכ יש רגולציה אחרת שמטיבה עם הצרכן, תכובד הרגולציה
' האחרת.

: 1 קריאה
1

זה נתון לפרשנות.

| איתוכבל:

האס "טוב" הוא מושג הנתון לפרשנות!

תמר פינקוס:

1 לא, מטיב ז�ה מטיב על מה שאומרות התקנות האלה.

איתוכבל:

| אתה צודק שלכל אחד יש סוג אחר של הנאה. אני חושבת שלהמתין בטלפון זה - - -
ו

תמר פינקוס-. ו

! להטיב זה להטיב על מה שיש כאן. ואם אומרה חברת החשמל: אתם כוהנים שלוש דקות, ואם לא

אז צריך ללכת ולהשאיר הודעה. אצלי עוגיס תוך 47 שניות. אמרתי: מצוין. אז לזה והלא יחול. 47 השמות
ו שאתם קבעתם אצלכם מטיבות.

1
היו"ררוברטטיבייב:

ומה אס יש איזושהי תקלה כללית!

איתוכבל:
1

| תמר, אני רוצה לחלוק עלייך, וסליחה שאני אומר את וה. אני רוצה להזכיר לך שיש שני תנאיס

בתקנות. הרי למה שינינו את השלוש דקות! אני רוצח להזכיר. הרי אנחנו מכירים את זה שכולם יודעים
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1 !

לעשות מעכה קולי בכרמיאל, אפילו לא במרכז הארץ. יושבים שם בחור או בחורה, ואין להם מושג בכלל
? , ברוב המקרים במה דברים אמורים. הם אומרים לך.- שלוס.

תמר פינקוס:

| חברת החשמל מדברת על 103.

איתו בבל ?.
ו

| הבנתי. תמר, זה עוד לא השלב שאפשר להגיד: כבל, לא הבנה. אני עדיין בנתיב.

) אני רוצה לומר משהו אחר לגמרי, ברשותך. יש עוד תנאי. אם חברת חשמל יודעה לתת את התנאי
ו השני, זה בסדר. אפשר לתת גם מענה לתקלה, כי כל החוק הזה - משמעותו, איננה רק לענות בטלפון
1 ולהגיד: עניתי, שלוש דקות. עכשיו תהיה תחרות מי אמר בוקר טוב או צהרייס טובים יותר מהר ללקוח.

לא זו הכוונה.
1 �
ן

?? � את יודעת שישבנו על זה המון זמן ודיברנו עם כולם. חבנו שאם אנחנו ניתן רק את השלוש דקות

אף אחד לא ילך עכשיו ויקים מערך של 200 מומחים עם טלפונים שיודעים לתת תשובות לכל דבר ועניין.
גם אין לנר עניין להעמיס יתר על המידה. אבל, אמרנו ששלוש שעות זה זמן סביר. לא שמונה שעות כמו
שראיתל שעכשיו פלאפון אומרים שהם יחזרו. שלוש שעות זה זמן סביר למישהו שיודע לתת את המענה
לתיקונים, ויודע לכוון אותך לחשבונות או לדבר אחר. אם חברת החשמל יודעה לתת את המענה הזה, אני

. בעד. אבל, צריך להוכיח שזה באמת כך.
1

מירב יוסף:

\ לחברת החשמל יש עיקרון שנקרא מענה כולל. יש להם 150 מוקדנים - לא 200 - שכל אחד מהם

! יודע תשובה לכל בעיה שבה פונים אליו בטלפון. בתקנות מדובר על כל מצב שבו יש שיחת חינם למקרים של
תקלות. מוקד 103 נותן שיחת חינם לכל פנייה, גם בנושא חשבונות, בהבל. הוא מרחיב. התקנות האלה

מתייחסות למצבים בהם פונים. אני באח ואומרה -אמות המידה שלנו, כולל המוקד, כבר מעבר לזה.
1

בגלל שהחקיקה שלנו היא מאוד מאוד מומחית וספציפית לעניין הזה, אני מבקשת י אס אפשר -
להחריג את החברה,

כבל: איתו

| אני לא פוסל את זה, אדוני הירשב-ראש. אמרנו את הדבר הבא - אני רוצה שיה ייבדק. בכל הכבוד,
| אני רוצה לראות בדיוק מה הם הכללים על-פיהם אתם עובדים. האפ אלה ההנחיות שהרגולטור הוציא!

אץ לי סיכה להוציא אה זה, אלא כמו שאמרה תמר, שהסתבר שזה יותר טוב.

| חנה טירי .?

אבל, לא צריך להוציא אותם.

1 תמר פעקוס:

ן לא צריך להוציא כשיש סעיף שאומר שכשיש משהו מטיב זה יגבר. כי אם אנחנו פותחים פתח
| לחברת חשמל, כל גוף יצטרך לבוא ולהוכיח כאן שהוא יותר טוב, ושאנחנו נעשה לו החרגה. אי-אפשר
להתחיל להכניס להחרגה לא 10 גופים, לא 50, ולא 30, ולא 2, כי צריך להחריג את כולם, לכן, נתנו סעיף
. סל כללי שאומר שבמקום שבו יש רגולציה שמטיבה, אנחנו לא מתערבים, והתקנות האלה לא תחולנה. אין
דבר יותר ברור מזה, ולכן גם לא צריך לרדת לרזולוציה לא של מים, ולא של חשמל, ולא של גז, ולא של
חברת הוט, או חברת י0, או חברת 012, כי אחרת נצטרך כל הזמן לחזור ולעסוק בוועדה אך ורק בהחרגות.

לכן, הכלל הזה חל על כולם.
1

1 מירב יוסף:

1 אז הבעיה שלי היא המילה "מטיבה". "מטיבה1' - זה פרשנות. אם אנחנו רוצים למנוע את החזרות
| שלנו, בין אס לוועדה, נין אם לבתי-משפט, מה זה "מטיבה"!

1
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תמר פינקוס:

| זה יהיה מטיבה על האמור בתקנות אלה.

ז הילהדוידוביץ:

י הילה דוידוביץ, משרד המשפטיס. יש לי שאלה. חברותיי מהרשות לא קיבלו את עמדתי. אבל, גם

לי היתה בעיה עס המילה "מטיבה". יכול להיות שהמועדים הקובעים הם באמת 47 שכיות. אבל, אין
1 הוראה האומרת שצריך לשלוח אס.אם.אס. האם ההסדר הכולל מטיב בסופו של דבר עס הצרכן?

1
תמר פינקוס:

נכון, כי לא צריך לשלוח אס.אם.אס כי הם עונים ב-47 שניות.

ילהדוידוביץ: ו ה

לא, לא. החובה שהם יענו היא לא שלוש דקות, אלא 40 שגיות.

תמר פינקוס:

לא החובה, הס עונים בפועל.

| הילהדוידוביץ:

שנייה, רגע. יש רגולציה שמצמצמת, אני לא מדברה על הדוגמה. יש חובה לענות תוך 40 שניות,
ן איל אץ חובה לשלוה אס.אם.אס במידה והם לא עונים. האם ההסדר, הרגולציה הזאת היא מטיבה עם

הצרכן או לאו לי יש בעיה. אולי <ה ניסוחי. מהותית אני גם —

: 1 איתי עצמוו
ו

מה ההצעה שלךז
ו

דוידוביץ: [ הילה

אני צריכה לחשוב על זה. אבל, המילה "מטיבה", היא בעיניי מבחינה ניסוחית בעייתית. מהותית,
/ אני מסכימה. אני מבעה למה התכוונו. אני חושבת שניסוחית המילה "מטיבה" היא בעייתית. אני יכולה

1 לחשוב תוך כדי, ואולי כשנגיע לסעיף.

: -? לאה ורוו
ו

האם לא אמרת שלא הסכמת עם חברותייך לנושא כשלכאורה היית כבר אמורה לבוא עם
ההצעות ל

1 חללה דוידוביץ:

לא, הם לא קיבלו את העמדה שלי כי זה ניסוחי. זה לא מהותי.
<

לאה והו:

! מה הצעת להם! השאלה היא מה משרד המשפטים מציע למשרד התמ"ת ולוועדת במקום המילה
"מטיבה"?

; 1 הילה דוידוביץ

זה ניסוח ולא מהות. המשא-ומתן בינינו הוא על המהות לפני, הוא פחות על הנוסח.

|

1
!
1
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; אלתו כבל

אס הכוונה שלמרות הכול אנחנו נחריג רק מי שיותר טוב, זה צריך להיות באופן ברור. לא סתם
נתתי את דברי הפתיחה. תאמיני לי, אני כבר יודע מה כל אחד ואחד היושב סביב השולחן הולך להגיד. אני
ו , יודע גם להגיד את זה מהסוף להתחלה. אלא מהז אני מנסה שכולנו יחד נתכנס סביב העניין. ברור לכם הרי
: שזו מהפיכה צרכנית. אני חושב שישבתי והבהרתי כמעט לכל אחד מהגופים שיושב כה ושביקש גם לשוחח
ן איתי, שהכוונה שלנו היא לפעול ביחד. נדמה לי שחברת פרטנר פנתה אליי, ומצאנו את המכנה המשותף
ן הרחב שיכול לעזור לכולם. ישבתי נם עם הוט, ודיברתי עם יס, ועם כל מי שרצה לדבר איתי, וכל זאת
] כאשר הכוונה היא אחת - איך לעשות אה מערכת היחסים בין עוסק לבין הצרכן כך שהיא תהיה הכי טובה. " !

1
ישראל מובשוביץ:

ן ישראל מובשוביץ, מינהל אגף השיווק, חברת החשמל.

מאחר וחבר הכנסת איתן כבל אסר עליי להגיד דברים בשבח עצמי, אז אני אגיד שעם כל הצניעות
| של חברת חשמל, אני לא חושב שאנחנו הבעיה של תחום השירות במדינת ישראל. אנחנו סוג של פתרון.

איתוכבל:

אמרתי אה זה בדיון הקודם.

: 1י ישראל מובשוביץ
1 אני חושב שאנחנו נותנים שירות עגול, מלא, 360 מעלות.

וי היו"ררוברט טיבייב:

לאף אחד אין ויכוח פה.

| תמר פינקוס:

ולכן, אין לכם ממה לפחד מהתקנות.

ישראל מובשוביץ י.

ן סליחה, סליחה. אני מבקש 60 שניות להסביר את השיטה בה אנחנו עובדים. אנחנו קבענו
) סטנדרטים מאוד מחמירים בטיב שירות. אבל, לכל סטנדרט שאתה קובע יש תמיד את היוצאים מהכלל.
הסטנדרט הבסיסי שלנו מבוסס על כך ש-כ/ם80 מהשיחות ייענו תוך פחות מ-30 שניות, שמשך זמן ההמתנה
הממוצע לא יעלה על 30 שניות, שאחוז הלקוחות שנוטשים אותנו, שנמאס להם לחכות ולא משנה מאיזה
סיבה, לא יעלה על 30/0 מכלל השיחות שפונים. האם זה אומר שכל הלקוחות נענים תוך פחות מ-30 שניות!
לא. רק *80 נענים. בכל רגע נתון בו אני בישיבה, אני מקבל כל הזמן הודעות שוטפות כמה שיחות

ממתינות יש בחברת חשמל, למרות שאני מנהל אגף השיווק ולא מנהל מוקד.

מה ההחרגה של חברת החשמלי בשונה ממקומות אחרים, אנחנו לא עובדים על איזה סט קבוע של
בעיות ופתרונות. מספיק שקו מתח אחד גבוה נופל ויש לו 3,000 לקוחות ללא חשמל, ורק 0^50 מהאנשים
ו יתקשרו בו זמנית, מאותו רגע שיבשת את כל המצב. אנחנו לא נשארים חסרי אונים. מייד מקליטים
1 הודעות, פותחים סט של אפשרויות באינטרנט וכוי וכוי. אם אני עכשיו אצטרך להתעסק עם כל אירוע כזה
שזה לאו דווקא סערה של חורף - תקלה בקו מתח גבוה מתרחשת אחת ליום ביל מקום בארץ, יש עשרות
; אלפי קווים בארץ - אס אנחנו עכשיו, מעבר לשירות שהוא באמה הדבר הכי מוקפד אצלנו, נצטרך לחזור

לוש שעות, אנחנו נכנסים לסוג של סבב שאנחנו לא יוצאים ממנו. | ללקוחות לאחר ש

איתוכבל;
ו

אבל, למה הצטרך אם חזרת אליו אחרי 40 שניות!

ו

ו

יו
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\ ישראל מובשוביץ:
< :

ן אני לא יכול. זה בית חרושת של 20,000 שיחות ביום שהוא מורכב הן משיחות חיתם, והן משיחות
שירות. לקחה על עצמנו את ההתחייבות של לחזור לאותם - - -

���ו

טיבייב: 1 היו"רתברט

אהה מדבר על תקלה כללית.

\ ישראל מובשוביץ:

20 לקוחות שמצפים לקבל שירות מאיתנו. הוא פונה אליי אבל, אין לנו תקלה. ביוס יש לנו 000,
במקרה שנשרף לו נתיך בבית - - -

איתוכבל;
ו

כבר פרגנו לכם שאתם תותחי על, וכבר אמרתי את זה בדיון הקודם. אבל, יחד עם זאת, כסוף
בסוף אני צריך להבין. זד, שאתה משכנע את עצמך יותר על מה שאתה יודע, זה כסדר. אני צריך להבין ממה
ן אתם חוששים. ממה נפשך! בוא נעשה סדר. אני אומר אה זה לכולם. כולם מדירים איתי: העומס הוא לא
ן יום-יומי. לא כל יום נופל קו מתח גבוה. אם וה אכן כך, צריך לחשוב אחרת. הדיון כאן יהיה אחר אם כל

יום צריך לעשות עניינים כאלה.

; | רחל אדטו

איתן, יש כאן דיר אחר. כי כאשר יש כבר תקלה שהיא ידועה, הס כבר מודיעים,

י איתו כבל =

1 בוודאי. אגב, זה נכון. אני אומר את זה לך. כשיש, למשל, עומס בחברות הסלולר - זה קרה כמה
! פעמיס, נפל זה וזה-אז מודיעים. מודיעים גס ברדיו. זה לא הכלל.

; תמרפינקוס:

) לחברת חשמל יש מענה שאם אתה מהקשר על תקלה ברחוב כזה וכזה, וה בטיפול. זה לא שאלה

שמישהו שצריך לענות לי. זה דבר שהוא אוטומטי שם. לא צריך לעשות הרורגה כי זה מטיב. יש פה סעיף
ו סל האומר שאס יש רגולציה שמטיבה עם הצרכן על האמור בתקנות אלה, היא זו שקובעת, ולא צריך

גוף. | להחרינאף

כבל: איתו

סליחה, מי יקבע? מה יקרה עכשיו? אחרי המשפט הזה כולם יותר טובים מהתקנות. אבל, הרי
שנינו יודעים שלא בשביל זה אנחנו כה. איך אמרת? אנחנו מזדקנים מהאזנה. יש את השלב שבו אתה
| אומר: אוקיי, חברת חשמל הציגה לנו באורים והומים. חם יותר טובים מהתקנות. אנחנו אומרים: שאפו,

> כל הכבוד באמת, ואני לא אומר את זה בציניות עכשיו.

; 1 ן לאה ורוו
1 1

! ולא פותרים מהתקנות. זו בקשתה של עו"ד פינקוס.
ן י

! תמר פינקוס:

לא פותרים מהתקנות, זה מה שאני אומרת.

כבל: ! איתו

; אה, זה המינימום. בסדר גמור, מאח אחוז.

1
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; תמר פינקוס
1

| זה המינימום. אנחנו לא נרוריג בתקנות אף אחד. ואם תהיה המעה נגד חברת החשמל בבית-משפט
אזרתי, שם הם יצטרכו להוכיח האס הס עמדו בזה או לא, לא פה. הם לא יהיו בהחרגה. בהחרגה לא יהיה

אף אחד כי אחרת אנחנו כל הזמן נשב כאן ורק נחריג ונחריג ונחריג.

איתוכבל;

י 1 צודקת.

: רוברט טיבייב היו"ר

| הבנו, הנקודה ברורה. תמר, הודה.
!

? , מיכל פליישר -.

אני מיכל פליישר מהוט. כשדיבר נציג חברת חשמל, חשבתי שמדבר סמנכ"ל השירות בהוט.
צודקים פה החברים שאומרים שאת כל אחת מהטענות יכולה לטעון כל אחת מהחברות. אבל, הוא מעלה
י) נקודה אמיתית - ואם הוא מעלה, אני חייבת להצטרף - וזה נושא העומסים. כחברות אנחנו לא אוהבות

1 . שיש חקיקה שקשה לעמוד בה. אנחנו לא אוהבות להיות חשופים לתביעות ייצוגיות, ובכלל לא לקיים את
החוק. זו נקודה ששווה לחשוב עליה. קשה לעמוד בסטנדרטים מאה אחוז מהזמן במצב שהוא לא מצב

שגרה. זה נושא שהועלה. איכשהו צוין, פגיעה בקו מתח. זה נכון גם לגבי - - -

: רחלאדטו

ן גם אתם התמודדתם עם זה לא מזמן, ופתרהם את הבעיה בדרך בה כל מדינת ישראל ידעה שיש
' לכם תקלה.

! מיכל פליישר:

זה נכון, זה נכון. זה ייאמר בתקשורת, זה ייאמר ב-1711. אבל, עדיין אנחנו נצטרך לעמוד בתקנות.
ן מאחורי תקנות כאלה עומדים הרי משאבים.

איהוכבל:

אני מוכרח לומר שיש לי סוג של דז'ה-וו. אני כאילו חוזר שנה לאחור לתקנות שעסקו בהחזר
מוצרים. כמעט כל גוף בא ודיבר איתי כל הזמן על קטסטרופות. הרי החיים בונים מ-365 ימים בשנה. בואו
נוציא את יום כיפור, יש לנו 364 ימים. הכוונה היא - מה קורה ברוב המכריע של הימים? גוף שיש לו כל
1 שבוע קטסטרופה, הדיון יהיה במקום אחר. בואו לא נעסוק בקטסטרופות כי גס לקטסטרופות יש ביטוחים

| מיוחדים. מה אני מנסה לומר? חיריס יקרים, בסוף בסוף זה בשוטף. מה קורה ביום-יוםל אזרח מתקשר

והוא רוצה שיבואו ויחליפו לו, יתקינו לו, יסבירו לו -פשוט מאוד. זה לא פתאום שכל הקווים נפלו, וכשכל
הקווים נפלו יתבעו. נו, באמת. הרי לא צריך בשביל זה יום לימודים ארוך. העניין ברור. אנחנו לא מדברים
1 על קטסטרופות, אנחנו לא מדברים על רעידות אדמה. אנחנו מדברים על התנהלות נורמטיבית שוטפת

ביוס�יום - זה הכול.

1 מיכל פליישר:

אנחנו רואים אה זה עין בעין, רק לא כותבים את יה.

חנה טירי_:

, אבל, גם מהנוסח עולה שאם באמה יש עומס - י י

קריאות^

• איפה זה עולה! איפה זה כתובז
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חנהטירי:
ו �?

[ כתוב: "חמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות". תודיעו לצרכן שהוא יכול או להמתין או לעבור
לשיתת השארת הודעה, לא יקרסו לכס המערכות.

| תמרפעקוס:

עשו את כל האפשרויות בתקנות האלה.
ו

! היו"ר רוברט טיבייב =

שרון פליישר מבזק, בבקשה.

שרוו פליישר בו-יהודה:

אני רוצה לחדד פה את הדירים שנאמרו פה על-ידי נציג חברת חשמל, ועל-ידי נציגת חברת הרט.

זה באמת משהו שלא עלה עד עכשיו, ואני חושבת שזה איזשהו תיקון שצריך לעשות אוהו תוספת שיש כאן.
| צריך להשאיר את התקנות האלה כמו שהן. אבל, נדרש להוסיף פה איזושהי פסקה שמדברת באמת על מצב

! ) ייחודי, על מצב כלשהו של איזושהי פגיעה משמעותית בתשתית של חברת חשמל או בבזק.

תמרפינקוס;

1 מחבלים פוצצו את זה - את זה לא צריך הנה. תמיד יש עניין של כוח עליון. לא צריך לעשות
} בחקיקה את זה.

: ן שתו פליישר בו-יהודה
ו

הגברת פינקוס, האס אפשר לסיים, בבקשה!
1 י

[ התקנות האלה נועדו באמת לזמן שגרה. בזמן שגרה אני חושבה שאפשר באמת לחיות עם הדבר
היה. זה ידרוש מכל חברה פה לעשות פיתוחים וכוי. אבל, אני חושית שזה נותן מענה טוב לצרכן.

1

| היו"ר רוירט טיבייב:
1

איך אנחנו מבדילים האס זה שגרה או לא!
. ןי

| שרוו פל"שר בו-יהודה:

1 התקנות האלה לא נותנות מענה למקרה מיוחד, כמו שציין פה נציג חברת חשמל, שיכול לקרות גם
בבזק. היום יש לנו גם הרבה פגיעות וחבלות בתשתית. פשוט באים גנבים וקורעים כבל, והדבר הזה יכול
לגרום להפסקה השירות לאלפי לקוחות. אם בשעה אחת אלף לקוחות יתקשרו למוקד השירות ויבקשו
) שיחזרו אליהם תוך שלוש שעות, זח דבר שלא ניתן לעמוד בו. לכן, אני חושבת שצריך לתת פה איוושהי

1 פסקה ייחודית למקרים כאלה של איזושהי פגיעה ייחודית בתשתית שפוגעת בכמות.
1

איתוכבל:
1

1 שתן, אני אומר לך ממה אני פוחד. את צודקת ברמת העיקרון. הרי חברת חשמל עושה את זה.
אתה הרי לא יודע לפעמים למה יש לך הפסקת חשמל. אתה מתקשר, ואז כבר עונה לך מענה טלפוני כי
ברור שכל העולם מתקשר באותו רגע. הוא אומר לך: ברחוב זה וזה נפל מתח גבוה ויש תקלה, ואם אתה

בעניין הזה סע קדימה.

מה העניין עכשיו? נקים עכשיו צוות שיתחיל להגדיר לחברות שהן יבואו אליו כדי שנגדיר מהו
( מצב. הרי כל התקנות האלה לא היו אמורות להיות פה. זה אמור להיות טריוויאלי. אני חוזר ונותן את
הדוגמה של הכבלים ושל הלוויין. אני זוכר, אני הייתי מהראשונים שבאו ודיברו על החבילה הצרה. דיברנו
על זה בוועדת כלכלה, מנהלת הוועדה זוכרת את זה, קיבלנו בעיטה לראש. בסוף בסוף מה קורהו בא עידן
פלוס, וכל זח היה יכול להימנע. לצערי, אנחנו כל פעם צריכים להביא תקנות כשאנחנו אומרים לעצמנו:

מה, זה לא עובד כך!
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אני רוצה להזכיר - את בבזק. אבל, את גם הולכת לקבל שירות מחברה אחרת, ואני אומר את וה
פה לכל אחד ואחת. אמרתי - כולכס טובים, אין כמוכם. רק תזכרו בסוף בסוף שכל אחד פה מקבל שירות
בם מגוף אחר, וצריך לחשוב לא רק על השאלה איך אתה, אלא גס על השאלה איך האחר נותן לך את
השירות, וזו הכוונה. אני באמת לא מציע שניכנס למושגים של קטסטרופות. מושגים של קטסטרופות לא

צריך אפילו לכתוב. קטסטרופה היא קטסטרופה.

שרוופליישרבו-יהודה;

ן יש לי הצעה לפתרון שאני חושבת שהוא יכול להיות מקובל כאן על כולם. קודם כל, חבר הכנסת
1 | כיל, אין לגו ברירה, אלא להתייחס גם לקטסטרופות, כי אם לא נתייחס אז לא נעמוד בתקנות. אני חושבת
? שצריך להגיד פה את הפתרון, בדיוק כמו שאתה אמרת, שבמידה ומדובר בפגיעה מערכתית ונאמרה הודעה

] מראש כשהלקוח מתקשר� דע לך. אני לא יודעה אס כולם מכירים איך המערכות עובדות. לדוגמה, בבזק,
כאשר לקוח מהקשר מאזור שבו היהה פגיעה, המערכת יודעת לזהות שמדובר בלקוח שנר באזור שבו יש

פגיעה. היא לא משאירה את ההודעה הזאת עכשיו לכל הלקוחות שמתקשרים.

איתוכבל:
ו י

ן אבל, זה אצלך. אני לא יודע איך זה אצל האחרים.
•י נ

שרוופליישרבו-יהודה:

כשמתקשר לקית והוא מקבל הודעה על פגיעה מערכתית, זה ייתר את ההמשך הזה. זאת אומרת,
1 אם הוא כבר הודעה שאומרת לו מלכתחילה: דע לך שיש תקלה מערכתית באזור שלך, זה ייתר את העניין

1 הזה.

ן תמר פינסוס:

אפשר לכתוב שבמקרה כזה - - -
1

טיבייב: ) היו"רחברט

שרון, הבנו. אנחנו ממשיכים. עו'יד וגיף אליאב, ביקשה.

: 1 וגיף אליאב

עו"ד אליאב, רשות ההסתדרות לצרכנות. יש כמה הוראות. ההוראה הבסיסית: תוך שלוש דקות
אמור להיות מעגה ענייני. זה לאותם מצבים שאין עומס. כשיש עומס יש את האופציה השנייה שזה מענה
תוך שלוש שעות. לשס כך קיימות השלוש שעות. החברות יודעות מצוין ליירט את השיחות, ואז הן חוזרות
לאנשים תוך אותן שלוש שעות. השיחה הזאת אורכת כמה שניות. כשמתקשרים לאדם ואומרים לו שיש

[ תקלה באזור מגוריו, זה שיחה של כמה שניות. כשאלן עומס, אמור להיות מענה תוך שלוש דקות.

קריאות:

/ לאה ורוו =

אחד בתורו יגיד את ההערות שלו. רבותי, לא להתווכח. כל
ו

: [ וגיף אליאב

אותן שלוש שעות מיועדות לאותם מקרים בהם יש עומס, והחברה לא יכולה לענות תוך אותן
/ שלוש דקות. זה עניין של הקצאת משאבים, זה הכול. כשיש עומס מיירטים את השיחות, והס חוזרים תוך

שלוש שעות ונותנים מענה, כי במצב הנורמאלי המענה אמור להיות תוך שלוש דקות.

1
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שתופליישרבו-יהודה:
1�

1 אתה רוצה להקל על הצרכן. גם הצרכן ישמח שיגידו לו מראש שיש תקלה, ולא שהוא יחכם סתם,
- ואחרכך--

וגיף אליאב:

כשאת אומרת שיש תקלה אגשים לא משאירים הודעות. הס-מקבלים את המידע והם לא
] משאירים הודעה.

ו

היו"ררוברטטיבייב;

תודה, ממשיכים. ניר וילנר, בבקשה.

ניר וילנר.
1

י שלום, מדבר ניר מרשות המיס. קודם כל, לגבי ההתייעצות. לא היתה איתכו בכלל התייעצות וזאת
כשאנחנו אחראים היום על כ- 700 ספקי מיס. זה מהחיל מתאגיד גדול, ונגמר בקיבוץ קטן. אולי תאגיד
יכול לעמוד בנסיבות מסוימות תוך פרק זמן. ברור שקיבוץ קטן שהוא גם ספק מיס לא יקים מערכת כזאת
לוש שעות ולהחזיר, והודעות. הוא לא ערוך לזה. הוא פשוט מתקשר למזכיר הקיבוץ של טלפונים של ש
ואומר לו אם יש לו תקלה, והוא מודיע לו את מה שצריך. לכן, אי-אפשר להכליל את התקנות האלה מקום

, שיש רגולטור שאחראי לאמות מידה כוללות שירות. ויש לנו סמכות בחוק - - - ?

אלתו כבל:

1 נחזור על זה.ן אם הן יותר טובות. גס אם אתה הרגולטור שלך, התקנות אמורות, בתנאי שזה יותר טוב. בוא לא

ן ניר וילנר:

מה זה יותר טובות! האס בקיבוץ צריך שלוש שעות! הוא פונה למזכיר הקיבוץ-בטלפון הנייד. האס
זה יותר טוב, פחות טוב'

איתו כבל:

אני מודיע לך-אף אחד לא יתקשר ליירט אה השיחה ולמנוע את זה ממנו. אני עונה לך.

ניר וילנר:

או לא מטיבות. אתה לא תקים עכשיו מערך של שירות לקוחות בקיבוץ של 100 תושבים. זה לא הגיוני. הוא| נתתי דוגמה של ספק קטן. ספק קטן לא יכול לעמוד בתקנות האלה, ולכן זה לא שאלה של מטיבות
ספק מיס לפי החוק.

: * רחל אדטו

1 החשמל כן. כלומר, זה בדיוק המדרון שנותן מענה לכולם.| מה שנאמר עכשיו זה בדיוק הסיבה למה אסור להתחיל להחריג, כי בקיבוץ כן, בבזק לא, בחברת

ניר וילנר:

אני אומר מהו ההבדל. קיבוץ הוא ספק מים, ויש לו אמות מידה לשירות. אנחנו מפקחים עליו.
להבדיל מחברת בזק או תקשורת - אני לא אכנס לשמות - יש ספק ויש רגולטור שהוא אחראי על הספק
1 הזה, והוא קובע לו את אמות המידה לשירות. הרגולטור מתחשב בדבריס שנתונים לכל אחד. יש לגו חוק
מפורש, חוק תאגיד מיס וביוב, שמסמיך אותנו לזה, וגס בחוק המיס <ש אמות מידה לשירות. מבחלנה זו,

אנחנו הרשות להגנת הצרכן כלפי הצרכנים האלה.

ו1

ו1

ן
ו
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: רחלאדטו
ז

הדוגמה של הקיבוץ הקטן היא לא דוגמה טובה, כי הסבירות שהקיבוץ הקטן בן 100 הנפשות
שעליו אתה מדבר, שיש לו אחד מול אחד, מול התאגיד - - י

ניר וילנר:

יש לנו 600 קיבוצים ומושבים שנותנים שירות מיס לצרכן -600.
ו

ן היו"ר תברט טיבייב:

1 תודה, ניר. אנחנו ממשיכים. ראובן שפירא, בבקשה.

ראובו שפירא;

ן ראובן שפירא מ"מאוחדת". אני רק רציתי להוסיף על מה שנאמר על�ידי חברה בזק וגם לדבריו של
?י הכד הכנסת איתן כבל. אם הכוונה של התקנות שזה במצבים נורמאליים, ציינו אה זה במפורש שזה

למצבים נורמאליים,
ו

! איתי עצ מון:

, לא מנסחים חקיקה ' - -
ו

? איתובבל:

] אתה צודק. אבל, מה אני אגיד? הפגזה - זה בסדר. חבלו בלילה חצי קו - בסדר.
1

; רחל אדטו

ן איתן, מצי נורמאלי ל"מאוחדת" זה שיש שפעת בחורף, וכולם חולים.

איתוכבל:

י לא משנה. כשאני מהקשר לקופה שלי ותפוס שעה, אז מה אני אגיד? אני רק רוצח לקבוע תור,

[ היו"ר רוברט טיבייב;

אני לא מבין מה הקשר לקופות פה.
1

: 1 איתי עצמוו

זה לא אמור לחול עליכם.

היו"ר הברט טיבייב:

אוקיי, ממשיכים הלאה. עו"ד ראויה חנדקלו, בבקשה.

ראויה חנדקלו:

עו"ד ראויה חנדקלו, נציגת הפורום של תאגידי מיס וביוב בישראל. אני ממשיכה מהנקודה בה
התחיל עו"ד ניר. המיס, עם כל הכבוד לכל החברות כאן, הוא מוצר מאוד בסיסי. זה לא חברות מסחריות
נטו. תאגידי המיס והגיוב הס תוצר של הכנסת לאחר שחוקקו את חוק תאגידי מלם וביוב. עד עכשיו ועד
| היום עוברים שינויי חקיקה כל שני וחמישי. העניין הזה של מתן שירות טלפוני מצריך התארגנות כלכלית,

1 כוח-אדס.

1
1

1
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ו

אלתו כבל;

| אנחנו משלמים על זח, אם אה לא יודעת. כשאתם באתם לפה לבקש להיפרד, אני זוכר שחוץ
מזיקוקי דינור סביבנו, הכול היה, אתם מדברים כאילו עכשיו עשינו מיקור חוץ מהירח. זאת אומרת,

מגיעות לפה חברות והן לא קשורות לפה. הוא בקיבוץ, הוא במושב. אצלו הכול בסדר.

: יצחק וקנין

אני אחדש לך חידוש. אני מושבניק, הס לא בכלל לא נכנסו למגזר המושבי. אני לא יודע למה הוא
אמר המגזר המושבי. תאגידי המים לא נמצאים בכלל במושבים ובקיבוצים, רק בערים.

ו ראויה חנדקלו:
!

אני מבקשת להמשיך את דבריי ולומר שהחוק צריך להיות פרקטי ולא רק עלי ספר. אני לא יודעת
את הסטטיסטיקה בצורה טובה. ישנו משה אשכנזי והוא יכול להציג את העניין יותר טוב ממני כי הוא יו"ר
| פורום המנכ"לים. אני יכולה להגיד שאס מדובר בתאגידים זכאיס שחשופים כל יום לתביעות ייצוגיות,

; ואס הצעת חוק זו לא תחריג אותם, אז היא תחשוף אותמ רק לתביעות ייצוגיות,

ויי איתוכבל:

אני מציע שהחוק יישאר רק אם אשתי עונה לי תוך שלוש דקות, או אם אני עונה לה. אני אגיד לה:
1 היתה מלחמה, אני מצטער. היה לי עומס בקו. נו, באמת! זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה.

ו
; 1 ראויה חנדקלו

( אני רוצה להגיד שאנחנו לא קיבלנו איזשהו רקע עובדתי שמתייחס לתאגידי מים וביוב שבוחן מה
! המציאות של תאגידי מיס וביוב. אנחנו מבקשים, ואנחנו יודעים שרשות המיס עובדת על אמות מידה שגם
מתייחסות למתן שירות טלפתי. ולכן, אנחנו מבקשים להחריג אותנו ולהמתין עד שרשות המיס תפרסם

! את אמות המידה שמתייחסות למתן שיתה טלפוני.

איתן כיל -.

! אגב, כנראה שאתם פניהם למשרד התשתיות בטעות, כי זה האנרגיה והמיס.

היו"ררוברטטיבייב:

/ תודה, אנחנו ממשיכים. נציג לס עופר ויסוקר, בבקשה.

: 1 לאה ורוו
ו

אחרון ברשימה.

עופר ויסוקר:

תודת. אומר האדון מימיני בנוגע להצעת בזק שכמקרה רבו יש עומס ונותנים הודעה מראש
והחברה תחויב, לא צריך את המנגנון הזה מכיוון שיש את האפשרות לחזור אחרי שלוש שעות. אבל, כל

העניין הוא שבמצב עומס, העומס נמשך, וגם לאחר שלוש שעות - - -

תברטטיבליב: הלו"ר

כולכם תפסתם אה עניין העומס.

עופר ויסוקר:

אותם אנשים שבגללם נוצר העומס, אלה הם האנשים שעונים. זה המשאב שיש לחברה. הם אלה
1 שצריכים גם לתת את התשובה. לכן, ההצעה שהוצעה על-לדי בזק ואחרים פה שבמקרה והחברה מתנדבת

1 מיוזמתה לתת הודעה שיש תקלה, 1אם אתה בעניין התקלה הזאת אז דע לך שיש הקלה, זה דבר שפותר את

1

)
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הבעיה ומאפשר לעשות אה שסתום היציאה במצבים הלא נורמאליים בלי הצורך להגדיר מהו מצב
נורמאלי ולא נורמאלי, שזו אכן הגדרה קשה.

לאה ורוו:

עו"ד טירי, את יכולה להתחיל להקריא את התקנות'

: חנה טירי
!�

ו "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב(ב)(1) ו - 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן - החוק),
בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, בהתייעצות עם שר התקשורת ועם שר התשתיות

הלאומיות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגבלת זמן המהנה למענה אנושי 1 (א) פנה צרכן לעוסק לקבלה טענה אנושי על שיחת טלפוני
חינם, כאמור בסעיף 18ב(1) לחוק, וזמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות, יודיע העוסק לצרכן, לא
יאוחר משתי דקות, כי ומן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות, וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת

י י הודעה או להמתין למענה אנושי,'1
1

טיבייב: היו"רתירט

הערות! בבקשה.

1 בתריה מנדלסון:

ברוריה מנדלסון, משרד התקשורת. אנחנו הערנו להם במסגרת חובת ההיוועצות שאולי נכון יותר
1 • לכתוב: התקשר צרכן, ולא פנה.

: חנה טירי

החוק עצמו מדבר על פנייה, לשפ מתן מענה לכל פנייה שעניינה ליקויים. ולכן, אני חושבת שיותר
נכון להניד פנה צרכן ולא התקשר.

!! ברוריה מנדלסוו:

אז גם אם הוא יפנה באינטרנט הם צריכים לחוור אליו בטלפון! צריך להבהיר. הכוונה פה לשיחת
| טלפון מול שיחת טלפון.

חנה טירי:
1

ן אנחנו מדברים בכפוף לסעיף המסמיך.

ברוריה מנדלסוו:

1 חנה, תבהירי למה כוונתכם.

חנה טירי!

הסעיף המסמיך מדבר על שירות טלפוני חינם, וזה ברור. לא צריך להגיד בתקנות שוב פעם
שמדובר בשירות טלפוני חינם. מדובר על פנייה לקבלת מענה אנושי של שירות טלפוני חינם אז ברור

שהפנייה היא בטלפון. זה נראה לי מיותר להגיד גם התקשר. זה עניין ניסוחי.

איתיעצמוו:
ו

1 אפשר לבדוק בשלב הנוסח.

1

1
1

1

ו
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; מירב יוסף

על הניסוחים יש תביעות ייצוגיות - תבינו. זה צריך להיות מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד מאוד
חד.

: | איתיעצמויןי

הכוונה הובהרה.
1"

1 ברוריה מנדלסוי:

אז למה לא לכתוב אותה? למה לא לכתוב התקשר? זה פשוט יפתח פתח, ואז באים אלינו כרגולטור
ומבקשים שנבהיר למה התכוונתם.

ו
טיבייב: היו"רתברט

| י תמר, האם יש בעיה עם זה!
1

1 י 1 יצחק וקניז:
! !

! היועץ המשפטי של הוועדה, האם יש בעיה משפטית בדבר הזה!
1 !

; ! איתיעצמוו:

: פנה 1 ,, אנחנו צריכים לשמור על איזושהי אחידות מונחיה מול החוק המסמיך. אבל, אפשר לכתוב
; ן באמצעות הטלפון, או פנה במסגרת שירות טלפוני חלנם כשהמשמעות של שירות טלפוני חינם היא בחוק

! המסמיך. אפשר לעשות.

: ; ! לאה ורוו
?י ו

פנה טלפונית.

טיבייב: / היו"רחברט
ו

פנה טלפונית.
1

1 יצחק וקנין:

ו הרי כל המוקד שלהם פה זה הטלפון. מה הבעיה שלנו להגדיר את ההגדרה?

כבל: איהו

אתה צודק. אבל, זה כתוב. פנה זה הרי לא שלח מברק, תענו לי. איך אס.אם.אס!

ווברטטלבייב: היו"ר
1

1 עוד הערות? 1(א) אין הערות.

ן איתיעצמוו:

רגע, יש לי שאלה. אני רוצה לשאול, מדוע נקבתם בפרק זמן של שתי דקות! מה יחיה בדיוק בשתי
הדקות האלהז האם אנחנו נשמע פרסומות, הודעות מוקלטות?

?י חנה טלה:

שאלה טובה. אנחנו במקור רצינו לקבוע: יודיע העוסק לצרכן באופן מיידי כי זמן ההמתנה. קיבלנו
הערות, תגובות והחלטנו.

1
ו

1

ו
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: . איתי עצמוו י.

: אולי פשוט שתינתן האפשרות לבחור בין המתנה לבין השארת הודעה. כלומר, שיהיה ברור לצרכן,

תמר פיכקוס;

י זה היה בנוסח המקורי.

! איתי עצמוו =
1

לכן, אני שואל למה שיניתם?
!

1 חנה טירי:
1

קיימנו על זה התייעצויות, והחלטנו ללכת לקראת החברות העוסקות. ניסינו להגיע לאיזשהו
איזון.

ישראל מובשוביץ:

סליחה, זה לא הולך לקראת החברות, אני מאוד מצטער. בהצעה המקורית דובר על כך שאס עברו
שלוש דקות, צריך לתת ללקוח את השירות. פה אחרי שתי דקות, הורדנו אה הרף ל'120 שכיות, - - -

איהוכבל:

לא, לא. קודם כל, יש לי בקשה. אח שלי, אתה לא צריך לכעוס, מה קרה; לאט, לאט.
ו

1 ישראל מובשוביץ:

ו אנחנו עובדים קשה כדי לתת שירות, ואנחנו רוצים לעמוד בציפיות גם של הלקוחות וגס של
| החוקים. הורדתם בהצעה הזאת את הרף ל-120 שניות.

א יו; ו כבל:

י תרשה לל. אני רוצה להסביר לך מה המשמעות, מאיפה זה בא. אנחנו כתבנו בהתחלה: מיידי. פנו

אלינו, אין כאן שאלה של טעות או לא טעות. זאת לא שאלה של טעות. מה היה הענייןי אמרנו: שתי דקות
ן זה זמן סביר. זה לא מעט זמן, אבל זה לא יותר מידיי זמן.

ו

איתי עצמוו:
1

/ לצורך מה! למה זה נועד?

איתוכבל:

המערכת היא לא כזאת שהיא יודעת לתת את המענה תוך - - -. פט אלינו ויאמרו. אגב, זה לא חברה
: אוקיי, נתפשר על אחת, יותר מחברה אחת. לא נראה לי שהיתה שם קונספירציה סביב העניין הוה. אמרנו

| שתי דקות.
1

לאה ורוו י.

השאלה של עו"ד עצמוו חולקה לשניים. מה קורה במהלך אותן שתי הדקות!

קריאה:

י זה פשוט מצלצל.

ו

1
1

1
ו
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אלתו כבל:

לא, הוא שאל שאלה אחרת. האס בשתי הדקות האלה "חופרים" לנו על כל המבצעים המדהימים
שיש, או לא!

; היו"ר רוברט טיבייב
< ו

; אגב, 1; שאלה טובה.
ו

המר פעקוס;

ן אנחנו לא יכולים לדון בזה פה, זה לא במסגרת התקנות האלה. כי במסגרת התקנות זה לא
| בסמכותו של השר לקבוע מה ייאמר, איך יעברו שתי הדקות.

: איתי עצמתי

1 לא אמרתי מה ייאמר, סליחה. יש לשר סמכות לכי החוק המסמיך לקבוע הוראות בכל הנוגע למתן
שירות טלפוני. במסגרת מתן שירות טלפוני שאלתי מה ייאמרז

: חנהטירי

ו לא התערבנו בזה. בוא נשים את הקלפים על השולחן, לא קבענו הוראות בעניין.

איתיעצמוו:

ון אתם חושבים שאין סמכות לשר?
: חנה טירי

" ן
| אני לא אמרתי שאץ סמכות. לא התייחסנו לסוגיה הזאת.

ן היו"ר חברט טיבייב:
1
1

י נציגת חוט, בבקשה.

מיכלפליישר:

רציתי לסייע דווקא לחברים. למה ביקשנו? בין השאר, עלה הנושא הזה של שתי הדקות.
1

| היו"ר חברט טיבייב;

אז אתם ביקשתם.

איתוכבל:

לא רק הס, גם פרטנר ביקשו. זה לא איזה סוד צבאי עכשיו.

מיכלפליישר:

אני חושבת שהדברים הובהרו. גס באמת צריכה להיות איזושהי סבירות שאנחנו קיבלנו אותה.

מצד אחד, המערכת הזאת תעבוד, ורק במצב לא של העומס החריג שדיברנו עליו קודם שנשאר כבעיה.
אבל, נחזור לנקודה. היא תעבוד במקרים שבהם העומס במוקד השירות הוא כזה שצפוי זמן המתנה גדול
משלוש רקות, מצד אחד. מצד שני, ההודעה שמאפשרת את הבחירה היא תישמע כמהלך שתי הדקות, ולא
מייד בסמוך לתחילה ההודעה כי זה גם מייצר עומסים על המערכת. בסך הכול, מי שממתין מעט זמן, עדיף

לו שיענו לו. אני חושבת שכולנו מסכימים לזה.

ו

1
!
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1

טיבייב: הין"רחברט
ן

| השאלה היא אחרת. האם שתי הדקות האלה יהפכו לקונסטנט, לקבוע! איך אנחנו בודקים את זה?

, יצחק וקנין: -
ו

י אין אינטרס לחברות — שתי דקות, אין להם אינטרס.

] מיכל פליישר = "
!

כשיש נציגי שירות במוקד, ווו המטרה שנציגי השירות יענו. אגב, גס אני אציין פה שחוט ברישיון
י מחויבת בזמני מענה של 90 שניות, ועושה כל מאמץ לעמוד בזה.

| איתן כגל:

[ זה בשתי הדקות, את אומרת.
ו

•י מיכלבליישר.:
ו

כל הסוגיה של המטיב היא יאמת שאלה בפני עצמה. אולי אתמקד בזה כשנגיע לסעיף.

? , היו"רחברטטיבייב-.
1 י

תודה. היועץ המשפטי של הוועדה, בבקשה.

עצמוו.- 1 איתי

יש לי הצעה. אס יש אפשרות לקבוע בנוסף להוראה שקבועה כאן בתקנת משנה (א), שמייד עם
ן פנייתו של הצרכן יודיעו לו בצורה ברורה שהוא יכול לעבור או למענה אנושי, או להמתין, או להשאיר

| הודעה.

איתו כבל:

1 זה היה במקור,

| איתי עצמוו:
1

לא, לא לגבי זמן ההמתנה המשוער.
/

| איתו כבל-.

לא, זה היה במקור. זו היהה ההצעה.

; חנה טירי

וזאת היתה הפשרה.

איתיעצמוו:
;

ו פעמים רבות קורה שאנחנו מתקשרים ואפילו לא ברור איך בכלל אפשר לקבל את המענה האנושי.
עוברים מסכת של ייסורים של הודעות ועוד הודעות עד שמקבלים.

! יהלבו-נר:
1

אבל, התור הוא דינמי. אהה נכנס למערכת ומסתכלים. המערכת מסתכלת ואומרת וצופה מתי יענו
ן לך. ואז לקראת השתי דקות שהיא רואה שאתה תעבור כנראה את השלוש דקות, היא תכריז לך שאתה

| יכול כבר להשאיר הודעה.

1
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איתן כבל:

אדוני היושב'ראש, אני הסכמתי לתהליך הזה. הוא נראה לי הגיוני. אם יהיה חבר כנסת - אני או
אחד מהיושבים כאן - שירצה למלא אה וה בתוכן אחר, ובמקום אחר להגיד שבדקות האלה <היו דברי

. , תורה או הודעות על מועדי פתיחה של אני לא יודע מה, אני לא רוצה להיכנס לזה.

1 יצחק וקנין:

ן אתה מגרה אותי, איתן.

! איתן כבל:

לגופו של עניין, שתי הדקות האלה הן זמן סביר כדי להיכנס פנימה.

.- טיבייב היו"רתברט

בואו נתקדם. האם יש הערות סביב 1(א)< אין. אס כך, אנחנו מצביעים. מי בעדי מי נגד! עם
פנה טלפונית. התיקון כמובן .-

הצבעה ו

בעד - רוב
נגד - אין

נמנעים-אין
התקנה אושרה עם התיקון.

תירטטיבייב: היו"ר

ממשיכים.
!

! חנה סירי:
1

תקנת משנה (ב): "בחר הצרכן לעבור לשירות השארת הודעה, יחזור העוסק לצרכן בתוך שלוש
; בחר הצרכן להמתין למענה אנושי, יודיע העוסק לצרכן את מקומו בתור שעות ממועד השארת ההודעה
והזמן המשוער להמתנה, ובכל מקרה, יאפשר הועסק לצרכן לעבור בכל רגע לשירות השארה הודעה,

והעוסק יחזור אליו בתוך שלוש שעות ממועד השארה ההודעה."

: איתי עצמוו

הכוונה היא שהוא יחזור לצרכן במענה אנושי.

: חנה טירי

כן, ברור.

קריאה:

טלפונית. צריך להוסיף אה המילה: טלפונית.

, איתי עצמוו ??
!

1 לא, טלפונית זה בתר. הרבה פעמים חוזרים אליך עם הודעה מוקלטת.

: חנה טירי

לא, לא. את זה קבענו בתקנה 2.

ו
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איתי עצמוו -.

אני לא בטוח. שס מדובר על כך שנציג מוסמך יענה באמת לצרכן. אבל, איפה כתוב שכשחוזרים
לצרכן זה לא יהיה באמצעות מוקלטת!

; חנהטירי

יכול להיות שההערה שלך נכונה. אני חושבת שנכון, אס כבר, לש<0 את זה בתקנה 1. אולי כשנגיע
לתקנה 2 או נדון בזה.

ו איתוכבל:

אהה אומר שגם אחרי כל התקנות האלה הם יחזרו במענה קולי. אבל, אתה אומר שתבחר מאליו
) גם מוטב שייאמר.

1 איתי עצמוו:

" י| אני אומר שאני חושב שבמילים "יחזור העוסק לצרכן" צריך להבהיר שמדובר על מענה אנושי.
!

: כבל איתו

צודק, אני בעד.

קריאה:
ו

היא צריכה להיות טלפונית ומענה אנושי.

: 1 לאה ורוו
ו

צריך: יחזור העוסק כמענה אנושי לצרכן, וזה הכול.

: רחל אדטו

לגבי יודיע העוסק לצרכן אה מקומו - זה לא בעיה להודיע. אבל, מה זה הזמן המשוער להמתנה?

כבל: איתו

: תשמע, יש עומס רב. התקשרתי ל"ידיעות אני התקשרתי השבוע לאיזשהו מקום ואז הוא אומר לי
: אנחנו מבקשים להודיע לך שיש עומס רב במערכת. אם תרצה - תמתין. והאמת, זה אחרונות" ואמרו לי

היה סביר.

: ! רה ל אדטו

| זה בסדר-שלא תהיה ציפייה שמישהו יגיד לך: מיקומך הוא 17, זמן המתנה הוא 51 דקות.

! תמר פינקוס:

אבל, יש אפשרות כזאת.

רחל אדטו:

כן. זה מסובך, בזה כאמת אפשר להקל.

איתוכבל:

כן, אבל למה לנו להקל! או שהם כבר עושים את זה. הן כבר עושות את זה.
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תמר פינקוס -.

הרבה מאוד מהחברות אומרות: זמנך בתור הוא מס' 7, זמן המתנה הוא 11 דקות.

; , איתי עצמו< - -

זה צריך להיות לא מאחור משלוש שעות, לא שלוש שעות.

חכה טיול -.

בתוך שלוש שעות, זה בתוך שלוש שעות. זה עניין ניסוח.

ברוריה מנדלסוו:

מה הנוסח? האם אנחנו מתקנים ועושים: יחזור העוסק לצרכן במענה אנושי!
ו

י הט"ר תברט טיבייב.-

1 כן. כן. עוד הערות! חוט, בבקשה.

פללישר: מיכל
ו

: "בכל רגע" בסיפא. ו! אני שוב אומרת אה זה מתוך אחריות. אני הייתי מבקשת להוריד את המילים
: חנהטירי

 ו
? ?

] לא, זה - ' -

פליישר.- 1 מיכל
ו

כי המערכות הן מערכות שמאפשרות תשמע הודעה. מתאפשר לצרכן להשאיר הודעה. יכול להיות
שזה יכול גם להתאפשר מעת לעת. אני בספק אס זה אפשרי בכל רגע.

איתוכבל:

אם אני מתקשר ואמרו לי שאני מספר 5 או 10. אני ממתין, בינתיים שמתי אתכם בספיקר. פתאום
מישהו קורא לי. האם אני אנתק שוב ואני אחכה שלוש דקות, ואני אגיד לו יותר מהרז לא. אני אומר
שתינתן האפשרות באותו רגע. אם מישהו כבר רוצה להישאר אז זה בדרך כלל אס אתה שוטף בבית, אתה
ן מנקה. אהה שם את זח על ספיקר ורץ מהר מתוך כוונה שהספיק להגיע. אגב, זח מניסיון. אבל, אני לא

| רוצה להתחיל את הכול מהתחלה. מה כל-כך מסובך להגיד שאתה צריך לצאת, לא חשוב מה.

לאה ורוו:

לא על זה היא מדברת - עו"ד פליישר.

כבל: ו/ איתו
לא, היא מדברת על זה שבכל רגע נתון, ברגע שאני מהקשר - - -

ו

; לאה ורוו

היא מבקשת שיופיעו המילים מעת לעת, ולא בכל רגע, על מנת לא לחייב את החברות בכל רגע
| לאפשר לצרכן לעכור, וזה לא מה שהתקנות מציעות.

ו
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1 |
פלללשר: מיכל

| אני אסביר למה הערה הזאת עולה ממני, ואולי לא מכולם. יהוט קיימת מערכת דומה, בלי חוק,
| ומתאפשר להמתין לבחור לשמור על תורך בתור אפילו, שזוז אפילו מעבר למה שכתוב בתקנות. המערכת

| , הזאת בנויה על איזשהם ניואנסים של מערכות מידע.

; | היו"רחברט טיבייב
וו

ן . האכ את מצפה להוריד וזהו ל

: \ מיכל פליישר
1

! מעת לעת זה גס פתרון. להוריד - זה הכי טוב.

: ן . חנה טירי

| ' לא. אבל, מעת לעת זה לא ברור. אני לא יודעת מה זה מעת לעת.
ן

: כבל | איתו
!

! זה כמעט מושג של פוליטיקאים - אעשה כל מאמץ, אשתדל.
ו
1

1 מיכל פליישר:

ן בכל רגע זה מונח מאוד חד-משמעי. זה לא אותו הדבר כמו להשתדל. זה אומר שאנל חייבת לחזור
1 ן ולהציע את זה כל הזמן.

: ו חנה טירי
1
1

י מלכתחילה אומרים, ואני מכירה מערכות כאלה, שהצרכן בכל רגע יכול ללחוץ על זה להשארת
הודעה. מה הבעיה!

עצמון: 1 | איתי
ו

אז אולי צריך לומר.- יודיע. יודיע העוסק לצרכן על האפשרות לעשות זאת כי כרגע זה לא כתוב
( בתקנה.

, ו
חנה טירי .?

כתוב: יאפשר עוסק לצרכן לעבור.

איתיעצמוו;

, אני אומר משהו אחר - יודיע. > לא

ו1 מיכל פליישר:
בואו נראה איפה אנחנו נמצאים בכלל מבחינה הרצף של הסעיף. הרי אני מקבלת את זה שאחרי
שהצרכן בחר: בחר הצרכן להמתין למענה אנושי, יודיע העוסק לצרכן את מקומו בתור, ובכל מקרה יאפשר
לו. כלומר, אנחנו נמצאים במקום הזה, כמו שאמר חבר הכנסת כבל, שאחרי שהצרכן אמר: אני אחכה כי
אני שוטף כלים, אבל בעצם לא בא לי ללכת, אז הוא לא יצטרך להתחיל מהתחלה. אכתנו נמצאים במקום

הזה. אני רק אומרת שצמד המילים "בכל רגע" הוא לא ישים. זה צריך להיות: יאפשר העוסק לצרכן.

: חנה טירי

הציעו משהו אחר, לא מעת לעת.

|
ו
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מיכל פליישר:

! בפרקי זמן סבירים.

: חנה טירי
ן

לא, לא.

כבל: איהו

1 לא, לא.

לאה ותן:

ונשאיר להוט לקבוע מה זה פרק זמן סביר?
!

מיכל פליישר: .
ו

ן צודקת הגברת מנדלסון שגם אס נשאיר את הסיפא - אנחנו הרי נמצאים כבר בשלב הזה, אחרי
שהצרכן בחר להמתין למענה אנושי, אז אנחנו נשאיר את הפסקה - ובכל מקרה יאפשר העוסק לצרכן

לעבור לשירות השארת ההודעה, והעוסק יחזור אליו. כלומר, בכל מקרה נשארת האפשרות הזאת.

איתוי כבל:

1 לא, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. את עלולה להחזיר אותי למצב כאילו אין לי תקנות. אני
י ממתין, ומתי שאני אוכל

ן ברוריה מנדלסוו:
לא, היא מחויבת לאפשר לך להשאיר הודעה, רק אתה לא נכנס האם כל דקה היא צריכה להודיע

לך אתה יכול ללחוץ.

1 איתן כבל:

( בסדר, אני מבין את הבעיה הניסוחית. אם אני לא מקבל משהו שאני יודע לתחום אותו, להגיד —
ו

: נהיביאליסטולו
ו

| בוא התחם אותו. קבעת שלוש דקות מלכתחילה, תגיד כל שלוש דקות לפחות. כלומר, מעת לעת
ולא יותר מכל שלוש דקות, או כל שהי דקות כמו שאמרת קודם.

: חנה טירי

אם אני מבינה, הכוונה - זה לא שהוא יצטרך כל רגע להגיד לו: אתה יכול. זאת לא הכוונה.

איתי עצמו!;

אלא לאפשר, לאפשר.

: חנה טירי

לעבור לשירות, ולא : אתה יכול ככל רגע ללחוץ על הכוכבית ו י לתת לצרכן לחכות שתי דקות, שלוש דקות, ארבע דקות, שהצרכן כבר רואה שעובר הרבה זמן.[ הוא יאפשר. מלכתחילה הוא יגיד לו

י
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: נתי ביאליסטוק

? המערכות של החברות הן לא אחידות. חלק מהמערכות יכולות לאפשר את זה, וחלק מהמערכות
חייבות שתהיה בשדה מסוים לצורך העניין.

. . . 1

? איתן כיל:

חוץ מכמה חברות שהן מתקדמות, החברות האחרות יצטרכו עכשיו הרי להתאים את עצמן. מי
] שמותאם, יתאים עוד יותר. מי שלא מותאם יתאים. הרי אם הכול היה בסדר, לא היינו פה.

נהי ביאליסטוק =

חבר הכנסת כבל, אתה תקבע לחברה את הסטנדרט שכל שתי דקות היא תודיע לו שהוא יכול
- - ה- ז אז  לעבור,

כבל: | איתו

לא, עזוב. יש גס איזה סבירות. אדם יודע שהוא לא רוצה יותר להמתין, ואז הוא לוחץ כוכבית
)ן והוא משאיר את הודעתו.

: טירי הנה
 ז

?

: יאפשר, הוא יאפשר מבחינת המערכת שלו לצרכן לעבור. הוא לא צריך | . הנוסח של התקנות אומר
כל פעם להודיע. פעם אחת, אבל הוא יאפשר. טכנולוגית הוא צריך לאפשר לצרכן בכל רגע. אני חושבת שזה

מתאים לנוסח.

1 קריאה:

1 יאפשר-זה כסדר.
ו
ו

: איתי עצמון

; "יודיע העוסק לצרכן את מקומו בתור". השאלה היא, | אני רוצה לשאול לעניין הזה. כתבתם כאן
האם יעת שהוא מודיע לצרכן על מקומו בתור, האם באותה נקודה הוא גם צריך להודיע לו שיש לו

אפשרות לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה?
1

: חנהטירי

כן-

איתיעצמוו;

ן זה לא כתוב כרגע. זאת השאלה שלי.

: חנהטירי

אפשר לנסח את זה בצורה ברורה יותר.

1 איתי עצמו?:

לא, אני צריך להבין את המהות.

; [ לאה ורוו

לא. השאלה היא האם מדובר בכך שהוא מודיע לצרכן, או האם מדובר באפשרות הטכנית
 י שמאפשרת לצרכן לעבור.

|
1
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איתי עצמת;

| או גם וגם.

| ? חנה טירי \

\ י זה גם וגם. אם אני מודיעה אז צריכה להיות גס אפשרות טכנית.

: 1 ן לאה ורוו
ו

| זה לא בתר מהנוסח.
/ אירני עצמת;! !

: : באותה נקודת זמן שהוא מודיע לצרכן על מקומו בתור, הוא גם יגיד לו י- זה מה ששאלתי. אמרתי
| יש לך אפשרות בכל עת על-ידי הקשת כוכבית.

הברטטיבייב: היו"ר

זה נדיוק מה שהם מבקשים, הס מבקשים הגדרה ברורה.

; 1 איתי עצמת:
ו

לא. אני אומר בנוסף ל-לאפשר, הוא צריך להודיע גם לצרכן על האפשרות הזאת.

: ? ן חנה טירי

אפשר.
ו

; ! איתיעצמוו

: לא יאוחר משלוש שעות ? ; שאלה נוספת. כתבתם: בתוך שלוש שעות. אני הושב שיותר נכון להגיד
1 כדי שהשלוש שעות לא יהפכו להיות הסטנדרט. הרבה פעמים כאשר כותבים מועדים בחקיקה זה כבר

! הופך להיות הסטנדרט של שלוש שעות. ואס אפשר לחזור לפניי

: חנה טירי

: בתוך, אבל, אס הייעוץ המשפטי חושב ש- - - כתבנו

איתיעצמוו:

. לא יאוחר.

י איהוכבל:

! זה סטנדרט מכיוון לא יאוחר.

איתיעצמוו:

( אז עדיף להגיד.

טיבייב: היו"ררוברט

1 לא יאוחר.

1 איתי עצמת 1
ו

מה ההחלטה לגבי השאלה הראשונה ששאלתי!
1 ;

�, ו
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אלתו כבל:
י

ו תוסיפי, אין בעיה - להבהיר.
ו

1 ו חנה טירי י.
נוסיף; יודיע העוסק לצרכן מיקומו בתור והזמן המשוער, וכן יודיע לו שיש לו אפשרות לעבור בכל

רגע לשירות השארת הודעה.

איתי עצמוו:
1 ו

ויאפשר, והסיפא תישאר. וכן, יאפשר. כלומר, הוא גם יודיע לו והוא גם יאפשר.

חנה טירי:

י לא. אם הוא מודיע לו אז אני חושבת שלא צריך להגיד: וכן יאפשר.

טיבייב: ? ? היו"ררוברט

זכות הדיבור לעו"ד וגיף אליאב, בבקשה.

! וגיף אליאב.-

בדיון הקודם התייחסנו לזה שהמענה אמור להיות מענה ענייני. אנחנו משתמשים פה במונח
ן השארת הודעה. הודעה ניתן להשאיר גם לנציג, אותר מיירט שדיברנו קודם.

: איתי עצמוו

י זה הקנה 2.

1' יגיח אליאב:
1 לא. לדעתי, היא לא מספיק מתייחסת,

איתי עצמוו^

כשנגיע אליה אז תעיר. כרגע עוד לא הגענו.

וגיף אללאב;

השאלה היא האס להגדיר כבר פה מה זה השארת הודעה? כי הכוונה היא שמישהו משאיר הודעה.
| מה עם אותם מקרים שבהם נציג עונה והוא אומר� תשאיר את הפרטים, אנחנו נחזור. הרי זה לא מענה

> ענייני. אנחנו דיברנו על זה בדיון הקודם.

כבל: ן איתו
תיכף תראה את זה בהמשך. בסוף זה יהיה סעיף אחד אפ נעמיס עליו הכול.

1 וגיף אליאב:

פשוט צריך להגדיר מה זה השארת הודעה, כולל לנציג.

טיבייב: ו היו"ררוברט

אם לא נגדיר את זה שם, אתה תחזור לזה.
ו

בבקשה עוד הערות. כבקשה להקריא את הנוסח המתוקן.
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איתיעצמוו:

באופן עקרוני.
ו

חנהטירי:

כסדר. אז קודם גל אמרנו .? בחר הצרכן לעבור לשירות השארת הודעה, יחזור העוסק לצרכן במענה
. | אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת הודעה. ובחר הצרכן להמתין למענה אנושי, יודיע העוסק
1 לצרכן אה מקומו בתור והזמן המשוער להמתיה. וכן, יודיע לו על האפשרות לעבור בכל רגע לשירות

השארה הודעה, והעוסק יחזור אליו לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארה ההודעה.

( היו"ר רוברט טיבייב:

מצביעים. מי בעד! מיגגד?
1

הצבעה
ו

בעד - פה אחד
התקנה אושרה פה אחד.

ו
י, היו"ררוברטטיבייב:

אושר פה אחד.

: טירי חנה

; השאיר הצרכן לעוסק הודעה שעתיים לפני מועדן "(ג) השאיר הצרכן לעוסק הודעה שעתיים לפני תום לוס העבודה, רשאי העוסק לחזור לצרכן ביום 1 המחרה, עד תום שלוש שעות ממועד תחילת יום העבודה
כניסת שבת או חג, רשאי העוסק לחזור לצרכן כיוס ראשון או ביום הראשון שלאחר החג, עד תום שלרש

] שעות ממועד תהילת יום העבודה."
ו

: היו"רחברט טיבייי

( העתתז בבקשה.

ראויה חנדקלו =

כניסת שבה או חג - יש תאגידים שהם תאגידים של בני מיעוטים שכן עובדים בשבת, ולא עובדים
בימי שישי, ולא עובדים יום ראשון. החגים שלהם לא עובדים לפי החגים העבריים.

; כבל איתו

היא צודקת.

י איתיעצמוו:

| סדרי השלטון והמשפט, ואז זה באמת כולל רק הג שהוא באמת יום מנוחה - לא כל חג הוא יום מנוחה -ן יש לי הצעה לעניין ההערה שלך. אני חושב שההפניה הנכונה היא להגדרת ימי מנוחה כפקודת
! וגס כולל חגיס של בני עדות אחרות.

: | בתריה מנדלסוו =
ו .י

הערה ניסוחית, והערנו גם, שצרין לכתוב: פחות משעתיים. זה לא הודעה שעתיים לפני, אלא פחות
| משעתיים. פחות משעתיים לפני תום יום� � -, וגם בשורה השלישית פחות משעתיים, כי הכוונה היא

' משעתיים ומטה.

ו

ו1
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היו"רחברטטיבייב:

אוקיי, קיבלנו,

הדר זיו;

הדר ויו, יועצת משפטית פזגז. נוסח הסעיף יוצא מנקודת הנחה שיום עבודה זה גם כולל יום שישי.
; ! ביום שישי. אני כמובן לא מדברת על מוקד חירום שאצלנו פתוח 24 שעות ביממה, 365 יוס, כולל כיפור.ן היא לא מתייחסת לנושא של ימי מנוחה, אלא ימי עבודה. יש עוסקים - למשל, פזגז - שהמוקד לא פתוח

: ��ו חנה טירי

האס מוקד לתקלות לא פתוח ביום שישי גפ! ומה אם יש לי תקלה ביום שישי!

1 י1 הדר זיו ?.

יממה. אני אומרת שוב, מוקד לתקלות חירום פתוח אצלנו 24 שעות ב

איתוכבל:

, ודברים מהסוג הזח.  הלא מתכוונת לכן שאם אתה רוצה לשאול על רושמן הגז
{̂

: הדר זיו

מציעים לשנות את המילים "ביום המחרת" ליום העסקים העוקב של העוסק, וכך זה יוכל להתאים לכלן זה שירות של ליקויים שאינם ליקויי חירום. בכזגז אין מוקד כזה ביום שישי. לכן, אנחנו היינו
עוסק.

1

טיבייב: ?; היו"ררוברט

, תפסת אותנו.
1

: יי חדר זיו

ו

. 1 אתם תאלצו אותנו לפתוח את המוקד גם ביום שישי - -

כבל; ! איתו

קודם כל, לקבל שירות זה לא רע.
1

1 הדר זיו:

- - כשאנחנו נותנים כבר היום את שירות החירום זמין כל הזמן.

כבל: 1 איתו

אנחנו ממש מודים לחברה. מקסימום אני בחוץ על הגז"ה.

הדר זיו =

( העניין הוא שאין לנו מוקד אחד.
ו

; טיבייב היו"ררוברט

שוב, איך את מציעה שנשנה את זה?
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הזר זי!!
אנחנו מציעים שיירשם במקום: ביוס המחרת, ביום העסקים העוקב של העוסק.

) היו"ררוברטטיבייב: ?

| התייחסות של משרד התמ"ת, בבקשה.

ון י —1 חנה טית:
1 אין לנו התנגדות.

[  י
ן

! ! הלן"ררזנרט טיבילב:
, אין לנו התנגדות. -  !

הדר זע:! 1
; "השאיר הצרכן לעלסק הודעה | זה רק צריך להלות כהתאמה גס בהמשך כי רשלס כאן, למשל

/ שעתיים לפני מועד כניסת שבתי'. אז ורו כבר לא יהלה שעתיים.

ו איתי עצמת:

זה יהלה יום מנוחה.

! חנה טירי =

יהיה למי מנוחה.

1 היו"רהברט טיבילב:

, קיבלנו. כל הכבוד לפזגז. עוד הערות, בבקשה. קיבלנו

1 הדר זיו:

סליחה, זה עדיין לא פותר לי את הבעיה כי זה באמת לא לום מנוחה.

איתי עצמת ?

אבל, יש חברות שכן מפעילות מוקד בימי שישי.

; . ברוריה מנדלסוו

אס רוצים להחריג אותם, צריך להחריג אותם.

איתי עצמת:

אני לא מבין, להחריג על-פי איזה קריטריון!

ברוריה מנדלסוו:

הס ביום שישי לא עובדים, זה מה שהיא הסבירה. היא רוצה שמי שהזמין שעתיים ביום חמישי
[ כבר, יחזרו אליו רק ביום ראשון.

; חנה ט<רי

אבל, היא הציעה יוס העסקים הבא. זה יכול לתת פתרון.

1 ז

 ו
?
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: כבל איתו

| נכרך, יום העסקים הבא.

איתיעצמוו:

אבל, אם יום שישי הוא כן יום עסקים מבחינת חברות מסוימות?

; ן חנה טיח
1

לא, אבל היא אומרת יום העסקים העוקב של העוסק.
ו

( איתיעצמוול

יום העבודה הנהוג באותה חברה!

: כבל איתו

] זאת הכוונה.
י

ו
; הדר זיו

ו

הנוסח הקייס היום בהמשך זה אומר שאני צריכה לחזור אליו בתום יום המנוחה. המנוחה זה לפי העניין,1 אם זה שעתיים בתום יום העבודה של יום חמישי אז אנחנו נחזור אליו ביום ראשון בבוקר. לפי
'- - אבל,

דוידוביץ: ן הילה

1 - - -להוסיף יום העסקים האחרון באותו שבוע, או משהו כזה.

בתרית מנ�לסןן.-

ן הבעיה שלה היא שזה פחות משעתיים לפני מועד כניסת השבת. שעתיים לפני סוף יום העבודה
1 ביום חמישי, היא חוזרת רק ביום ראשון.

: ו חנה טירי
במקום לדבר על ימי מנוחה אפשר לדבר באופן כללי על ימי עסקים, או יום העבודה, או יום

ו העסקיפ.

: הדר זיו

| יום העסקים של העוסק.

איתיעצמוו:

1 אני לא מכיר הגדרה. האם יש הגדרות ליום עסקים? מה זה יום עסקים?

הדר זיו.-

יש הגדרה ליום עבודה, לכן ביקשתי שזה יהיה של העוסק.

: | חנה טירי
ו

אולי יום עבודה.
ו

ו! !
1

ו
ו
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איתי עצמון:

אני לא כל-כך בטוח שזה ברור.

תמרפינקוס-,

יש הגדרה של ימי עבודה, יש הגדרה של ימי מנוחה.

: | חנה טירי
אז לכאורה אפשר לקצץ את תקנת המשכה הזאת בחצי. זאת אומרת, לא צריד לדבר על ימי

1 מנוחה, ו —
|

לאה ורוו:

; דקות מתחיל דיון, ולא הגענו לצו, ולא הגענו ל - ' -) אני חושבת שלמשרד התמ"ת תהיה אפשרות לקצץ ולהכין נוסח, כי השעה היא 13:20 ובעוד עשר

[ אני מציעה לאדוני לפנות למשרד ולבקש שיעבירו נוסח מתוקן.
1

היו"רתברטטיבייב:

( אז הבקשה היא למשרד התמ"ת להכין את הנוסח.

איתי עצמון:
ו

י וגס בנושא תקנה שמירת הוראות. הבנתי שלמשרד המשפטים יש איזושהי הערה.

1 לאה ורוו:
זה גם יאפשר למשרד המשפטים לעסוק בעניין המיטבי.ו

' איתוכבל:
כן. השאלה היא, האס בהמשך יש למישהו עוד משהו שהוא בבחינת היום הרת עולם.

ניר וילנר;.

לא פתרנו את העניין המהותי. יש לנו חוק ראשי שמסמיך לקבוע אמות מידה, וזה לא פותר את
העניין המהותי.

ן} איתוכבל;
1 בסדר, הבנו. אנחגו נהפוך את התקנות לפי החבריה שלך. זה בדיוק אותה הבעיה כמו חברת חשמל

ובדיוק כמו כל אחד אחר.

) ניר וילנר -.

1 לא ארתה בעיה.
ו

איתוכבל;

| | בסדר, אני מבין את העניין הזה.
ו ז1 ו

עופר ויסוקר:

לגבי סעיף (ג) - הסטנדרט שנקבע, והוא מקובל על כולם, הוא החזרה תוך שלוש שעות. דווקא
לקראת סוף יום העגודח הסטנדרט הזה מוצע לשעתיים. זה ייצור כל פעם לחץ דווקא לקראת סוף יום

ו
ו

!



ו

ועדת הכלכלה 36
19/12/2011

העבודה. הבקשה היא שאוהו סטנדרט שחל כל הזמן, לחזור כל שלוש שעות, יחול גם בסעיף (ג) - שאם
הפנייה היא עד שלוש שעות לקראת סוף יוס העבודה, צריך לחזור אליהם באותו יום. ואם לא - תינתן
האפשרות לחזור למחרת, כי אחרת כל מה שבין שלוש לשעתיים מצטבר ויוצר את הלחץ לקראת סוף היום.

ןאז זה אחיד לאורך כל התקנות.
קריאה:

1 כן, זה נראה כמו טעות סופר.

: 1 איתי כבל
אני לא חושב שזו טעות סופר. זה לא טעות. אני לא אמרתי שאנחנו מתנגדים למה שאתם אומרים,
! אני רק אומר שזה לא טעות סופר. הנחת העבודה היא שבסוף היום אנשים אומרים; אגי אספיק. יש לי
| תקלהנ אני אתקשר. אבל, זה לא —. זאת אומרת, אתם מייצרים כל הזמן סיטואציות או מצבים כאלה

שהם לא - - -. בסדר, יחשוב על זה.

חברטטיבייב: ו היו"ר

תודה רבה לכולם. אנחנו לא מצביעים על סעיף (ג). משרד התמ"ת צריך להכין נוסח מתוקן.

הישיבה נעולה, תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.
!
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סת י ת כ ב 

̂כ"ה 53 *י ג:יו3?י 1005 ,י יי>1 בתנלה הח

עמה�

̂וכי ניויקוך מי ו13 (ביטדח עיבד !י ד&חנסק 0דח, התשס^~1005 . . 4?1  חוק הנימוח הל
!�ת:ע1ז

הצע.�; חוק ~גנת רד1רכז (תי7ך; מגי 18) נםח; שיחל! טלפוני חינם!, הח'2י3יח-1:05 197

הנעת 11ק £"1* ובינוי (פי'פ�יימ, החסס"ה~05פ1 גזו

ויגע.�! 71ק וג�קויזת הבכיות נבחה�ת ר,�ןק1 הרשות וסעיו וכזזנתם) 1ת*קי1 מס� 117 מינוי.

י 0ט ביםול אקילח וחו�ילה מכהונה קול ס1ן ראקי רקות). התשכ�ה-1005 -

*זמתוה, התס?דז?-5נט1 1נ1 המגת 1זק בית ך

י - - 1

1

1 י
ו.

ו
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ו

;;) *ירעה ההקטנה .'זנב הקזיכוש £�כב כנועי -
הרכב המנועי היה 2בע6ד1 הושג יקרא*1, הוקב
יטראל נ*זזר *ו חזוניי ד�1��1ום בישר* ל והיי נהלגיק

כידי תו'1ב ישר.1ל 0ו ת1שב י'גראל יז1]1ר.י

/ד. - ק-) בסעיף י

•עובר ;ר� - כמשמעותו בסעיף ו לחוק עונדים זרים.
התשנ*)!-!?*!1?

_ �תושב יעראל באזור� - כהגדרתו בסעיף 171.

2. תחייהו קול חוק זה ביום כיז באלול י�"הקוםיה 11 באוקטובר 1005). החילה

י הס:ו ו נ ו , י  -

ובלב.- שהץבביט וק'ךז סעןרבים בתאונה היו נ.הו1ק בידי הפלככינית במשמעותו בוווק להארכה י1?נ-ן י1ל
היקב ישראל והיי בבעלות תוטב יקר*ל *ו תאגיד הרשום ת?טת�ק.�עת�,�זירום (יהירה והשומרו; 1חבל עזה - יגיסוס

יהנה טוז-�ר פתרץ לי1טח ר&ןעעח בעביתח .�עזרה משפטית!, הל1*כ�ח-947ו. 2ישראל. והר-אונה א

תט� הבנסת ש*1תי יהלוס

י ג�ח החימ�)*. עטי :"•

1̂ חוק טל הבד הב:סת בנ:ע= ועדת הכלכלה 3ל הכנסת: 1 מת2ר6קר. "ד. הצ'

*20 י הצער. חוק ה:נת ןלצרכ! (תיקון מסי 16) (נלהן שלדות טלפוני חינם), ההשקיה-35.

ז1—ו196י (להלן - ההוק העיקרי), את.�י סעיף 13 א יכוא: החזטחסעיףגוב ו. בחול ה^ת תצרבן, התק.ימ*

•מתן גוב. 101 עוסק. הנותן שירות למאה *לן" 'ברבנים לפת�ת. יספק 7,'ירוח טלפוני
י1£!7/ חינב לשפ 3ע:ה לכל פניה קוענינה ליקויים .'1ו פנבים בטובי! שמנד או בשירותים

תיט שנתן (בסעיף ;ה - שירזח טלפלני).

- 1 (ב) הקור, באישור ועדת הכלכלה על הכנסת, רשאי
ו

1 . !ו) לקבדע הוראות לעבי! הטירות הטלפוני. ובכלל 1ה סוגי

̂ךם ק.�ל;ביהם יינתן השירות. וחדבת פרסום תל�^ויים >ע הב
השירות בדרכים שיקב'נ;

1
ר ב ס ה בר י  ד 

̂גח הע�ק 1הי5ץ פסי 18) (בת) יולדות | ע,�13ףב הטססקימ קירךת�ס אז סובץ לקסגר .�ג *ל תעעח תיק ~
1̂, המתברסמת :1̂ר באה ̂ס̂�;-3 ̂ינסתט נ^פוני חהם), 1�ה 1 צ,יכנק, ל^ילבתזזים ק^דותי הגבלים והלווץ,ד
̂טתז י1 לקיל ייבה על עוס? הנו""ע טייזח לםז1ה ,*.לף. �גרבניק ̂י  נבתמה. נוהניט שידו.", באמצעיה הסלפון ל

̂יט. ב=7)רי0 לכןזיח לס2ק קוידלר. הילב קל נלענה םלט1י בכל :ניה . לדקןייכ -2:בץ >1ו בש^לחים געיתניק ל?י

 רב�=. ?ט�כניס המעונ�נים לקבל קירות 0)2וו נגלעיס *הי1ינה לקו"ם או בנמלג בסלבץ קיטבר או בקיתחים
1

1 להבהע זנץ רב לםחן הג.�ירוה במענה "הטלפוני, ובחץ� גלל קיט!�, .�7צעת ההדק קיבעה. כי עלדחטיחת הטלפון כע1יליס

| , נם לשלם זנת תטבון השיחה. � .7אמורים ."סל על .�הגסק שםטי את הטובין >!ו 1ט7ן את
 השידיתיכ. עוד מי*ע ליססיך מ1ז שר ה.1ע*יה, 377זחר

1

1

* הצעה חוק טס� 1907/0: ההנם�ה קדעדח גלח: ה' נאוד ב' החטס�ה נ14 במחז 11085.
̂י וי- 1 0�ת התקמו?!. עגי 1*11 התגק�ה. ע

1 71נעור. חה, - הכנסת 11. י** נחםדו החקיק�ה. 1005,ל1ו ל19

ו ו ו  ??? ???! ??^???וו^וו ו 
^..—-1̂ יי י-ו ^ו1.̂ו

? 
1. 

._ ןן יהי^ ????????!ייוןי.—ו-וי1.<י  1̂ןןןי- 1̂ >ו.יי>1 ̂יו^>*ו̂י 1 ו.ו.
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151 להתיל זוח 1*מ^ השיחות הוגלסזני על עוסק ןעןהן שיחת
למספר 'טיב:*ם הנכון� כנמ^ה אלף, 014 וזש"ל'דת הוא פקונ שקבע
ה7.'ד. *ו לפטור בזיבה הקירור המלסלני עד0?ן הטתן שירות, טסוג

שקבע. לבוםפר שדכנים דז'מלה על :7*ה >ולף.י

.111/ התקנה 2. תקנות ראשונות לפי סעיף 18 ב יחוק העיקרי, כנוסחן בסעי(1 ו לזק�ק לה, יובגו לאישור
(7 רגק זה, 1 ת?נוז; ,�ערת הכלכלה של הכ;טת בתלך שלושה חודשיפ מיום תחילת.- /1

ב ר ט ה רי  ב  ר

והח עמוקה. בז1י7זר ועדת הכלכלה טל הטסת, לקבדג ןח1�תה הטלפוני <ל עוקק הנותן שירות, ם0ונ !*יקנע,
הת�ז�ווה לענין לזעדדות הטלגזגי. 1נבלל 1ד. בדבר סל1י למגפי צרכנים ~מיך מםאד. /לף, >ע לפטור ניתובח ;

ע זלגגמיפ ולגביהם יינתן זדגירוח. ובדבר ידכת ה'גיוזת הי-�לםוני ע�סק דגותן יגירלת. מסוג !!רקבע. ל2ספר הליקויים *
̂רכנינ! ~11לה על מגה אלף. 1 0דס07 ולשירוו/ ני�רכיט שיקבע. וכן להחיל זנת ו3בח 

חט� הכנסת ח"כ גץ

גנתםרסמח בה ה^עה חוק טל דבר הבגסת מטעפ ועדה החוקה חוק וטשטט עול הנ^סדנ;

ה-005';* ה"י!ת. דותן פי;וי ובינוי (פל�צוייט). ז?תקוס'1

- / / / הנדר1ת 1. בחוק 
: �בית משוהף� — *תר בז^לל:;

(1) כהגדרתו במרק ו' לוצק הנקדקעץ;

; , 21) כהגדרה 'ביתי גפרק ליו לתוק המקרקעין;
̂זן לסיניי ובינוי� - ביח םקיזתף הכגשי בשטח שהממשלה חבו�יזד; על7�! בעל מהחם | �ו

! 1 � פל;וי ,�בינךי למי ס'ניף 5ט? לחוק ד-תכנון ותבנית
; �ע.כקח ייינןי ובינוי� - חוזים כין יזם לגין בעלי ו�יתת ינ;:ין לטי�^י ןבייןי א-;�ד על פידזם
מתה�יבים בעלי הז�ירלת כבגץ לפכור *ת 1מי1י!�הב בו לעזרך הריסה הבנין להקמת

ן בנץ חרש תחי1יו בהתזנם לתכנית לפי תו? התכנון והנניה;
•חוק המקרקעין� - חוק המקרקעין, התשכ'ט—9*19 י;

-דוק התכנינ והבניד;� - ח1ק ההכט�ן והבניה. ד'תשכ"ה-1945נ.

ר ב ק ה 1נוי 

חיק התכנון .�הבניה. התשכ�ה-45*!. נממיך ^ח לדוב. בטסגו�ח. ה=כם 0ינוי ונ"נוי דה�יירים מו'ניפ את
נריו -לל ;'\נ.�ח כעל טהת1 לפינזי לשם כיניי די.�1.7יל3. והיזם בו;ה על הקרלע ו31פק לה2 רידג�ת ̂ז ̂ל המטקו
*ו לעיבלי מיה, �-��גר1ז: נעשית מחזך מטרה לע81לת חדשות (לפיז�וס ראו זוהר האיגטריט 1ל מסגר� הב עד

שיםוקו יעיל נבדקע. לאפשר עתח�זח מגורים חזך מימייה והקיפין: :י.י1וןן.1!=ס(ה.*-**>.
,ס.ה_"0נ

̂ �י:ןי ונ,,וי (פי"יים)' הת"  ̂  
על "טחי0 ידלקיס בעיד. ובן על =נת להטיב 'גס החזות

עף, "—), נ"- לך̂ח� פרסמת̂  (להל, _̂  ה'ניחנית ילש=ר אה תדמיתי. טשגעגז: ד1-8חה על אזלו מ

1בינוי "ינם ^^^ ̂ ^ £י1ך1 .̂ ̂ "ל0ון. 3, נפת"ם סינוי יבי"י היא טתן אחיו נוזל קנל תוס�ות ב:יה ענן ^
̂ ^ רגו:ס ",,. רןב הד"ד,13̂  י"1:ד"1 כלת. ^ 

ב11:וד ותענקץ -טבות קיסוי שונזת �"�עוררו כריתת

̂ " ,ןהר 0געלי "_,"". "-ב1 """"י"  
הסכמים ט�ט"פ לפינוי וגינוי בין יזפיט לינץ דיירי המההפ. =כיוך; קל

? 71נעח וזןק 0^ ק/*41ו! הועברה לוועדה נ�ום •"? בםכת החש1-ו? (9נ נףגמ^ .11091.
1 ס�ח התשכ�ס, עמ� י25.

1 פיח ז�-ו̂ב�ד.. עמ 155.

196 , העעות ר1ק — הכנטת 51, '�11 בהבניז חתשט�ה. 117.1005
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0 /^
תצה*ר

ת האמת וכי אהיה צפויה 1 אני הח''מ יעל�סטרנס ת.ז�. 9י54125י0 לאהר שהוזהרתי כי עלי לומר \,
ו

1 לעונשים הקבועיכ נחוק אס לא אעשה כן, מצהירה כזאת בכתב כדלקמן:

א-:י עושה תצהירי במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית - אור קרבקי נגד הוט - מערכות

תקשורת י ע''מ והוט טלקופ שותפות מוגבלת ;להלן ? "הוט"-}.

1. הטידע שיפורט להלן ידוע לי מידיעה אישית,

̂נה אנושי אצל הוט ובנוגע לאופן בו הוט מיישמת קה במגע לבושך ההמתנה למ י בז י. אני ערכתי 

את חובתה למתן שיתה >301ג1-1!3ם. הבדיקה כולל� כ - 180 שיחות שנערכו החל מיוס

25.5.14 ועד ליוס-26.6.14 (להלן: "הבדיקה"!.

( • טבלה המרכזת את כזמצאי הבד-ילןה באשר למשך ההמתנה למענה אנף-'יי אצל הוט י�נגונע

לאופן בו הוט מיי�עימת אה חובתה ימתו שזרות >301כ]'!031 - רצ"ב ט?פח \> לגזצהירי

ומהווה הלק כלתי נפרד חיכינו.

• תקליטור הכולל את הקלטה השיחות שערכהי במסגרת הבדיקה � רצ"ב כוקפת בי

לתצהירי ומהווה חלק בלתי נפרד וזימנו.

3. קלכום ממצאי הבדיקה מעלה כי, למיטב הבטזי -

3.1. בשיחות שנבדקו, משך ההמתנה הממוצע למענה אנושי ללקוו�י הוט המעוניין לקבל

ש'ירות (למשל, בירורים כסכי�לכי) הוא מעל 1,100 שניות.

£.3. בשיחות שנבדקו, משך ההמתנה הממוצע ללקוח המעונייו להצטרף לשירות של הוט

{למשל, להצטרף להוט) היה כדקה.

.03!1-̂  כ - ^80 מהשיחות שנבדקו לא הוצע ש̂�ות )301

 נמעל

.3.3



הנני מצהירה כי� זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצרוירי והאמור ככדלקה אמת.

ע1>
>? /

| יעל סטרנס

אימות

הנני מאשר בזה כי ביום 30.6.14 הופיע בפיל. עו"ד צפריר בן זאב. גב' יעל סטרנס, (ושא תעודת

זהות 025412529 יאחרי שהזהרתיה כי עלית להצהיר אח. האטת וכי תהיה צפוי לעונשים הקבועים
1

| בחוק אס לא תעשה כן, אישרה את גכוטת הצהרתה הנייל והתמה עליה בפיי.

נ<1*ב,*ע1"ד ,ר?3ייי

^'<פףרבן; זאב,1 עו"ד

!

1

1

!

1

ו
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ט7יד1 8מ*7ח 1ונויקו 9ח><<<1ו1י< 8""ת 911] 1<ו111*111611) נט"ייו-ןח י

יי"י *�•* *)*011 \ /
ייי"קת נ.1נ*-0 \ 1
15י>1 '

י.1! 1 1!*11 {>,!> ןן 1 ן 111מ ןח€1ימ1ו 0י^<י*( י1.
יויז ח0ז?0י=יו * 8-1-1! 1 (11.1 1<ן.;1 |ן ן . —1 ,, י

1\ / |י* 1"רי
,1י "01 ןי81י0-.איי1" / "*?" 1 י11-1 1<|_1 [ן 1 י

0111 }?יי:1ן ?מוזר. יי *?" | :(,;! 1זו<ו | | | — ]

, ן —ן / . , /י, / "7/י,0 / -, <.י   ןח^כהויסיייז; 1 י* 1*1 111* 1
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י-*נ ";*? 1.11 < | 1 י " י6111 1ה61ר9ויוייז<ינ!̂י "
0י1דז<0ייייתי0 י1-1ו) 1 י(.י6 !(.( ~ / | | " 001 1ו̂;

<1 1 ז1,י0 ן1(נ |, , ; { ? ל?0י*ת *1.נ  ̂ 0111
"ן6 ] ן י [ י ת=י0?ווי:0�?? 14. י 11 1 1611 ןיןן  :11ינ1 1
<! 1 ו)<1 <ן1ון ן | | 1 ̂זו *!-! 011111 1—וזחיי

1:: 11:1 |*יז?ז י13*ני. *111.1 1 11*! ו<י.ן; |) י | 1
(ן.נ )1 ן .,.,, | |מ!ת;1ז ̂-ונ^ 1 *1-(-*1 1 *.71�~ 01111 [ון

 יו !?** 1 נ11.1 11.; 1^ ו ;],(! ו0<ת1יז
*0111 >611יגת ני6י1ייז ]

1̂ ו<.1 (ן ( | 1 <0111 (י1^-נוו)0סייי" 1 *1.1.*1 <:
01111 4*0-?י|?>1יו?י" 1 י1-י-*1 "-*! 1.01 {ו י~� ( | �^

ו11ההיניני1-י< "י-" 1 *1=ז1 1.111 11 ן י ] 1 ;111מ |הונ!]

/ , א,^ | ,;^ ] 1 / יסן-ת 1 1-11.^ 1 17^> ;?..;  .̂  ̂ 31111

ז0111 ^--נה0טיחיו 1 ינ.נ.?ו 1 >11,0 11^ ], | .,,., / .,,., | 1
]— � יי 1̂ |ן1.ן |, , ו 1 5נ11מ |,-.=יה ואוי1יה <נ.נ.?: ( 11

;7^01 
1̂ 111.: ו 1 17 ,*ו ן י 11!י0 וי^-יח ^??יייז יו.נ.17 1 11

1 
̂ן |נ { ~~~~~ <| 1*.** ̂י *1-י-�1 ( 1נ:1מ 1הונניו!י1וווו

1;11ק )יחת7קת>י1 *<?*." ] *<?*! 1.671: |0 ( [
̂-.1-.^ ו *1-ו.?1 ן *ן,11 ו ], ן ן |711¥8_ וו,  א

̂נ1?.יוו מסיייי ] *1 >.! א.*6 1.111 1) ( | ן !11)נ6 1י
1נממ ו^יר>יטהית *1-1.ו :1וז< נ!י ?< ן ן

<ק1 ח7<זח 1̂. ̂ה1יו כ—  1י<| (11.0 < 1 | 
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1 שמואל אהרנסון

 00.11.*י13.313!.י\'ח*\*ו
0[̂ ̂ג1ג33@6 .00.1! ,. אלויי ביתן

| שרון (למשריין) בר און

 הלאביב, 17 בפברואר 2104
, דנחג'ילו

1 כפיר טובי
לכבוד

אילת פוקס עו''ד ניצן ליבנה

! , משרד התקשורת

 כ,7ובת� רחוב יפו ג 2 ירושלים
1 סביי"דדיו'מטכול

נועה עזרא ז�סמן מיקוד 91799
1 ו

02-6 | מעיייבו פקס: 35695^

1 אורן טתש

גם במייל; 11./\00-90ות@3^81רח-ר651!0|-| יהודית נכת

 ט צג:ריר הנדוו: *ל?שה לפ< חוק ח^ש המיזע - משד המל?_נה למענה אנושי (חוט)
1

: ן ל<את מרגלית בהתאה להוראות חוק חופש המידע, התשי"ח'1993 אודה לקבלת המידע שלהלן

| י סילו סופר

ו ורדחזנשטיץ-גיא 1, החלטות משרד התקשורת (לרבות המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין) שעניינן משך

1 המתנת למענה אנושי אצל חברת הוט, החל מלום 1.1,13.

דודאבולעפיה. מייסד. יועץ 2, פירוט סגקציות שהוטל,� על ידיכם (לפי פרסומים בתקשורת) על חברת חוט בנוגע למשך

, החל מיום 1.1.13. עוכר לוי, יועץ המתנה למענה אנושי אצלה

3. נהוגים המצויים בידיכם לגבי משך המתנה למענה אנושי בחברת חוט, החל מיום 1.1.13.

*. פניוהיכס לחברת הוט בנוגע למשך המתנה למעגה אנושי, החל מיום 1.1.13.
!

י 5. תשובות חברת הוט לפניותיכם בנוגע למשך המתנה למעגת אנושי אצלח, החל מיום

.1.1.13 ו
6. אציין שמידע כדוגמת זה הג<נוקש בפנייתי זו נמסר בעבר מכח חוק חופש המיזע לעו"ד

לוי, המשתתף עימי כתהליך בירור זה, שייתגן ויוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד

הוט. לגוחותכם מצורפת תשוגרנגם לפנייה קודמת זו.

הערות כלליות:

7. פניה זן מתייחסת, כמובן, למידע הקיים בידיכם במועד המצאת פניה זו וכן למידע אשר

| יהיה קיים בידיכם עד למועד המענה הענייני לפניה זו.

1 ו

| ו
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� ו 3. אם אין בידיכם אלא חלק מהמידע המבוקש אלן בכך כדי לפטור אתכם ממתן טענה

! ! ענייני, ולו חלקי, לבקשת המידע שלעיל.

!� �

1 9. אם אין באפשרותכם למסור את המידע אלא בהשמטות, בשינויים או בתנאים המחויבים

לפי העניין, אבקש אה קבלת המידע באופן זח, תוך ציון מפורש של ההשמטות או

השינויים או התנאים המחויבים, כאמור.

ו י

1 10, רצ"ב אישור תשלום אגרה בסך 101 ¤ באמצעות אתר האינטרנט.
ו

1 11. אני מתחייב לשאת בעלוה הטיפול ביקשה בהתאם לדין.
1

1

 בכבוד רב ובברכה,
1

̂י~-, \�* �"� \—.<--.

 ̂
1

?

ש"ד / שמואל אהרנסון,

אהרגסון אבולעפיה ושות'
עורכי דין

!
ו

ו
!
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̂'|ז ן קי?
1 טנב^ 6\יי ב3= $

!
| הממונה על יישום חוק ו/<2ש המידע

משרד התקשורת

[
ן כב' אייר תשע"ז
2 2 מאי 2014

לכבוד
עו"ד ) שמואל אהרונסון,

אחרוגסוו אבולעפיה ושותי- עורכי דיו

1111111̂ 5).3̂ :113̂ בדואר אלקטרוני: 00.11.

י, הנדוו; בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ^ח - 1998
ו

1 1 סינוכין� פנייתך מעם 19.02.14

מכתבנו מיום 23.04.14 ן
1. נהמשך למכתבנו שבסימוכץ שבו הודענו על כנליתנו לצד השלישי לצורך קבלת עמדת11
לעמץ מסירת המידע, הרינו להודיעך כי הצד השלישי התנגד להעברת המידע המבוקש,
(כי בהתייעצות עם הגורמיס המקצועיים במשרד החלטט על דחייה ההתנגדות ועל

מסירה המידע המםקש.

| 1 בהתאם לסעיף 013:) לחוק חופש המידע ומכיוון שעומדת לזכות הצד השלישי הזכות
: להגיש בתוך 45 יום עתירה כנגד החלטתנו לדחות את התנגדותו, המידע לא יימסר כל עור

לא חלפה התקופה להגשת העתירה או כל עוד לא יוחלט בעתירה ככל שתוגש.
ו

? 3. ככל שיוותר הצד השלישי בכתב על זכותו להגיש עתירה, המידע יימסר ע0 מתן הוויתור.

ו!

/^\)בכבוד רב, (יצן לכנ^ו"ד�
הממוגחעל יישום חוק חופש המידע

משרד התקשורת

ו העתק�
1 גב' דגה נויכלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

1

~ 02 - 6235695 : : 6706333 - 02פקס : רחי יפו 23, ירושלים מיקוד 91999טלפון
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הכנמונה <גל <ישו3 רווק ה31ש המ<7ע
6שו* הלנקשורת

טזי תמול תשע"ד
4ג יולי 2014

לכבחי
שמלאל אהתנסון, ען"7

אההעסוו אבולעפיח ושי תי- עורכי דיו

נדואר אלקטר1:<: 1נ51מ.ע3^131323 \\ ,י £0.11.7זמ2£11ט@3?1נ1תז

הנדון! פקשו^ לט< חוק תופש ו?מ<ליע, התש^^ת? 998נ

סיטוכי\ו 0נ1יתךטלום2.14ס.ק1

01.1̂.?י ביקשת לקבל מק�ע בנוגע להתלכ,*ות משרד התקשורת (להלן: 1. בפכילתך שנסמך מלןם 
̂י משך המתנה למע:ת אנושי "ו7כ:ש7ד"} (לרבות המ1עצת לשידורי כבליס ושילורי לתלח ש^ניל
א^ל הברת הוט \ פ<רוט סנקציות שהוטלו על ידי חמ,שרד על חברת הוט בנוגע למשך חמו1נח אנושי
נתינים חפצו"ם ביד< המשה� לנבל כשן המתנה לפענח אנושי בחברת חוט; פניות המשרד אצלח {
לחברת חוט בנוגע למשך המתנה למענה אנושי וכן תשובות חברונ הוט לפניות המשרד בנוגע לטשך

המתנה לטענה אנושי אצלח. י:ל אלו החל מיוס 3:.1.1.

1 לאחר שבחנו את בקשתך החלטנז לקבלה באופן תלקי, בכפוף להשחתת, וזאת בחסוגכך על סע<ף
9(כ50] לחו? חופש המידע, ההש0^ח-8?9י.

3. החלטתנו התבססה על השיקולים הבאים!

א, קבלת תבקשח באופן מלא הייתה פוגעת בהברת חוט באופן בלתי מידתי, עקב גילוי
סודות פסחריים של חחברח. חשיפת מידע זה חםהווה ידע בעל ערך כלכלל עלול

הונן למתחחתיה. להביא ליתרון כלד.י

*. אנו מצרפים י�אתאת המידע שהתבקש על ידך, כקובץ מצורף.

5. לעניין המידע שהושוזר, בהתאם להוראות ההוק,. עומדת לרשותן הזמה 6גתור לבית המשפט
לעניינים םגחלייס כעד החלטה זו תוך 45 יוס,

בבבוד ןב,

גיצן ליכנח,יעץ'ד
הממונה על יישנם המחופש הטידע

משרד התקשורת

העתק*
גב'- דנה 1ויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

__
 י

̂.- ל0 21^5̂ ̂קס- 0^^.̂ פוצ^4^^^מ^^5ס?ו^^נ^3^^ ̂̂ו  ר



,13£££1 ל01 $1.41£

 18<10ז^0וו<^?ו^00?0יי1ת1131<1^
 התקשורת

מ*יי
531̂ ^מט 77 15*011 ק] 1טט0ס0 2י1ד חםחגצח לשלדזרי כבליס ולשיחוי 5יוץ 8ת�51הג1!גום87 =111

תשע"נ כ"טאב,
5 אוגוסט, 013:
טי3ובוןו075ג

לנבזד
? גב' קיבל רלבל<ן, מנה** מחיקת תוק ערוצים מ�מ&יית

1101
יזרופאיק

0זוד תו11*<ית יקום. 10971

קולומ רב,

̂ 1טו?<ל?- שייות הנדון: 0בת3 בירחי - ז0נ< מ1<
גתיגיס שהוו^ברו אגלינר בזזאר אלקטרוני סיום 14.7,13

?? / אבקש לגטו:אלייךבם�שא עכנר,

,ץ} זמ1י מע1מ בטזקדי שידות לקז0ות

1) סעיף נ.ג.4"נ* לרישיוו התבדח קזבע כי ''זמן החםתנה המבלצע למעםץ אנ^שי לא יע&ץ ע? 30 שניות''

וסע<ף 41.4.5.4 לרישנץ החברה קובע מ "זיקי חת5תנה ה3גךבי למגינה אנושי לא יעלו? על 90 שגיות1'.

מעוזן בדיחוה שהועבדו יגל ידכם לו1קו2ה שבין יום 1.1.2013 ועד ליום נ5.201"31, עולה מ זמני

 ̂�וכיק בא<^
 תיו

 זו
ידוריפ בט,�72ת תקובת זמן וזטענח במוקדי קגיח11 הלקוחות וחהמיכל; ב'̂-

סשםעודה םהקותך ברישיוך.

̂ח  ח^קוח של המוע
בלנו בםחלך שנת 013: ומבדיקות רבות שערן א1ף

£2 1ם טפנקת ציבור רמת שקי

ט5ת כי זמני חהםתנח למעגה אנזשי טאז תחילת השנה ובפרש בחודשים חאחחנים תיו אתביס

באופן מ^וגעותל מהקבוע בדישיון. לעיתים, אף מזזבר בזטני לזםוטה של עשר� ת רבות ש5 לקרת,
לבשל!

א. ו1ל!:טת ציבור�

8̂^^ דווח על (סן תמהטז של כ-25 ז�קות. 5̂ ^

 3נ.5.?2
2, בפי<ת םלוס

1̂ חיה על זפ; הטהגח של כ-<5£ דקנת. ̂ק^ 8|8̂  
 נ21.5.1

 מיום
 בפנילה

.3

̂ ייורז על ומן חמתנה של לטעלח ם-30 7ק1ת. 833^^X5^^ 2. בפנייה פלופי6.13.̂ 

611<זץ.יח וגל זמן תטתגח של לט̂�ז ם-30 זקית. 5̂̂י ^̂ |2^6.13 
 מיום

5. גפנ-ליה

̂ דווה על זמן חפוטה של לס11לה ם-40 דקות. ̂ן|^ ^^^
 נ5.7.1ג

 פיוס
 גפנליח

.6

מ/ 25 ל^ דקךונ. ̂דיוח על זמנל הטזעח של  88̂ ^̂ ?, ב^ייח מיום 5.7.13^

1̂ סמ&ץ 23 רחוג יפו 11 י-ם א 919 191999ה=301ט:0; 1
ט5; 02-6701210/2 2\61:972-2-5702210ז
פקט ו 02-6701273 3-6702273^97 טנט?



ב. בזיקות בקרלס;

1. בז�יקח £י1ס 13"נ.13, שעה ג! '18, זמ\ הטתנרו לםעגה כ-30 זקות.
2. בדלקת מיום ג5.3.1, שעת 30 �1,17מ( חמיננח לטעמז כ-*2 דקות.

3. בדיקח טיוב 23,4.15, קועה 14117, זמן חפתנוז לטשח כ-711קוונ.

4. בדלקת םיוס 18,5.13, שעה 14500, זמן הבתנה לסעגה כ-57 דקתג.

̂,25, שעדן 17100, וסן חגתנה לםענת כ-51 דקזת. 5. בדיקה מיום ג1

6. בדלק� פלוס *1.ץ,1$, שעה 15 ;16, דכע חפתבה לכענח כ-4< דקזת.
, שעת.00;?1, זמן חביתנח לםע̂י כ-45דקוח. 7 בדיקת טיום 25.7.13

8. בדיקח פ<ופ 30.7.13, שעה 14:00, רבע חפתנוזילפעגח כ-?1 דקי.

̂.41 ו- 3) החרינהל םםני ההמתנה ב<חס לקבוע בדישיון סחזוה ת̂�ח לכאורה 1יל הוראות סעיפיס 3.3.
*,נ.*,1? לדישיון התברח.

אבק* את תתליחס.יתכ5 לאבנור לנ1ונ; *< יאותר ם- 5 ימי עברוה םםועד קבלת מכונב זה יחד עם דו'יח
מעוזכן מטעמכם באשר ל!מגז המטבח בחודים יוני, ירכי 2013,

,-*ט 9ג,'> גישןגובקףח

חנגתק�
גב' לילך טל, סמגב"ל תוכן ורמלגיח, הוט

מר נת< ש1�ברט, ם"ם יו"ר תםועצהלטק�ורי ט:ליפ ולשידור* ל"�ויץ
עף'ד דידו קובסניאפ�, יועפ"ש חמןגטמז לעידו.�יכבל7ס ולוזיץ

עו"ד איוזפר חרשן, סנתנ;� תלזדד>7 רזשלזרתם לצייור
11' םירב שטתסבר1-אלקבץ, מנהלת תהוכ חטה על הצדק, ה13ח3נח.ל1ל77רד כגלים וכוללן

נב' אתדיס לאופר, ראש ענף פיקוח לבקרה
פר צחי חסי לוץ, ראקו עט? פיקות יבקךח

2



112.4.2013 1 1 �.522£@5ט1^

. לבבלד
1 רוגן אברמכזן ת?ש אגך בלקוח וגקרח1

המועצה לש<7ורד ככ*ס ולווץ
� • יזלאביג| >!הדהעם-9

?

2075 סימוכין 1 מגדנבבם מלוס 5,8-13,

5שם חוט םערכות תקשורת בע"ם (להלן = 301) חנני מהכבדת להשיב למכהגך גיגעיר בסמך,
ן � קדלקכן�

;1(ענ1ז
<מנ*^

יונ7, ידלל 2013. ̂י7זת מ71די| " 1. לבקשתכם, מטרפים דו"רוות זקגל מענה בתרדש<ס שיחת הלקוחות נ-ןד10�1 למפעילים חיטנייפ, הכתסחיס במתן שירית טלנ'ןנז טקצוניי| 1 1 1. בראשית הדברים גגקש לעדבגככ, כי בחודשיק ת*1חרומפ, הועברה 3

תהליך זה, גרס בין היתר (כפז שלפרט לה05 להשלכות בלתי צ&ולות במישור 1הסי
העבודה ב-~0ן-) אשרחטפלען באו"י ישיר גס עלהעטדח-ב^רקדל שירות ת7ק1חוה.

 3. מלבל היבט יחסי העמדה, תהליך חעבית הבי-יילזה: לווה, 2טבע הדבדיק, בחגלי
תק-תגלוונ. המעבר לשירותל תבהזל חי3זמות, הגם #בהיבך בהברות מהגזזלות מי'רץ|

| חמהםחות גשיחת לקוחות ט?פתל, הי''ופיע על זקמ חטעמץ בשירות 01א בשל זמן
 ההסתגלות וחטקעח הנדרש,

4. קט1 קי^ כאמור, בעקבות המעבר להברות תיטנ?ת, החלח התארגנות ראשונלוז ק\ל|
ב-זס^, ח1יכח סכסוך ינבויח (בלופ 6̂.13 44ף עובדז 801 גפטג.ית "כוח לעובדלסי',

שעילתו חמרכךת טנזנ1ת הוגבדלנ ה5עלל1ת לתכהתחיציניה�כ.
̂י1,סיכית של 'י0ח לעובדים" ומניגיז ב-907, טלל בססנרת זל, הו�זלוז 15<לנת אי
בתאוטל וללא הונהגה, באופן 5יתק1זה ץל מתן חשלחת הסדיר ללקוחות.1 1 1 . . עלצומיס זשב<ה.ית גחלק ממוקדי ת*<הת. ע<טקיכ (שביתות אלה, טגעיו טןןפן
̂ק ועט: לנ'וגו&ו! ארנונלןך! אלה. בט�סך, געיללה, :את םנוגדת1 לכנען הקר ספק, סלובד בפעזלות שלא גדין, שכן "טח לשבדיס"̂  הש<ב >זת הלצ.י0�ת ̂ילא ל2ט�ע ב^לרלת ארנקון1 . הנדרשת על קנת להע  . ̂י בית הדין ליהודה, לחתהליםח "סה לעובדים" ב!

ללקזחות.

̂ובן 1 1 1 1וז-*ז1^גנ'ץס0יז-1וו.יק.�ם,קיטזיי*ס71ק0* .חטינג*ח



?יטגגפהנ***

וגל כן, זמני הטענת ב^רדשיט יוני, יולי 2013 *ינם מייצגים טצג עול שנדה בן חקיירזח
ועובדיו םתבחללס כו�ניל, אלא סדג קל פצב םעבר ואף מצג הי-�זס, 1ו 907 נערכה
קוט? טענת ללקוחוחית, יגל אף השינויים הארטמים חגל >*ף חנזיםשים בטהלן ודגבת�ה

הפשלות איתן <יקמתיל0[1 ל/1לפוד ?מ4< 0111011 ופתו 0"רוז? איבת?? ללק,*חמ?<וז

כ6י שצ"נו בבוכתבט� סיזם 11.7.13, יש ססכר טישאלם אשר חשוב לתה עלגחס ז1ת תזעת
בלזקעיר שק ומני תמ<נת בחוקיי חשידזה, כגלל.

9. שיי<1?י^יגוקודח5.-

5. ראשית, כפי י#?תן קריאות כח"חות, שצורפו ב'גבר .*מצ\דגיס כעת, 1-107 מפעילה
שיחת "חייגן" בכל מוקדיה, חן תטכגי (כנדרש בתיק) והן מוקח חשירוח.

6. הפעל.7 חח"גן גמוקדי חשזהח הנח יוזפח והמטרית קול107^, שכטרתת ש<פ1רחזויה

חל7?ח. בטסף, 01)-] מפעילת את י-ז<רות החיי1ן בבל זבן בו סכנוצ'ג ההטהנת תינו געל
הת !;י\ח מעבד לנדרש בחוק {3 דקןוק. ?'קה̂ 

7. כידוע, יי\יחח תחייג; ב^פשר ללקות לגחור, שלא להמתין על חקו, לנתק, ולקבלטיחח
̂, זבע חתרת עטגלג בטווח '6יל עד נ שעות, מולן, שעמר לקוחו,�: חבזחרלס בהמ
̂ו אליכם חהכווננה אינו רלבנטי, מיו�רטים בדד'תות הטצ'יב כמו גב בדו'יחות אעיר נשל,
ב�"גגר, טסגר חלקווזות, טבחת בכל <1כ להשהםש בחייגן, ונו זכן ההמתנת הכנםוצו!
בשירות 1ח. ויודגש - גל לקוח חטתקשר לפוקד 0טי/כספיכ/שירות יכול ל=תור
גיןלזנן, ובנן להפנות לעיסוקיי, ו�לא לר&הין כבמגט בלל לנצינ. יש להניח 0 להשח&ש
גס במקרים שהןצ^ במכתב הבלהר, הפו;י3 יפ.לים היו לעבור ̂�ןלזק�, אבל בהרי

להםן1ץ.

¤וצ!ג 8. על מנת לקבר את האוזן� מניין, כ< פהג.יענלס הגמצאיס בידיט ק�לח כי, בג
קזתות בלדם (,̂�ל) בוחרלם לעשות שימוש בשיחת זה. ?|̂ ^1

ק�111-1�ק. 0̂ סט�ד. "0 קןוק, קקי}1 קי16ק6*
וע0וו1פנ1.ש^
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̂ז; ̂י! שיר^הי מקנה נוסמימ ללקוח, טל&י 8יר1י; טל&ז ב. י?ול?0? יהנ

9. בט�סף, ברצ1נט לשוב ולתזגח*, מ 07!-{ קשקיעה כל העת מאמצים גדוליב, יאטצעיס
עונים, על טט7 לשפר ו<חעיט אה השיחה, .�לקצר את זס1י ההמוננח עמר לקוחותיה.

̂בלם רבים כ10ח� בחדתבת ת1ל<!וח כך למשל, 901 חקוקיעח גי'זנה וחצי האחרונות קשו
ללקוחות בפלטפורמות שירות מהקדמות, נוסטזז עלת££וז הטלפוני, כדונסת 1

0טל3ו0יקו1 ברמת נבוחח ם'ליסבוק של 907,

=. באתר 907 ניתן לפטה בטזפס "טר קשר", ןלקבלמגטז תוך ^ יסי עסקלם.

1. באתר 807 קייס טטשק סתקז�ס 'זל יעצ<נ ורלטואלי'', אשר פ!גיל 124*עוונ 7 יטלכ

!3^351!̂^ !̂ ^̂ ^*̂ ^^^^י^ ̂י -
כשמע, לטספק מ/!נת שיוותל �

̂וה^^^^^'ניות בחודש. ;ת נז

\>ט<113ז0לך
̂ק171)5 •ויו-טיק,.£יז ס8ח-,*11. ?קנם; קקן



1̂ גדסף אשר יש לזמר בהקשר של יטני ההמתנה, חזא הקלות חיצוניות <מץ1םת 11. טש
חברה תעימ£ אשר מתרחשות לעיתים רטה, \אשר אינן בשליטתה קול107�], ואף אינן
ניתנות לחיזוי, כגל שקורצו בכמזב ומ�ו"הות שהועברו אליכם ביזם 147.11 יק גדודיו
חנמי"ב. חקלוח כאלו םשפ<עות באןזת על ז0<י הםענח, גם לוגיונלם 0לשר הלקוח אלט
םה1< לתקלת החשמל, כי ביהז מואר, אך הקלת חברת החשמל גשניעת על גקזזת מיני

י מוקד ומשם יגל בית לקוח.

קנלימס

̂"יות ̂, מ יד20 רימה וגת גישט ה' בל*.*ש וביאשוגח גלבר* חס'קל0/ ח"1וג ל^ט נ^דגי
כטש0 אקטלטג* גנטעלח חקשונה, וההשינתז 1ג'לגנ,�ז לג1©1* 1*ש<י1מ ת*גגל םהגג11טוג
שייש במון 7ון ה5ע*לזת ש< החבדח, גם אם גח<י חט'ח *ש5ו <!עיתיס הנח'זת גממקוד
תשקיוז"ם, א:1 מבקשיו להזגזש, כ? ח-מחו*=1דנ לשיחת נ^(יי< ו^עח גגלטת, תשורות

ללל5הי*נו היג1 נר לרגלט, *אנ1 פוע?*ס ללא לאות 7ס1?ן ש*לזז1 א<כות* ומקצועי.

12. זמן כנבקטי'לכו להדגיש עדי, כי ל£* קשר לקעלו; מכהב* בלחי בעניין זח, וגב"ירח
המציאות בשוק תחתוליגו^דנרשזגה 6ט?רבלטוגתקןפוחההתוזייבו71!, 101-!טעלח

^^^^^^^|̂ ^̂  האחרתי0
 ההוהיים

 בקהלו

 השירית.

 לשיפור

כל העת

1יע1מז<0 1.5. כטו מ, ככי שצ<יט בעבד, חחבוק פרכות (משקיע- את םלרב משאבי ת- 17,
̂וס .�זסיבות לרשותה, בשבח הקודקת ונ̂�נח 11 לטובת ש<קור ההליכל השיחת, גב

חמייגרות שיחות, ומתן כלנק סחשוגזיס, שיסיים לוגה מענה מיטבי ללקוהוחיס�.
4ג. פוסף, כפי שכבד שגבו וט*גבו כעבר, 01 ביסק סליקונם, זפני החמזזטז הקבחגיס
בדלשיןן (50 שניות זמן חמתט�ן ממוצע, ו- 90 שגינה 1גע חמתט^ פירמ) איגם ריאלללס,
אעם טביריפ ואלנס ש^לכ בקנח את� עם .ץנהוג בתהום התקעו1ר1:. בחקשר ותנ יס

וקיגמתתובן
̂, יו ה. זקום, *טך <קה711ק* י1ח-*ו*דק, קיץ 0*



1 1

 לאור חאטור לעיל, אנו מגקשלס, כי בבקזדה זמן 1ו לא תקבע הפרה מ*ג"ן הגי7ון, ובי
̂י0 וסבקזן ד!עבןזח, וחזרו: תמנב1 חנח'יא <טוב וילבדק ל>*חר פתחן השיט"ס ח>ק�ג1

ל"שגרה". �

^ל�י—"�̂'

̂יס ותרפיה בננחלוז אגף *גן עח

? ללעתק
גב' לילך טל, כוג7נב"לית מטה תקשורת ירגולגיח

̂צה לשידומ כבל?כ ולווץ 1̂ ול̂וק�ו םר נתי שןבךט, ם"^ יו"ר חטזי שייד דודו קזבמניאנ�, יועג"ש המועצה לעירנו? כב7
ש"� איונטרחרמון, מיגהלת הסדדו; ה^ידידיכ #יבור

גב' אריליס לאופר, ואט ענף פיקוח ובקרה) 1גיםידגעטרז^ברגאלקבץ, טנהלת ללחום פיקוח על חט�ק
מר צחי הלוי לולן, ראי? עך גיקות וגקחז

 ? יוטיטזהזמל
1 יח-גיזדק, מיין קניי, *0ז. קיט <ך1ק! וקוג 71ז6*1

ח^*1** )̂ 1
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מל<גת לשואל
5X^X6 0? /£/1<8£

1̂**א0ס ?0 �¥*ז23א8ג חמלעצה לשידורי בבלים ולאודי £וין 151!1��£מ"5 מ!נ!ק85 01$ 7�ד*!<ט0�$11 רט&"סם 6נודמשרד התקשורת 3א0לך^

ל'"ט אלול, תשע"ג
. 25 ויעגוסט, 2013
קלםזכוןו 23315

לכבוד
גב' סיכל ריבללן

ננחלוג מחלקת רנולציח
07מ חבח1

רח1 השלושת 2
תלאכיכ

שלזם רב,
גשנת 2013 ללקיח מ<1נה במוסדי תטלתת הנהן 1 מכן1ב הפרח וחתראח געיצום כלל&י - 1מני

סיקוכץ! םכתמו םיוםג5.0.201
15ם<.8.י1 מי^ם סםעכס

במוקדי הבירות של חברת חוק ם1במ תה3!תנה שנקדעי מגיף ג.!.1.4? ל^יייו החברה, ומן1. מעגלו בדותות שהעברתם עגלה, בי בחודשים ינואר עד יולל שנת 013; תרגו 1קני תהמתטץ
ל5 דקז�ה בממוצע! השאר כתאריכלם <1.201.1£ �;נ2>5 דק1ת כממוצע! 11.1.1013 (?4
ג1ס1.2.נ1 [?-514 דקלה בממרצע) 2.4.2013 [7^21 כםטוצע; 4,5.1013 {5135 ד7ן!ת בממוצע!
22.5.2013 ה1�5 זק;ת ב00חיע) 14.42015 נ23�^ דקות בטמוצ'£ 16,6-2013 61111 זקות

בטטלצע! ^ם8.7.2 (721116קן1ג1טםמג!ט 3172013 י9< ;6 דקגת גטמךגע).

גםעל גהונל בדיקות שערן א;ף הב<קוח (כמטרטבטב^ח שלה'£')) חםצבקגיס על ז3ב< המתנה אחמפ ב^רבח מאלך2. בנוסף ל;תזנ�-ס שהדעבת על ידי הגט אנו םקתבמק, בין הלהר,
גמאלה הקבועים בדישלנו, פ?מור בסעיף המופיעים בלוחות שהועבר! למועצה על י7י החברה 

ו דייו—^

1̂ו אלן ממוצעי זמני הבנתבה חמגיס נמ�קוה) בט�קד שידות הלקוחות ע^ 3י כדלקות ש
̂נה:י מתחילהוז
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3. תלוטת ציבור רבות מתקבלות בעקת* זח המעידות '<< תוסר אוניפ של לקוחותיכם ועל חידד
שביעות הרצון טזםמ חסענח מראטית שנת 2013, וביתר שאת לאחר ח - נ1ם6.2.י נחטנעו ם�

.לטענהבם הוכרז סכסוך חוגבדית).

̂קתם ג0קבזה חגשה תןגענח ילצוגית (ת''צ 2נ-28ם5 ??. שלחת חייגן מו�רהב חינו שיחת שס
פלזנר .�*ה' נ' סנלייב} ואמוד ליוע טיגנת נוסף לחובה לתג'ייב גפרקז חזם,- תקצריס הקמעזס
בראיון ולא בקקוםם. יר?ח ה מטי ישאיר הידעת וכנל >!\לא יחנן/, יםתין גפן קגר לטענח כפי
שקובוג חרישיו(. בשולי חדבריס, אגיין� שניתוח גס תל.י:ית באשו לשיחה חח"גן טחן

עולח כי מגזיים תשאירו הודעה ולא זמ לקבל שיחת חו!רת מהוט.

$. הרהמ�ג וחנג̂�ת שיחתי מעגח נוספיט ללקלח מל1ד השירות הטלפוני, אף הס שידוינים
נ1ס3יס וזביקזייעיכ ללקוחות מסוימים, אך י אויבם פוהרלס אתכם םחןבהכם לעגות בםועד

יוקבןעבדישיון לשיחות במוקד הטלפוני.

̂יר לטענתבט 0� ר1חרעה ב;מני חסענח נובעת טוגיצוםיכ ושביתות שלא כדלן, טגיר מ איש 6. ט-1
יודעים טהי הסיכה בגלנח פתחו תעומ�יס בטבלרנת, ככל ט^בן ק� קרח, יחאס יכולתם לבגוע

את חשביתח או לצמצם ,'?ת חיקט�ז. םםילא גס >*ענו כ^בלעים בל ננבנלח בעאלח האם-
כטעגתכם הטביחה א<עח חוק<1נ. מכל בגקוס, בשיק לב להוראות חרישללן ולטרך להגן על
̂ין בלדינו לקבל 1^ת בקשתבם טלא לקבזע ח6רח בעניין 0י3בחו, כא^ר חחרנ̂�ל חלקוח, 

ב:מנ< חמ?גח נפשכת כבד מ7ז3ד חודשים ולא נ*כד*01 ב< מנפת ש*19ו,

7, בדזערונ אנב, יצוין כי 4י1כ1� מהקשלם לקבל את הט/!טץ לפיח תהליך העבדת פעילות 0,וקדל
שיחת הלקוחות של תחברד! למפעילים חיעךנייכ .ירט ל"הטלטזנ.בלתי צנוקת כקישור יח3יי
העבןךחוי שלא גידנן חז�ח לקחת א.�1לו בחשגזן, טרס תחילת!. לתירח מכך, היח נ^ל החכרת
עתיערך בגעת� מועד לכך שבעקבות השינוי האםור, קםז'\ך הגעיקן^ של שקדי שירות

םג? רלםעגה. הלקוחות <תב2ע באלק התואם את הוראות הריאיון בעניי< ו

3. ל2^כך, ל̂�יני לקבןע כי החריגות בזמני ולמענה כיהקו לקבועברלשלןן מודלר חפרה ט7 הוראות
סעיפזפ ג.41.4.5 ו - 3.4.^.41 לריע�יין ההברה.

9. בהתאם לסעיף ?5ד לו�זוק התקשורת (מק ושלדגףם] ההשק"ב - 52*1, נעזנה לכם בו^ת
חזדםטת לרלשפיע את טעטתיכס ביחס לכ,�,ינתי להטיל עליכג: עלט�ם כיזפי ביל1 הערת זז,

10. הנכם רשאלם להעביר התייחסוהבב תז7 5 יפיס ממועד קבלת 0כתב.1ה.

בכב.י7 רב,

^
^

נתי ט; ברט, ם"ב?
̂*1יל1 נן"ר המועונה לשקץרי כבי£ס !<של17יי 

ה!01קלם;
גבי ל<לך טל, ק^כ"לתולצלח חוט

ע.�"ד זודו קובקמאט, יועם"ש, המועצח ל&ידזר! כבללם ול^יחדל נדרייך
̂ה על הצדק* ̂ פיקוח ובקרח, המועגת לשילזרי כבליס 1?ישידןת ל"�וייןנב' מירב טטחסברג אלקבך, מנחלת ונחום ה מר וענן אברק'לון, ראש אג

עו"ד צחי פנחס, פיגהלת הסדרת השק�ורים לצ.ו"ר
עו�'נד איתפר תרסון, קינה כת חסדרוז השבורים לצ'בור

נב' ארידיס לאופר, ראש עגף פיקוח, חכטינצח לשידורי כבלים ולסידורי לוויין
סר ננחי תלוי, ראש ע1ף גלק^ח, חמועצח לשידות כבלים ולשלדומ לוגלין

1 "** —^— י""י ??"? " — ——.—- -- _ ^

� ._
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לכבודו
מד ט1< שובדט

, מטע י<^חטעט?ליטיחרי לגלים ללונץ
? העם >*חד

תל אביב

̂ו? 6מל?.7< *ש<דלת ללקלח ! מ1!>;1 הפיה *1ק1(יא1* *נ<צוס גסס* ~<10< מ הנד3ן
̂קטיומ 25312,25.8.13 סימןכין: ננמ

בשם חוס םערכות תיןשיית 10" ט [לח£ ו £'310 חבל טולבבדול לחשיכ למכתבך אשד ב&מך,

כדלקמן �
1. טיעוניגו נפרשו גדלרחמ* בב!בחב:ו קיום גג.12.6. לא נשוב וג&רס או? כל הנקודות א&ר
פורטו גמכתג 1ח. אנו חוזריס ונגדגלשים, בי 1-101 עשתה את מירב הםאפ&ק, על- מגת
בל,עת, וזאת, על- לעט�ד ב�נאי הריעייון, ול''זמור על רמה נבזחה של שירות ללקוחותיה,̂ 
אף הנסיבות הבלתי שגרתיות והבלתי נ&ויויג, שאיגן ב^טתה י-!יל החברח, כגון שבלונות
תגתע ושיבושי חעבח�ח התדיתם, 107-! פע*7 כביטב יסלןזה לתת את. תשיחז? תל1וב
1יותד ללקווזדהת בנסיטת האמוחת, וגעלח גמרצוונ ליז1ן פוגה לשלבזשים בזמן אכט7,

יעחביא לטילס שיכזשי העבידה ו7חזת? לי£גרזו בחקדם האפשרי.
̂יס לצלין, כל 6�,גנח1ו, 1?ין ולא היה כל מקובי לסטירות הטתםיחח בסעיפים 6 2. אבו פבק
̂תם לןבלן לתבלעעסדח א.י בק7^ת שי3לטית קבל יכזלתה ו-? ב56תבבם. וצד לנו, מ� טצ
̂"ז בוראס למהלך מסוג זה, מם£ שתהא בפניכם קל̂ו חאינמתגצלון של 107�1 לו"זי
ההכרחית לצורך קבלעת קביעות שבאלה, לא למותי לצלץ, כל בלת חדלן הםוקבך, אעד
בפניו הובאו טכלול העובדות וההיבטים המשפטיים חד&�וגטילפ, לא םצא כל טעכ טוב

לטגוע אה המתלך.

̂^ן$$£#$$* 77^^^^/י*̂* ז̂/ נ. יעתיר- מגולט שיתת מלקוחות, י^

̂י ^2^̂ ^̂ 1̂ גקטה 3גל קצמ'זס הא3שרל'גק^£ - י זאת, בט�ט ש- ~0

̂ לפיכך, אם סכותם, מ ^2 5̂^38^55
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ה?? ן

(!!ד3נ1 בטידח המיטמלנ כזי לשמור על רמו1 שזרח! טובח אף בתקופת 11, ופעלנו בכל
̂צדטי. שניתן על כעת לפתיר את שיבושי חעטדח ןטץ� חטקעןל משאמס סשמעןהליס 

0טיבננ1ג1זנ1
̂יקומ, ק1גנךוק1ג11?9ג4 ק�*-ג114ק, מיין סגוד"

***.110106111



3£££̂ט� 1 י1ט
̂ל לזתראח מוקדמת ןבין אם ת>יטר שהה- ויודגש שוב- חשבלועת חץ בגיחות פתע, ל'6? <
בדל \בלן >?ם לאו], בנבלי ש-07)�1 <כולח חיתח *ז<עדר אליהז מראש, מזול שנתע לנו על
השלב�שיג בזנזן אטת או במסה� זחילתם� אץ כל כסנס לאמירח, לפיה היח על 901

להיערך .-לחהכןגן טוב יותר.
$. ערי ;זכיר, כל חזהו וכיקשט� מכם להיפגש י&ט מגג"ן זטני תםעגת, או לס בקטתט לא
גענתח. חלף על קיוכ <עועיח וקבלונ עדכון גסקירה עוכזהית בזמן אמת, ביקרתם לקייס
ה5ין בירי�ר בכתב. אנ\ סברנו, כי בפני'שח מו, חליגו יטלים לםצות את וכןת חטישן
הקיימת לבו בצת�ח מיטבית ל'נ\פון אור על הגחוא, ולהכחיד את המצב, וכן להציג לכם

אה הגעולוה יהמאמציס הרבים, שאב� ועשים בענ̂* זפנו חחמתנח.
5, אע ק\בים ןב1דגלשיס, כל אט םתויבלם לשירות מלטגי ללקווווהלני, ובוודאי סכח�נים לפעול
̂, כי יימלם אלת, הסה"קך חשגיזעה, עם ומלמול חמה לך של תוגברת על-פי תריש''ין. נצ
מערך טכנאי השירות לחברות וזמה&חוו^ ו-107-! פלעלק נפרמת וטקטת כמעףלךת אשר
כתכות בהשקעת משיגים ףבלס,�ז.י<י1יר עתלדיס ל^פר את חוויונ תשירדה ללקוחותינו

ואת זםנ< תטענח.

כל חםהלבלס, הבט�רקייס לעגל, נוערז על ב3ת לשגר את השירות ולתה ללקוחות תוו"ונ
שזו�לת טובח בזמן מענה גח יותר.

̂וב תשיבזשיס והן ק. לאור חנסיבלח הג'יחז'וונ ןלאור התגחלוהח סל ז80, תו בתקן
בדזשקעות תםשכמו1ל7ו1ל שהשקיזגה, 5ל גנח לצםצב אה משן תקופת חשיבזשים
והשבלתות, שלא חיו ב'4ל<טתח של החברה, 11נו טבקשיס, ^ תשזבז ותבחגו #ה. (זסוניח

̂קלו 5\נב אז1 ניכתכ ההפרת, נתגנעו מהטלת עיטס כספי. לעופ.קח על כל היבטיה, תו

יןקיבתחקוגן
̂-טןי?!, £ייו גמיד, א,ו: ייןוק ק1ניץ יקום הו0) ק

ו

ן
1



ו38?£02021£|

7. אנו סבלם ומבקעים גמםכם, ס תלנהן לנו חזטח לןזישמ ע גקנלכמ, ולגרוש את מלוא
טעט�היט�, בטדם מזע החלטה בעניגן שבנדון.

 ̂
גבדטלי,

. לילךטנ;, [7�̂���'*=�.—=££^__
קכיכ'"ןוה בטח תקשורת ורגול^ח

ן

י העתק �.
מיג^ל תבלין, טנתל�ןאנף תיכן ערוצים ורגילציח

̂יוין דודו קדבסניאנו, יועמ"ט חגם�עצח לשידורי כבלים ו
סירב שטתםברג אלקבץ, טנהלת תתום חחבנק ג< הצרכן

̂בדמם<ך, ר^ש אגף פלקחז1בקרי1, המואצת ל''זידוו�י כבלים ולווץ רונן 
ען"ד ;נחי 01x5, םינתלו! הסדרת השלדורים לליכוד

? ו.יח1 איתמר תרגלו, מינהלת הסדרן! חשידזרש לצלבלר
גב' אדלדיס לאןפי, ראט ענף פיקוח ובקרח, חמועצת לשלדורי כבללם ולווין
כנר צחי חלזל לוין, ראש עיף פלקוח ובעןרח, וזמועצלן ל�שין�ז�רי כבלימ ולזיין

1

1 |

1
1
!

ו

.קקננקחתגק
נו(ז-*)גוק,11נין זוטרז, 8.ת. יגן נ; ?<0ץ וקזם 71לע1



מדינת <שדאל
"51*158 ק0ט�דג�ד8

00̂ק0'ו6�ן5:א/* ̂!או11  5א0ץ
/ ג111(<̂" גמנ ע�ד !1י€81'01�ו 001111611 118ד1 מקורז התקשיחל  כ"ן תשמ הש'ג'יי1 1 הקן&ח גטק�ות ככליס ולסידורי לווין ? ^ע̂י^י

 0ג סגטסכר 2011ו 1
 סימוכין! 113353 1
£:ג71ן

̂ן? 1 1;*-ט�לללן'?ד;,קי=**"';יז7 3נק7!תק?1נד7;ודטל'

;?":?':ק:ם  ? ?לח-<£*דק,
1 מימון1 יק1= 59972[

*ל1גזיג,

̂י?̂ל ̂ו?פרז? הזיאות הר<שיזו לנ5< ?מ# טי\נוז 5 ̂קקי  זזגג'ץ: דדזשה ל.י?טל1מ עיצימ
1̂ קו0יט(1*0,;<קיל0 נ91!5.11 טיטסן 2573)1 � קשיל?י?: ̂ן3זחו<1*}.*.1ג! 1 סזנגונגן, טכ1זכי0 גי,י3 נע01 ̂וסג1ו!1.?  £מעק5ג

ן 1

̂י להודיעכם כזלקמן: גחקקון לגקגגלט שבקיק�מן הו
̂ידודיס', התשט"ב-ג2?1 ̂לוונתי /."טילעליכס עי&�ס כספי! ^ טםת הסמכת! המוקנית ל< בסנגיף ?3ב11ב: ט?זק החקשזר!! (קק  ̂וית) ולאתרשנגםז�ה לכם תודעת נגתג נ ̂ק  /£ה?: תתוה

̂יככ גענלין, הרילו לוזוויעבם בי1 |  .בנץ ר"נניוין שנבחין ונירפה לכס ההזדקנות להעלות את טענו
̂נס 0יזם ג201.?.1,| ̂=ןח האמנר בבנקל  לאח7 ששקלתי בכ-יגד ראש >0 טכלול סעםז1קם ג
̂ו תתבדח) ויגייס כטפין ̂ולסמי להנוילעל תט�ת תוס גזוידכ.1ת הקקזר.? בבבלים בונ*2 (לח' 'ל0נו<נחאנדש*1 בשיעור ע< פו וגבעת טן הקנס חקבו'ג כ7זעיף 531א!ל0 קלוי? חשנטיין, תונש0'ו-?7?ג וואת כמן1 � ר 4.ג.^41לרלשי1\התבדח 8*נייעז0נזחחסתטז ג.ג.1'-1וי<- סוגי3יס  לגר,?חו,->]ות

 בטקת חטיתת.|
ו |

ג. וסני הקעגח גקונת 5;סג תלם� כאופן פ0געןתי טזמ1< .�וביוינח הקקעיק כרישיין וזא,�ל לקושיה
 בכבךנבכס סילם ג31ג.*,!ג כיענים כי יהוחזיט מסהק'ס זם�-י הבל1נח חלו קת�ביט לטקובלו מהזדט; ה?ינ,"] תיוד לפ1ל חיד'ז גובי 101-1 שאז נ1וז0 קד'גנתכם טגלוטז! 10ע ושיבחה עבודה.

̂ה1גיפ 'מםסרו לכם מ=גחבימ� קבסיגסומן הסעידיס ¥ל זטי|  גש1ק ההקשודת. אד גשי2 לב 
̂ רד של רקות יי�גורד^השטז, כריכי* ניתן *!ג5טע!ג�, זי.ן ̂ הפנקגזס לגדי מש ו וטת

1 טל. 01-6701110# . 2\1>!גיטד6-נ-בלי:61�ו| רתו1י?ת2י<הז9155 *~�" מטוקט^קק"נ^"ימגיימ ]



̂ם ג1ב1.4.ג1 תו&גתם וטענחס כי מלקי סוגייה ק"טטו חעמזח, העב!1*13יק1ת.  ג. גםבהגכם ס

1

מוקדי ח^רזת הק&ועח כש&םטת 1ל 121* תטענה בקזקדז חש1זץת ז1את מ&ל ''ז&ן לעזקתנ&ת
והטקעה חט�דש". ואולט, טע!ח ז1 אינה 9ח"')נז* '!0 טענמק גטכמנכם קיום נ1:!.*.* בז
̂י"ייז <כן יל"יי1 יזחוז'נגוק ל" תנמ בסטייק ח# וגוגי5 למפרח קולל0<0תבם '"וקלי תסמג'גה''*3ק<ז/0י5ני1ט: גגנגחנכק סיוט 12.1.1814* חי£0 '•פגוט* הדגל�יס"  י?< מ !"" '59<ג�ם 

( ! 1 1

̂ענת. אגן, חהגטת 1ע1מ�ה ע<1 יזגגדמ ס1קד> 7ו<רות 16פ'(י'6ס תריקוווןונם�גוקאשרחחפזח נמשכתלה-גנול? התקייי! =!1נ"1 ומני זז גוטחשלןעתנות
 חיט^ס^גח^פלהלה^קןקגחזכח

 1זווק>'ס רבים.1

|
וגמדה "<הכזזו, לנק7 *ער^^0טי?ט ;1ק4,?.1 ק.*י0 במב1ז033  4. באשץ?')יי3עי העט7ההמ1תס

1 1
 4* <נסקגח שיטסית ל"-ב' יםלהה שג 131) *ולעדן טדאש לגהלן'י וני נ?1 חחי הפהזסד טי

] | י

̂טי וק 3יי0� 0יוי7נ< יייע<0 אם יכו&גט ̂ <;י נגט  פגא 3ל טינג; טת: לגעוג אה הקהלז- אח<

1

6ו?די חסעגהל1^יחת'גנדת ^ת לקבל וגיקטח חינןנ!ב: ו^ י^ב!̂ג  לטנ^>^^ט^ה^^^xז

1 י

תעכוזלז-מכלמקים, ''נ^ו^פוי"וולםי^וד�וחקו
 ןקידותלנ^^קהי^גייטחטגיעחקמ^

1

̂*< ט*ט <1±לוו1 את המסיר מחלו חעבדח  איסיי נרוקטר זח מ ר1ק שב*ת חדין ןזקןקםך 6* 1ך
ן 1

ילבם טנו^ט כז הלא קמ1שוק1שז  $!1י'£ת פוקדז השיחה לפגע'ליס חיט?ייס הדי שגם 8ח0̂ 
1 ן 1

 חעבית תקטלוה מנריקח ח2תז 'ז'! וזירות י-חשיין, ובגן תע'קו. "> גק *טר כ* יקית

1

̂ור געז'!, '{71 !1וק>טהג:<!1יטק11עם7ל1. ̂וןמניב1ענ11חחקח, גג  תוראות דור">ילןב^

̂,12 כי אינג ג*תן לחסר חומ ההקלוח תח*)טלי1ת( 1נהם 33ט7נ5= מי(3 5נס  5. ?נ"ן טסזי ̂י

|

על1י3ק,1*יןכי^סכ^עזלגנוה עק&ה טל חכרלן מקטל. 0*לס, טטקר שט לשיטתיכם מדוגר נתקלות י'אקוו שך^ננגה בנו1וננק  1510קו?ותלוגיהיסרטח",1הדבד^3טו^ן

1

̂ודשת ̂י,  ̂ןינן חרינזה, *ל אן* ט?'ת1ין \נףק1נע 14יקן מתנזת לתי 0̂ י :י י^ י6נ=7 י7=דלון* 'ה

̂נלכס בהשגניג! גבוהת קסטי, שק�גייבס נפ1י0 ז
פנ^הי ת61;*וו̂ל ̂ה בגםי 7[< 0!<5ה גמ )̂ לחי'ט ו1ם

זביק* ת1קנ1ד,ק טיל=ג5,231.; 3ב^^^  ̂ ̂ 1לת.נת >£ם חזיסנית4. ̂ק אלו ננרשו ע'ג. ידט בחרדזגח חן נ=בחבכ0 פיוסלגד טק:ם ט?קד 1בך ק1�גל ביטג! טגיי; גגק^ שיחות טלפוניות וטב;" ̂ אה גל סעטתיכק 3קג ו ̂י זו.ם&ר' י&העו 1̂ חזן בכבקכבס מיום נ01נ.?.1 וגטקלן על ידי פמבך ראש בנידט מתן חתלס נג110
 7. זזה סמק תעיצ\0 הכקגי כאםור יעיל חנלם נדוק*ם לתפקלד בת^בזן )("קו גטדו הז1קשןה*,.

- �

̂ טעק וזדונו וואה נתזך י1ל1זזיט 011 קמועד קבלת מכתבי 1ה.^כעיזדו (זץ'ג"נוט קוקטיתטלפ<?על)*תט&כך 707-0̂� <שוי;0 נהיה ר^איטקיג^ג קנייתו בית •*ל3יטהטחע1-£גזר*  הכ5קי'4?

ן

ח1/ק9יח;. ̂ז)!ק ויימ1 גתזקגם*קכ11נ< ל3י ק*יף 137*1}  1 י*'ייז\גס

כ?זנ1< עיצים ע7יג2 ההלסו7ילתג1יל  ז11^בונ^<ק<?.לו^^ק1<וח.יעש1ממ
?5^x;ויזןור'גליזדטשכגקקותי^'גוילגש^יעמום?י &87זמזוז

גיאץקראותבבן ואלקק^ןטנגן^^
 ימי-

 י
7סמ נ1<7 גללק'רח נגברד מ71ץ ונגני הסענח..



'נל^מ חוטלו קודטזבקבי זנוזניס תישח 1 י- גטוק^זמרב^ססיוס^קתייתזק^חמו^אי�גח 1 70הגלס טייס 0.11ג.ג,5, סי&ןכץ1  90?1גן תזף ,1ונ9ח בע^<ן תובענה ייצוגית קוהסתיימו* בחסדד גטדח עזיו*ו לו תוקף ש< פסק דיועדונגקים כקג"ס |םכתב?נ\ פלוס £910,£8.4, סזם!כין! 111111
̂ירות מיסב< לםנוייכם1  נ*1* 15016-12-03. נפגתביכם עמדתם 1ל כך *אמס מחו"ניס 

1
 דרקגק מגניץ ו1£םזלח טבני חבמגח חכרדשיס גך שךאמידה לפיה י'אתט כחהיגזס ג?\1תתופועמס נל תעה ^שיטר הטיחה גשבבותתבם למנול על�&י הד"*י1ן, א7ן, '{ללכם <םע1ל *8'קנלי

|

1̂ 5כקי1', אד1יש לטען הקר סכק ני אנ1 ט'ז^יך לםתון את 1מנל חבמגנח ;ט1קזי חש<חה של ̂י גבל האםגעיס חוןוקייס הספדים לרעייתי לרב.ית סטבןהי מהגוף!   " חבדחנם ולא אהטס לנ7
1 1

̂י? "תקשורת. טענייט תט�ה נק'זגת זחטיח וטזדה וואל; קל^ לכצגע זפגי מעט; 1*זי  ?5ג י
1 1 1 1

 מגיד*0 כמוקדי הקולחת גול ובדתכם חםטריס את היראזת חוישיןן והבוטים גציבור חפגז"ס.
|

1ל1=מ;גו? *(11*ד1רי ?גל' ט ולע1וךח-י לווין

 ש'יד איתסר חרקזן, מנחל 3חלקחנכזדן.ייעוזי מטגטיי] המועצה לשידורי כבללסולווץ1 1 ! הוגתקיק;
הנ11'-גגחל'זיתרלכבליז]\לו1י111 ̂ון5רכן( ̂ל7111חו£1ה1;ט? ̂נ�*זלקבץ]ס ̂נ^דבטטר1  ג!
̂ו^מזגת הגחלת חשגיטתהמלוגיס ועיצזמיס1 נביפירז נ
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̂|^ז^^ 1 © שלחו להדפסה ן^§§^£

פ1בט @0  ^ ג1דל

[̂ ¤80מ ו1^4)נת£מ9!

ח0ר תקדים: 901 נקב0ת ב�1.6 מיליון שקל .בשל "כשל
מתמשך במוקד השירות"

מ1עצת הכבלים והל!!"! הטילה על החברה קל10ת מצטברים בגובה 2.9
מיליון שקל השנה. המועצה מצאה כי זמני ההמתנה במ1ד,די החברה
הגיע! אף לשעה שלמה. יו"ר המועצה; "החברה חסכה כסף על גב

גדולות של החברה מנ1ייה". 1-101: "המועצה מתעלמת מההשקעות ה
בשירות"

אוס'ר דור
12:09 , 14.12.14

5 תנובות

חברת 1-101 ממשיכה ל0פ1ג קנסות כבדים בשל מה שמוגדר כ"כשלים מתמשכים במוקד

י) מודיעה המ1עצה לשידורי כבלים 1ל11'ן כי הטילה על 1-101 קב0 השירות שלה". היום (א

| של 1.6 מ'לץן שקל, הקכ0 הכבד ביותר שהוטל על החברה בגין משא השירות. קבס זה

ן מת1ו0ף לעיצום כ0פי בגובה 1.3 מיליון שקל שהטילה המועצה על 1-407 רק בחודש יובי
| האח חן.

ט/ב7 2013 הודיעה מ1עצת הכבלים 0 היא מטילה עליה קנס של 100 אלף שקל /7/# גם ב

: בגין חריגנת משמעותיות בזמן המעבה במהלר אותה השנה.הקנ0 הםכחי מ1טל על ז10�1

, אוג01ט 01פטמבר. בבדיקות 1 בשל זמני המתנה ארוכים במיוחד, שנמדדו בחודשים י/לי
| שביצע אגף הפיקוח והבקרה של מ1עצת הכבלים נמצאו זמני המתנה בלתי סבירים

| בגינם בקבעו לחברה 16 הפרות בגין זמני המתנה שעבר! את החצי שעה ותגיעו במקרה
ן אחד לשעה שלמה. כל זה בזמן שבמוקד1 המכירות של החברה ההמתנה עומדת על

ו1 שניות בוררות.

יו"ר מ1עצת הכבלים דייר יפעת בן-ווי שגב מסרה כי "ההוצאה על מט1 לשידורי טלוויזיה

היא מהגבוהות בהוצאות משק הבית הממוצע בישראל. אין ספק כי כדי לתת שיחת הולם
1-107 נדרשת גם להוציא כספים ולא רק לגבות מהמט"ם. העובדה שלאורך זמן, 1-107

לא העניקה זמני מענה סבירים משמעה כי היא חסכה כ0ף על גב מנו"ה, תוך הפרה של
רישיון ההפעלה ושל החוק באופן מתמשך".

לדבר' בן-ח' שגב, "המבחן של 1-107 הוא לא במודעות מטעם ותרגילי יח"צ, אלא
בתוצאה, ושם הם צריכים להשתפר. מוקד שיחת אמין, מהיר וראוי הוא חלק אינטגרלי

מהרישיון שהמדינה העניקה לחברה ולא נתפשר עליו. על 107�! לשפר את כל מערך
השיחת שלה, לא רק את משך זמני ההמתנה".

על פי נתוני המועצה, מספר תלונות הציבור על זמני המתנה בלתי סב'ר'ם של 1-107 עלה
פי של1שה במהלך הקיץ בהשוואה לאשתקד, ועמד על מאות תל1נ1ת בחודש.

"ההתחייבויות וההצהרות החוזרות 1בשםת שנתנה החברה פעם אחר פעם בדבר

גיוסים שהסתבר כי לא עמת במבחן התוצאה ולא התגשמו לשינוי , השקעות ו מהלכים
מה1ת1 בסוגיית זמני המענה לאורך זמן", נמסר מהמועצה.

מ-1-107 נמסר בתגובה כי "הקנס שבחרה מועצת הכבלים והלזו"! להטיל על חברת 1-107

בגין חודש אוגוסט מתעלם מהמציא1ת בה הייתה שחיה מדינת ישראל בזמן מבצע צוק
איתן, בפרט באז1ר הדרום, ומתעלם מהצעדים האפקטיביים שמבצעת החברה לשיפור

השירות ללקוחותיה. המועצה בוחרת באופן תמוה לבצע בחינה של זמני ההמתנה במהלך
מבצע צוק איתן. תק1פה שבמהלכה חברת 107^ ועובדיה הושפעו באופן משמע!תי



ממצב הלחימה ואיום ה0ילים היומיומי בו ה'יתה נת1נח מדינת ישראל. בעיקר הושפעו
מוקדי השירות הגדולים של החברה הממוקמים בבאר שבע (באשדוד וכן עובדי החברה

בהם נציגי שירות, וטכנאים אשר ג1י10 למיל1אים.כחלק מהתגייסות החברה למאמץ
הלאומי, החברה דאגה לפוטח את כלל הערוצים ללקוחותיה, !אף הגדילה לעשות ולשדר

את התראות פיקוד הע1רף בחלק מערוצ'ה, פשלה שדרשה מאמץ והשקעה כ0פית
נו0פת, כמ1 ק החברה שכרה כל1 רכב ממוגנים על מנת להמשיך ולתת שירות בעזטף

עזה.

"מעבר לכל האמור, הצעד שבו בחרה המ1עצה מתעלם מהמאמצים האינטנסיביים
שמשקיעה החברה בחודשים האחרונים בשורה של מהלכים לשיפור השירות. מאמצים

אלו כבר נושאים פרי, למשל בין היתר, ירידה של חמישים אהה ממני המענה של החברה
ביח0 לחודש יולי 2014. התעקשותה של המועצה להטיל עיצומים ד!וקא על תקופה זו,

ת/ך התעלמות מכל מאמצי החברה בתקופת צוק איתן (מההשקעה הרבה בטשא שיפור
הש'חת, הינת תמוהה".

ו
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1 מי ש1לקוח הוט המתין שעה על הקו - החברה נקנסה .60.
זה1 הקכ0 הכבד בי!תר א'-פעם על ה1ט ט הוט בתגובה: הקבס מתייחס לתק!פת

, א�ז נ$געה קשות פעילותם של מ!קדי השירות בדתם המפעילים הלחימה ב"צוק איתן"
מאות עובדים

אפרת אהרובי 14/12/14

ו הצהירה ב'ן השאר בד'ון בכנסת, דווקא אחרי כניסתה המוצהרת להליך לשיקום השיחת, עלי

נענשת הוט בח1מרה על חטאיה בקיץ תאוותן: הבוקר החליטה מועצת הכבלים והלוו11; להטיל

על החברה את הקנס הגבוה ביותר עד כה על כשלים בשיחת - בסך 1.6 מיליון שקל, זאת

, זבראשם זמני המתנה ארוכים במיוחד, בעקבות כשלים מתמשכים בשיחת הלקוחות שלה

̂נם מת"ח0 לתקופת  הל
, א1*01נ\ וספטמבר. בה1ט טענים בתגובה כי אשר נמדד! בחודשים יולי

הלחימה ב"צוק איתן", אז נפגעה קש1ת פעילותם של מוקדי השירות בדרום המפעילים מאות
שבדים.

צום זה מצטרף לע'צום של 1.3 מיליון שקל שהוטל על הוט הקיץ, בעקבות עלייה דרמטית עי

במספר התלונות של לקוחות החברה למועצה. על פי נתוני המועצה, מ0פר תל!מת הציבור על

זמני המתנה בלתי סבירים עלה פ' 3 במהלך הקיץ, ועמד על מא!ת תלונות בחודש בהשןואה
לאשתקד.

, היא מנמקת בהחלטתה, עולה כי בעוד לקוחות מבדיקת אגף הפיקוח והבקרה של המועצה

יכולים להמתין זמן בלתי סביר לקבל שירות, במוקדי המכירות ההמתנה עומדת על שניות
בודדות. ההפרה נקבעה בגין 16 מקרים של המתנה מעל 30 דקות, שהגיעו במקרה אחד

לשעה שלמה. במועצה מוסיפים כי מדובר בהפרה בחרה של רישיון ההפעלה של החברה,
הנמשכת זמן רב למתת הבטח1ת בעבר של הנהלת הוט למועצה כי הם מטפלים בבעיית

ההמתנה במוקד שיחת הלקוחות.

יו''ך המ!עצה, ד"ר יפעת בן-חי שגב, אזמרת כי "בהתחשב בכךשההוצאה על מנוי לשידורי

טלוויזיה היא מהגבוהות בהזצאות משק הבית הממוצע בישראל, תפקיד המועצה להגן על מנויי

הוט המשלמים ממון רב על הממי. אין ספק כי כדי לתת שיחת הולם הוט כדרשת גם להוציא

כספים 1לא רק לגבות מהמנויים. העובדה שלאורך זמן, הוט לא העניקה זמני מעכה סבירים,

, תוך הפרה של רישיון ההפעלה ושל החוק באופן משמעה כי היא ח0כה כסף על גב מנוייה
מתמשך. המבחן של הוט הוא בתוצאה, ושם הם צריכים להשתפר. על ה1ט לשפר את כל

, לא רק אח: משך זמני ההמתנה". מערך השירות שלה

, בכנס מנהלים של החברה את השיפור לטענתו בזמני שבוע הציג מנכ"ל ה1ט, אילן צחי , רק ה

; השירות - כשהתקשר בזמן אמת לשיחת הלק!חות ונענה תוך שניות 0פ1רות. לוועדת הכלכלה
נואר 'שתפח משמעותית זמני ההמתנה. ; בכנסת הובטח בדי1ן שנערך במשא כ' עד '

ו

! מהוט נמסר בתגובה; "הקנס שבחרה מועצת הכבלים והל1ויין להטיל על חברת הוט בגין חודש

, מתעלם מהמציאות בה ה"תה שחיה מדינת ישראל בזמן מבצע צןק איתן, בפרט | אוגוסט

בא�זור הדרום ומתעלם מהצעדים האפקטיביים שמבצעת החברה לשיפור השירות ללקוחותיה.

המועצה בוחרת באופן תמוה לבצע בחינה של זמני ההמתנה במהלך מבצע צ1ק איתן, תקופה

שבמהלכה חברת ה1ט ועובדיה ה1שפע1 באופן משמעותי ממצב הלחימה ואיום הטילים ה'ומי1מי

ב1 הייתה נתונה מדינת ישראל. בעיקר הושפע! מוקדי השירות הגדנל'ם של החברה הממוקמים

בבאר שבע ובאשדוד, המעסיקים למעלה מ-500 ע1בד'ם ביניהם אימהות רבות שנעדרו לנוכח



ה1רא1ת פיקוד העורף; וק עובדי החברה בהם נציגי שיחת, !נ1ג;נאים אשר ג1'0ו למיליאים.

, החברה דאגה לפתוח את כלל הערוצים "כחלק מהתג"10ת החברה למאמץ הלאומי
ללקוחותיה, ואף הגדילה לעשות [לשדר את התראות פ'קוד העורף בחלק מערוציה, פעולה

שדרשה מאמץ והשקעה כספית ט0פת, כמו כן החברה שכרה כלי רכב מנ0גבים על מנת
להמשיך ולתת שירות בע01ף עזה.

נטנסיביים, הכסגי"ם מעבר לכל האמור, הצעד שם בחרה המועצה מתעלם מהמאמצים האי
והניהוליים, שמשקיעה החברה בח1דשים האחחנים בש1רה של מהלכים לש'פ1ר השיחת.

מאמצים אלו כבר נושאים פרי, למשל בין היתר, ירידה של חמישים אחוז בזמני המענה של
החברה ביחם לחודש יולי 2014. רק לאחרונה הודיעה החברה על פתיחת מ1קד שירות חדש
בכפר 0בא ובו כ-250 נצ'ג* ש'חת חדשים. ב0ה"כ קלטה החברה מעל ל-500 נציג1 שירות

בח1דש'ם האחחנ'ם 1תמשיך לקלוט נציגים נוספים. ברטר כך הודיעה החברה על הארכת זמני
המענה במ1קדי השיחת עד לשעה 21:00 בערב זאת במקביל למוקדים הטכנ"ם הפועלים

."24/7

התעקשותה של המועצה להטיל עיצומים דונקא על תקופה זו, תוך התעלמות מכל מאמצי
החברה בתקופת צ1ק איתן (מההשקעה הרבה במשא שיפור השיחת, הינה תמוה.

1ו
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מדיבת יע1ראל
משרד התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 מערר התקשורת

כ"ב אב תשע''ד
13 אוגוסט 2014
סימוכין 27-012-31/14

לכבוד
מרגילסספורטס, מככ''ל

הוט טלקום שותפות מוגבלת
יורופארק 1
קיבז\ יקום

שלום רב,

הנךון: מוקדי פניות טלפוניים של הוט טלקום ? שימוע

: הריני לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן�

המסגרת הנורמטיבית

בנדון מתוך הרישיון הכללי של הוט טלקום שותפות -1. להלו ציטוט של סעיפים רלוונטיים לנושא ש
מוגבלת למתן שירותי בזק פניס-ארצייס נייחים -.

"81. מוקדלתיקוןתקלות

81.1 בעל הרשיע יקיים שירות קבוע לטיפול בפניות מנוייו, לעניין הקלורנ בקבלת שירותיו,
ולשם כך יפעיל מוקד מאויש לקבלת הודעות ותלונות כאמור (להלן - "הגעקלי'/ לרבות
באמצעות טלפון ופקסימילה, וכמפורט בנספח ה' לרשיון. פנייה טלפונית למוקד תיעשה

ללא תשלום באמצעות קוד גישה רשתי או קוד גישה ארצי אחר. "

נספח הי סעיף 2ג(2)

"חמענה במוקד הפניות הטלפוני ייעשה תוך זמן סביר. ראה המנהל שזמני המתנה במוקד הפניות
הטלפוני אינם סבירלפ, רשאי הוא לקבוע מדדים לזמני תגובה.1'

בעיות עיקריות במצב הקיים

2. אין חובה מפורשת לחפעלת מוקד שירות לקוחות מאויש.

: 1. מתלונות המתקבלות במשרד עולה כי

1

03-5198214 / 5X98231 :רח1 אחד העם 9, 1ו./\00^0ו0.^/^ טלי
ת.ד. 29107, תל-אביב 61290 פקס: 03-5198106
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מדיבת י/*ראל
משרד התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 מעיר התקשורת

(א) *0ע ההמתנה למתן מעכה אנושי במוקדי שירות לקוחות טלפוניים הוא בלתי סביר.

(ב) זכע ההמתנה של לקוח ק<<ס לקבלת שירות מנציג שירות של מוקד שירות לקוחות טלפוני,

גדול לאין שיעור מזמן ההמתנה של לקוח חדש לקבלת שירות מנציג מכירות של מוקד
מכירות טלפוני.

(ג) מנויים מתקשים לנווט בתפריט מערכת ניתוב השיחות (1ך\1), כדי להגיע לנציגי שירות

המטפלים בפניות העוסקות בבירור חיובים ובבקשות להפסקה מוחלטת (ניתוק מוחלט
שלכלל השירותים) ולהפסקת שיחת (ניתוק מוחלט של שירות מסוים).

[ד) על פי האסירה הקיימת כ<ום ברישיונות ניתן להגיש בקשה להפסקה מוחלטת רק בכתב.

אסירה מוצעת

4. לאור האמור לעלל, ומכוח סמכות המגהל הכללי של משרד התקשורת לקבוע מדדים לזמני

תגובה, ככל שראה שזמני ההמתנה במוקד הפניות הטלפוני אינם סבירים, שוקל המשרד לקבוע

לגבי הקמת מוקדי פניות טלפוניים, לגבי כל מוקד פניות טלפוני שמפעיל בעל רישיון, כדלקמן:

(א) בעל הרישיוו יפעיל מוקד פניות טלפוני מאויש במשך עשרים וארבע (24) שעות ביממה,

בכל ימות השנה, לקבלת גניות בעמין תקלה שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי בעל

הרישיוו למנוי (להלן - "מוקד תקלות"); בעל הרישיוו רשאי שלא להפעיל מוקד תקלות
ביום הכיפורים.

(ב) מוקד התקלות יאויש על ידי צלות עובדים מיומן ומקצועי, בעל כשירות מתאימה לטיפול

בתקלות. ככל שנתקבלה תלונה על תקלח שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי הבזק

למנוי יפעל הצוות האמור לאיתור התקלה ויחל בנקיטת צעדים לתיקונה באופן מיידי.

(ג) בעל הרישיוו יפרט ביומן בדיקות תקלות ותחזוקה את פרטי התקלה והצעדים שננקטו
לתיקונה.

; (ד) הגישה אל מוקד התקלות תהיה באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר ;ש<תת 1-800)

בעל הרישיון יאפשר גישה למוקד התקלות מכל רשת פנים ארצית.

(ה) מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש לפחות שלוש עשרה (13) שעות ביממה כימי עבודה וחמש

(5) שעות בימי שישי וערבי חג, כפי שיפורט בהמשך, לקבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של

כעל הרישיון, שאינן פניות באמור כס"ק (א) {להלן - "מוקד פניוו* טלפוני").

(ו) שעות הפעילות של מוקד פניות טלפוני שתילקחנה בחשבון לעניין עמידה במינימום
הנדרש, כאמור לעיל, תהיינה כדלקמן .?
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אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 מערר התקשורת

(1) שלוש עשרה (13) שעות - בין השעות 00-21:00 :07;
(2) חמש (5) שעות - כין השעות 00-13:00 .-07

(ז) הגישה אל כל מוקד פניות טלפוניים תהיה באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר"

; בעל הרישיון יאפשר גישה לכל מוקד פניות טלפוני מכל רשת פנים ארצלת. (שירות 1-800)

{ח) הימים, שבהם רשאי בעל הרישיון שלא להפעיל את מוקדי הפניות הטלפוניים, הם אלה .?
(1) שנת-,

(2) ראש השנה (יומיים);
; (3) יום הכיפורים

(4) סוכות;
;5) שמיני עצרת/שמחת תורה;

; (6) פסח
(7) שביעי של פסח;

; (5) שבועות
(9) יום העצמאות;

(10) יום הבחירות לכנסת.

(ט) ימי עבודה בהם יפעלו מוקדי הפניות הטלפוניים חמש (5) שעות לפרווה הם אלה:
; (1) יום שישי

(2) ערב ראש השנה;
; (3) ערב יום הכיפורים

(4) ערב סוכות;
; (5) הושענא רבה

נ6) ערב פסח)
(7) ערב שביעי של פסח;

(8) ערב שבועות;

(9) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.

(י) בשאר ימות השנה, לרבות ימי חול המועד סוכות, ימי חול המועד פסח, ערב יום הזיכרון

לחללי מערכות ישראל (לנפגעי פעולות האיבה, ערב יום השואה ויום השואה, יפעלו מוקדי
הפניות הטלפוניים שלוש עשרה (13.) שעות כיממה לפחות.

(יא) בעל הרישיון יציג באופן בולט וברור את ימי הפעילות, שעות הפעילות וכל מספרי הטלפון

של כל מוקדי הפניות הטלפוניים, לרבות מוקד תקלות, ככל אחד מאלה;
; (1) הסכם ההתקשרות בין בעל הרישיון לבין המנוי

(2) אתר האינטרנט של בעל הרישיון;

; (3) מדריכי טלפון ומוקדי מודיעין טלפוניים
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מדינת י^ראל
משרד התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 מערך התקשורת

; (4) כל חשבון שהונפק על ידי בעל הרישיון
(5) מסמך הנשלה מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות.

(יב) בוצעה פניה באמצעות הטלפון למוקד פגיות טלפוני של בעל הרישיון, לרבות מוקד תקלות,

משך הזמן שבין סיוט החיוג ועד למימוש ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת ניתוב

השיחות המותקנת במוקד הפניות הטלפוני ("זמן הקמת שיחה") לא יעלה על חמש (5)
שניות.

(יג) בוצעה פניה באמצעות הטלפון למזקד פגיות טלפומ של בעל הרישיון, לרבות מוקד תקלות,

ומשך זמן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה אנושי מקצועי (להלן - "מעותיי), מעיתוי מלמוש

ההתקשרות בין הפונה לביו מערכת ניתוב השיחות, ועד לעיתוי קבלת מענה (להלן -"זמן

ה3?תנה") עולה על שלוש (3) דקות, יודיע בעל הרישיון לפונה בהודעה מוקלטת, לא יאוחר

משתי (2} דקות מתחילת השיחה, כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש (3) דקות וכי יש

באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת ממוקד הפכיות
הטלפוני (להלן - "שיחה חוזרת") או להמתין לקבלת מענה.

(יד£ בחר הפינה לעבור לשיחת השארת הודעה, יתבקש הפונה להשאיר בהודעה מוקלטת את

שמו ומספר טלפון להתקשרות עמו�, בעל הרישיון יחזור לפונה במענה לא יאוחר משלוש

(3) שעות ממועד השארת ההודעה; בחר הפונה להמתין למענה, יודיע בעל הרישיזן לפונה

בהודעה קולית, לאחר תום שלוש (£3 דקות של המתנה, את מקומו בתור ואת זמן

ההמתנה המשוער, וכן יודיע לפונה כי באפשרותו לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה.

ככל שמקומו של הפונה בתור השתנה, יודיע בעל הרישיון לפונה בהודעה קולית את מקומו
החדש בתור ואת זמן ההמתנה המשוער.

(טון השאיר הפונה לבעל המשען הודעה, פחות משעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי בעל

הרישיון לחזור לפונה במענה כיום העמדה הבא של בעל הרישיון, ולא יאוחר משלוש (3)
שעות ממועד תחילת יום העבודה.

(טז) התקשר בעל הרישיון אל הפונה בעקבות השארת הודעה על ידו והפונה לא ענה, יודיע בעל

הרישיון לפונה, בהודעה קולית ובמסרזן, את טווח השעות שבמהלכן יחזור שנית לפונה,

וכן יציין מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הפונה ליציר קשר ישירות עם הנציג שהתקשר

אליו מבלי לקבל מענה של מערכת 7£ז, ובלבד שהמועד שבו יחזור בעל הרישיון אל הפונה

לא יהיה בטרם חלפה שעה אחת מהמועד שבו נמסרה הודעה לפונה באמצעות הודעה

קולית למסמך ללא יאוחר משלוש {3) שעות מהמועד שבו נמסרה הודעה, כאמור � חזר בעל

הרישיון לפונה בפעם השנייה, כאמור, והפונה לא ענה, ישלח בעל הרישיון אל הפונה

הודעה קולית ומסרון בהס יציין מספר טלפון אליו יוכל הפונה להתקשר לקבלת מענה

̂\1. ככל שלא יתקבל ישירות מהנציג שהתקשר אליו, מבלי לקבל מענה של מערכת 
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 מערך התקשורת

אישור אצל בעל הרישיון כי המסרון נמסר לפונה, ייעשה ניסיון נוסף למסירת הודעה
1 קולית לא מוקדם משעה אחת לאחר ההודעה הקודמת.

ו

1 ןי\) כל שיחה חוזרת של בעל הרישיון אל המנוי בעקבות השארת הודעה על ידי המנוי עם פרטי

ההתקשרות אליו, תתבצע כשיחה מזוהה, שלא הופעלה לגביה חסימת זיהוי, באמצעות
כ/ספר הטלפון של שירות "שיחה חינם למתקשר" {שירות 1-800), כמפורט בסעיפים
קטנים (ד) ו-(ז), שניתן יהיה לחייג אליו לצורך יצירת קשר עם מוקד התקלות או מ<קד

הכימות הטלפוני.

(<ח) בחר הפונה להמתין למענה, לא יעלה ומן ההמתנה המרבי על שש (6) דקות.

(יט) זמן המתנה ממוצע יומי לא יעלה על שהי (2) דקות.

01 בשיחה חוזרת משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי נציג בעל הרישיון ועד לניתוק השיחה
על ידו באין מענה על ידי הפונה ("זמן הקמת שיחה חוזרת") לא יפחת משלושים (00

שניות.

(כא) בכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פניות טלפוני, לרבות מוקד תקלות/ כמות
הפונים אשר שיחתם הגיעה לכלל מימוש התקשרות לא תפחת מ-נ/950.

(כב) המדדים של זמן המתנה מרבי תבע המתנה ממוצע יומי יחולו גם כאשר המנוי מועבר
מנציג אחד של בעל הרישיון אל נציג אחר. כך למשל, אם זמן ההמתנה לנציג הראשון היה
שתי (2) דקות, והפונה הועבר בשלב מסוים לנציג אחר, זמן ההמתנה לנציג האחר <היח

ארבע (4) דקות לכל היותר.

: מספר לקוח, {כג) יעל הרישיון אינו רשאי לדרוש מהפונה להקיש פרט מזהה כלשהו (כגון
מספר טלפון, מספר זהות, קוד סודי, מספר אמצעי תשלום) כתנאי למתן מענה (ישנס
מקרים בהם מנוי לשעבר של בעל הרישיון קיבל הודעת תשלום או חויב באמצעות אמצעי

התשלום שלו, ומכיוון שהפרטים הנ"ל אינם רלוונטיים יותר אין הוא <כןל לקבל מענה).

(כד) התקשר פונה אל מוקד הפניות הטלפוני, לרבלת מוקד תקלות, כאשר המוקד אינו פעיל,

ימסור בעל הרישיון הודעה קולית המציינת את ימי הפעילות ושעות הפעילות של המוקד,
ויאפשר לו להשאיר הודעה לקבלת מענה. בחר הפונה להשאיר הודעה, כאמור, יפעל בעל
הרישיון כלפיו כפי שהוא אמור לפעול כלפי מי שהשאיר הודעה פחות משעתיים מתום יום

העבודה.

י 3]ק1ם1£2\/ 0311 90111 '(0115
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(כה) מנוי יהיה רשאי להגיש בקשה להפסקה מוחלטת או להפסקת שירות גם בעל פה,
באמצעות פניה למוקד פניות טלפוני, ולא רק בהודעה בכתב, כקבוע ברישיון.

(מ) כעל הרישיזן יקבע בתהללת תפריט מערכה ניתוב השיחות של מוקד פניות טלפוני, ארבע
אפשרויות בחירה ייעודיות, כדלקכע:

; ; (1) מענה אנושי בנושא בירור חשבון

; {2) מענה אנושי בנושא הפסקה מוחלטת או הפסקת שירות
?3) מענה אנושי בנושאים אחרים;

(4) מענה קולי בנושאים שונים,

(כז) לאחר בחירת הפונה בכל אחת משתי האפשרויות הראשונות, כאמור, לא ינותב הפונה
לאפשרויות נוספות וימתין לקבלת מענה אנושי.

(כח) בעל הרישיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים הנוגעים לבירור חשבון, הפסקה מוחלטת
או הפסקת שירות החל ממועד מימוש ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת ה-1711
המותקנת במוקד הפניות הטלפוני ועד לסיומה. בעל הרישיון ישמור ברשותו את הקלטת
השיחה ואת ת<עלד תוכן השלחה המערכות המידע שלו, באופן שיהיו ומינים למסירה או

להעברה למנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה (5) ימי עבודה מלום ביצוע השיחה.

[כט£ בעל הרישיון יפיק בסופו של כל יום עבודה, לגבי כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל,
לרבות מוקד תקלות, דו"ח יומי שיכלול את הפרטים המפורטים להלן, על פי סדר

הופעתם =

(1) המספר הכולל של השיחות באותו יום ("המספר הכולל");
(2) זמן ממוצע להקמת שיחה ,י

(3) מספר השיחות שקיבלו מענה, והאחיז שהן מהוות מתוך המספר הכולל {
(4) מספר השיחות שבהן הושארה הודעה על ידי הפונים לצורך חזרה אליהם, והאחוז

שהן מהוות מתוך המספר הכולל;
(5) מספר השיחות שבהן לא הושארה הודעה לצורך שיחה חוזרת, והשיחה נותקה

במהלך זמן ההמתנה, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל;
(6) מספר השיחות אשר קיבלו מענה בתון זפע ההמתנה המרבי ;שש ן6) דקות/ והאחוז

; שהן מהוות מתוך מספר השיחות שקיבלו מענה
(7) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש (5} דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי (בין

6:01 ל-00.י11 דקות), והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות שקיבלו מענה;
(8) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשר (10) דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי (בין

11:01 ל-16:00 דקות), והאחוז שהם מחוות מתוך מספר השיחות שקיבלו מענה -,
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ראל מדיבת י̂/
משרד התקשורת

אגף בכיר פיק1ח ואכיפה
 מעיר התקשורת

(9) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש עשרה (15) דקות מעבר לזמן ההמתנה
/ המרבי (בין 01=16 ל-21:00 דקות), והאחוז שהן מהוות מתון מספר הגיחות שקיבלו

; י מענה
(10) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשרים (20) דקות מעבר לימן ההמתנה המרבי

; 21 ל-00 =26), והאחוז שהם מהוות מתוך מספר הפונים שקיבלו מעגה (בין 01 =
(11) מספר השיחות אשר קיבלו מענה לאחר שחלפו מעל עשרים (20) דקות מעבר לזמן
ההמתנה המרבי (26:01 דקות ומעלה), והאחוז שהן מהווים מתוך מספר השיחות

; שקיבלו מענה
; (12) זמן ההמתנה הממוצע של השיחות אשר קיבלו מענה

; (13) מספר השיחות החוזרות שבוצעו ("המספר הכולל לשיחה חוזרת")
(14) מספר השיחות החוזרות שבוצעו בתוך הזמן המרבי לשיחה חוזרת, והאחוז שהן

מהוות מתוך המספר הכולל לשיחה חוזרת �,
(15) מספר השיחות החוזרות שבוצעו לאחר הזמן המרבי לשיחה חוזרת, והאחוז שהן

מהוות מתוך המספר הכולל לשיחה חוזרת.

(ל) בעל הרישיון יפיק בסוף כל שבוע, ולא יאוחר מיום העבודה הראשון כשמע העוקב, דו"ח
שבועי לגבי כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, לרבות מוקד הקלות, הכולל את כל
הנתונים המפורטים לעיל לעניין דו"ח יומי, עלפי סדר הופעתם בהתייחס לכלל הנתונים

המצטברים של השבוע שחלף.

(לא) בעל הרישיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את הדו"ח השבועי, לגבי כל מוקד פניות טלפוני
שהוא מפעיל, לרבות מוקד תקלות, לא יאוחר מיום העבודה הראשון בשבוע העוקב לשבוע
אליו מתייחס הדו"ח, ויציץ בכותרת הדו"ח את התקופה אליה מתייחס הדו"ח. כל דו"ח

שבועי, כאמור, יפורסם באתר האינטרנט של בעל הרישיון במשך שנה אתה לפחות.

(לב) הגישה לד<"ח השבועי תתאפשר באמצעות שתי הקלקות לכל היותר, מדף הבית של אתר
האינטרנט של בעל הרישיין.

(לג) בעל הרישיון ישמיר את הדו"חות הי<מגיס זאת הדו"חות השבועיים למשך שנה לפחות
, במתכונת ובלוחות מיום הפקתם, וימסרם לידי המנהל או יעבירק אל<ו, על פל דרישתו

הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה.

(לד) דו"ח יומי או שבועי שיימסר למנהל, ילווה בתצהיר של סמנכ"ל הנוגע בדבר אצל בעל
הרישיון, המאשר את נכונותם של הנהונים המפורטים בדו"ח.

5. מצ"ב טיוטת תיקון רישיון.

1
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ראל ! מדיבת ̂י
מ^רד התקשורת

אגף בכי�ר פיקוח ואכיפה
 מערך התקשורת

6. מיעד הכניסה לתוקף של תיקון הרישיון יהיה חודש ימים לאחר יום החתימה עלע.

7. הנכס מוזמנים להעביר את התייחסותכם אל החתוס מטה, לכתובת הדואר האלקטרוני
̂ז עד ליום 18.9.14. 1ז.ע100.80מ@€118

ו
בכבוד רב,

מאיר בן-בסט
מנהל תחום בכיר פיקוח צרכני
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מדינת י/גוראל
מי&רד התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 מערר התקשורת

העתקים
מר גלעד ארדן, שר התקשורת

מר אבל ברגר, מנכ"ל, משרד התקשורת
מר מימון שמילה, סמנכ''ל בכיר פיקוח ואביפה, משרד התקשורת

גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת
מר הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת

מר עוול לוי, מ"מ סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורת
עו"ד אריק רשף, סגן ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

גב' עדי קאהן-גונן, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת
מר דודו כהן, קמ"ט תקשורת, משרד התקשורת

גב' דולי דדון-איזנברג, מנהלת תחום פניות הציבור, משרד התקשורת
מר זאב קידר, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת
גב' חתי כהו, מנהלת תחום רישוי משולב, משרד התקשורת

גבי לאח לאסלו, ממונה פיקוח על השירות לצרכן, משרד התקשורת
עו"ד ואיל ג'יג'יני, עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

ד"ר יחיאל שבי, דובר, משרד התקשורת
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מדינת ישראל
משר'ד התקשורת

רשיון כללי
| להוט טלקום שותפות מוגבלת

) למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים
1

! טיוטת תיקוו מסי 1 ]
<
ו

, התשמ"ב - 1982, שהואצלה לי בתוקף סמבות שר התקשורת לפי סעיף 4(ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים)

ויתר סמכויותי על-פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של הוט טלקיס שותפות מוגבלת (להלן - "ה1ט
טלקום") אני מתקו בזאת את הרשיון הכללי שהוענק להוט טלקום ביוס 25.11.03, כדלקמן:

!
~
תיקון ~[~^~ (א) בתוכן העניינים, בסעיף 77, במקום המילים "מרכז שירות" יבוא: ''מוקד

תוכו פניות טלפוני", ובסעיף 81 במקום המילים "מוקד לתיקון תקלות" יבוא: ו
העניינים ן "תיקון תקלות".

רמת השירותים ? 1 | ! (ב) ו ברשימת הנספחים שבסוף תוכן� העניינים, אחרי "נספח ה' -

1 1 ן | למנוי" יבוא .� "נספח ה'1 - גילוי נאות בחשבון הטלפון", ואחריו יבוא = "נספח [

1 ו } ה'2-מוקד פניות טלפוני". \
ז ז

{ ! [ 1 ו
; ו | תיקון [ 2. 1 | בסעיף 43.1 לאחר "פרטי התקלות'' יבוא: ", הצעדים שננקטו לתיקונן'1

1 סעיף 43 | 1 /
י י
[ 1 | 

תיקון | 3. ן (א) בכותרת סעיף 77 לרשיון, במקום "מרכז שירות" יבוא: "מוקד פניות
סע<ף77 | טלפתי".

1 !
ן ו י , .

] | | (ב) ן במקום סעיף 77.1 יבוא; !

( ! [ ז 1

ן | " | 77.1 בעל הרשיון יפעיל מוקד פניות טלפוני מאו<ש לטיפול בפניות מנוייו, 1
1 1 1 ? הכל כמפורט בנספח ה'2." 1

^ ,1. 
| (ג) במקום סעיף 77.2 יבוא:

| 1 1

, " 77.2 מוקד פניות טלפומ יהלה מאויש על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי

בעל כשירות מתאימה לטיפול בפכיות מנויים. ככל שנתקבלה תלונה

על תקלה שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי בעל הרשיון למנוי,

יפעל הצו<ת האמור לאיתור התקלה ויחל בנקיטת צעדים לתיקונה
באופן מיידי."

10



מדינת ישראל
משרד התקשורת

| 1 1 (ד) ! במקום סעיף 77.3 יבוא� ן
! ו 1 !

: . )_ ) 1 _ !

1 " 17.1 בעל הרשיון יפרט ביומן התחזוקה את פרטי ההקלה כאמור בסעיף |

} 77.2 והצעדים שננקטו לתיקונה, הכל כאמור בסעיף 3*." [

1 | 1 
ן תיקגן *. 1 (א) ן בכותרת סעיף 81 במקום המילים "מוקד לתיקון תקלות" יבוא: ''תיקון 1

! סעיף 81 [ / י; תקלות". /

/ / ! (ב) 1 סעיף 81.1 יבוטל. |

1 :4_ . ]_ |
! (ג) ן הסיפא של סעיף 81,2 המתחילה ב-'/ ובלבד" ומסתיימת ב-"בנספרו ד'" |

ן תימחק. |

] (ד) סעיף 81.3 יבוטל. |

| תיקון ? 5. ? (א) ! בסעיף 89.1 לאחר "בקשת המנוי תעשה בכתב" יבוא: ", לרבות באמצעות ן

! סעיף 89 | | ! פקסימילח, או בדואר אלקטרוני, או בעל פה, לרבות בשיחת טלפון למוקד /

1 פניות טלפוני"; ן { |  /
! ו ; ן ו

1~ / (ב) | בסעיף 89.3 לאחר "בהודעה בכתב" יבוא: ", לרבות באמצעות פקסימילה או |

| | בדואר אלקטרוני, או בעל כה, לרבות בשיחת טלפון למוקד פניות טלפוני }

| ובלבד שבעל הרשיון ווידא אמינות הבקשה ". |

 ו ] ן
תיקון / 6. בסעיף 90.1 אחרי המילים "תעשה בכתב" יבוא.-", לרבות באמצעות פקסימילה או 1

1 סעיף 90 ( בדואר אלקטרוני, או בעל פה, לרבלת בשיחת טלפון למוקד פניות טלפוני ". 1
ן 1 י !
תיקו( ן 7. [אתריסעיףקטן 129.2(ד)ימא� [

סעיף 129 | / /
. / __

(ה) ו-8(ו) בנספח ה'2; ".  (ד1) דו"ר! מוקדי פניות טלפוניים כמפורט בסעיפים 8
~~

1 י<

הוספת 8. אחרי סעיף 138 יבוא�
סעיף 239

1 1 
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: מדינת ישראל
משרד התקשורת

ן ? " | 139. ! מסמכים והקלטות ן
- 

; \ ו /

| ו ו 1 /
139.1 [ בעל הרשיון ימסור או יעביר למנהל על פי דרישתו, כל הקלטה או מסמך [

! [ הנוגעים למנוי, שאותם הוא נדרש לשמור ברשותו, במשך כל תקופת

ו ההתחייבות האחרונה של המנוי לפחות, ובמידה והמנרל אינו כמצא בתקופת

התחייבות במשך שמונה-עשר (18) חודשים אחרונים לפחות, וכן במשך /

| שנים-עשר (12) חודשים לפחות לאחר מועד שליחת החשבון הסופי למנוי, /
? | ! כאמור בסעיף קטן 1ג(2) בנספח ה'." |
! 1 1 1
1 >._ ]̂ 1 

/ תיקון / 9. ן (א£ ! הסיפא של סעיף 2א(2) המתחילה במילה "משך" ומסתיימת במילה "שעות" 1
/ נספח ה' ו ! | תבוטל. ן
1 ו ו | ן

/ ו 1 (ב) ! סעיפים 2ב(3) ו-2ג יבוטלו. |
! 1 1

/ ן /  / \
[ הוספת | 10. 1 אחרי נספח ה'1 יבוא נספח ה'2 הרצ"ב. |
| נספחהי2 | 1

| "נספח הי2: "מוקדי פניות טלפוניים" 1
| 

!

{ ! | ג. | אי<ש מוקד פניות טלפוגי |
}

1 (א) מוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויים בעניין תקלה שהביאה |
! להפסקה מוחלטת של שירותי בעל הרשיון למנוי, יהיה מאויש במשך
| עשרים וארבע (24) שעות ביממה, בכל ימות השנה; בעל הרשיון רשאל

שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור, ביום הכיפורים. /

/ ו (כ) [ מוקד פניות טלפוני לשם קבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל 1
; ו ! ! ! הרשיון, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן (א), יהיה מאויש כדלקמן

1 ? .. [-_[ |
, לרבות / ו ן ן | ! (1) | שלוש עשרה (13) שעות ביממה לפחות, בימים א' עד ה'
ו ! ן | ן | בימי חול המועד סוכות, חול המועד פסח, ערב יום השואה, יום [

! ו | | / | השואה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות /

; שלוש עשרה (13) השעות האמורות יימנו בין השעות ! / / ן 1 ! ן האיבה

| [ ו ! 1 ן 07:00 עד 21:00; |
| 1 _| 1 [ 1 1
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| נ?דינת ישראל
ן ב?שרד התקשורת

? ן ? | | (2) ! חמש (5} שעות לפחות, בימים - שישי, ערב ראש השנה, ערב יום !

| ! 1 } ( | הכיפורים, ערב סוטה, הישענה רבה, ערב פקח, ערב שביעי של /

/ 1 | | ! | פסח, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה /
/ / / / י. / וערב שבועות; חמש (5) השעות האמורות יימנו בין השעות!

! � .13:00 י ! 1 / / / 07:00עד
? ! 1 : 1 1 1

! ן / / |__! |
1 (ג) | בעל הרשיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור בסעיף קטן /

ן | (ב), בימי שבת ובמועדי ישראל אלה; שני ימל ראש השנה, יום!
[ 1 הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג |
} | | | השבועות, וכן ביום העצמאות וביום הבחלרות לכנסת. ן

1 ! 1 י

ו ! 2. גישה למוקד פניות טלפוני |

ו ! ו (א) ו הגישה אל כל מוקד פניות טלפוני תהיה באמצעות שירות "מספר חינם !
! 1 : ! 1 י
| ו למתקשר" (שירות 1-300); בעל הרשיון יאפשר נישה לכל מוקד פניות ! ! ו  /

! ; ו ! ו טלפוני מכל רשת פניס-ארצית. /

ן 1 ! 1 ן |
: ] (ב) ו בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי הנמצא בחו"ל, להתקשר ללא תשלום אל !

| ו מוקד פניות טלפוני, כמפורט בסעיף קטן 1(א), לקבלת פניות בנושא |
, ו | "שירות טלפון על פס רחב"

| 1 

3. פרסום מידע בגוגע לפעילות מוקדי פניות טלפוניים |

/ / | | (א) | בעל הרשיון יפרסם את המידע הטגע לפעילות כל מוקדי הפניות ן

/ ; ! י ! ן ! הטלפוניים שלו באופן בולט וברור בכל אחד מאלה
/ / / / י. /
ו - | י 1 ?

! ; [ ן [ ! [ (1} ! הסכם ההתקשרות בין בעל הרשיון לבין המנוי
ו 1 ו ו 1 !
_! ! ן 1 ן ן ! _.

; ן ! ן ! 1 ! (2) [ אתר האינטרנט של בעל הרשיון
| ! ! ו ! ו 1
1 ! ! 1 ו
] ^ ץ. * 1 1

| ; 1 ו (3) | מדריכי טלפון ומוקדי מודיעין טלפוניים
1 ! ו !

; ן /# כל חשבון שהונפק על לדי בעל הרשיון

 ו 1 1_נ_!| 1 (5) ן מסמך הנשלח מטעמו למגוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות.
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ן ̂ן
מדינת ישראל

משדד התקשורת

! 1 | ! (ב) | המידע שיפרסם בעל הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול את אלה = !

_____! ן ן ! ו .!
[ 1 4 ו | ון / ן (1) | ימי הפעילות של המוקדים; !
/ ; | ן (2) [ שעות הפעילות של המוקדים |  1
י ז 1

ו 1 | (3) ו מספרי הטלפון של המוקדים. /

4. טיב שירות במוקד פנינת טלפוני /
__ ן . ? 1
וה- { ! ! ו 1 (א) ! בנספח 
! י ו ו ו
—1 - -ז ו ו ו 1

1 | "זמן המתנה" - הזמן הנמדד ממימוש ההתקשרות ועד למענה- /
י יי

-1 משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי הפונה ועד ; | | 1 | | "זנע הקמת | 
! שיחה" [ | למימוש ההתקשרות בץ הפונה לבין מערכת ! | ו| ו 
ן | | ! | 1 1 ניתוב השיחות ההידודית המותקנת במוקד [
! ! 1 ! ! 1 הפניות הטלפוני ("מערכת £¥!") � י
; 1 ! ! ו ו ;
ן _ ו ! ן ו / !
| ן | 1 "מענה" 1 - מענה אנושי הניתן בידי צוות מיומן ומקצועי |
/ ; ! 1 ! ! [ כאמור בסעיף 77.2
י יי  ] [ ן ן_] וי / / י

ו ן / (ב) | זמן הקמת שיחה לא יעלה על חמש (5) שניות; ן

[ ) ו | !

! ] (ג) זמן ההמתנה המרבי לא יעלה על שש (6) דקות. למען הסר ספק, הזמן ן
! ! 1 החולף בהעברת השיחה מנציג שירות אחד לנציג שירות אחר נכלל

[ ; ן בזמן ההמתנה

/ ; ן (ד) זמן המתנה ממוצע יומי לא יעלה על שתי (2) דקות
/ __ _ן |
| | | ! (ה) [ בעל הרשיון לא יתנה מתן מענה בהקשת קוד זיהוי או פרט מזהה /
, לרבות - מספר לקוח, מספר טלפון, מספר זהות, קוד סודי או 1 | | ! ! } כלשהו
1 ; [ 1 | | | מספר אמצעי תשלום
| ! : ו ו ו
_ ! ו 1 ] | |
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מדינת ישראל
משרד התקשורת

!* 201/1/ 137ןנ • ו 1 ! (ו) ] בכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פניות טלפוני {
? ! ! ? 151ק1ם6*31 0311), כמות הפונים אשר שיחתם הגיעה לכלל מימוש [

! [ ? ! ! התקשרות לא תפחת מ-נ^95; /
ו ו ! 1 נ ו
! ן 1 . ו !
(ז) במקרה שזמן ההמתנה צפוי לעלות על שלוש (3) דקות, יודיע בעל |
ו הרשיון לפונה בהודעה מוקלטת, לא יאוחר משתי (2) דקות מתחילת |
1 ההמתנה, כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש (3) דקות וכי יש /

/ באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת
; [ ממוקד הפניות הטלפוני ("שיחה חוזרת") או להמתין לקבלת מענה

| | ן | (ח) ן בחר הפונה להמתין למענה, יודיע לו בעל הרשיון בהודעה מוקלטת, |
| ! ! ] לאחר תום שלוש (3) דקות מתחילת ההמתנה, את מקומו בתור ואת !
ו 1 1 1 ! זמן ההמתנה המשוער, וכן יודיע לפונה כי באפשרותו לעבור בכל רגע ו
1 / 1 ! לשירות השארת הודעה. השתנה מקומו של הפונה בתור, יודיע לו בעל ]
ו הרשיון בהודעה מוקלטת את מקומו החדש בתור ואת זמן ההמתנה / ו ו ו
ו ! ! ! ו המשוער. !
1 [__ / _ 1 \ __ !
1 ] 5. / שיחהחהרת !
! 1 י ! /
? . , / 1 / 1

| | ו ! (א) בחר הפונה להשאיר הודעה, ישמיע בעל הרשיון, בהודעה מוקלטת, |
| | ן 1 | הנהיה לפונה להשאיר בהודעה המוקלטת את שמו ומספר הטלפון !
| : ו להתקשרות עימו | ו ! 
יי י / /
| 1 (ב) | בחר הפונה להשאיר הודעה, כאמור, יחזור בעל הרשיון אל הפונה 1
| י במענה לא יאוחר משלוש (3) שעות ממועד השארת ההודעה. השיחה !
! | החוזרת התבצע כשיחה מזוהה, שלא הופעלה לגביה חסימת זיהוי, 1

| ממספר הטלפון של שירות "שיחת חינם למתקשר" (שירות 1-800),
כמפורט בסעיפים קטניס 2(א) ו-2(ב), שניתן יהיה לחייג אליו לצורך

; | יצירה קשר עם מוקד הפניות הטלפוני
/ ן 1 ו;. / / /
! (ג) התקשר הפונה בשעות בהן מוקד הפניות הטלפוני לא פעיל, יודיע בעל
ן 1 הרשיון לפונה, בהודעה מוקלטת, את ימי פעילות המוקד ושעות
1 פעילותו, ויציע לפונה להשאיר הודעה הכוללת את פרטיו, כאמור

! בסעיף קטן (א), ובעל הרשיון יחזור אל הפונה בשיחה חוזרת לא יאוחר ן
ו משלוש (3} שעות מתחילת יום העבודה הבא ן !
ו ו י ו
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מדינת ישראל
משרד התקשורת

! ! ! | (ד) ן השאיר הפונה הודעה, כאמור, הכוללת את פרטיו, פחות משעתיים לפני !

1 1 [ 1 1 תום יום העבודה, רשאי בעל הרשיון לחזור אל הפונה ביום העבודה ן

ן ? [ ! ו הבא של בעל הרשיון, ולא יאוחר משלוש (3) שעות ממועד תחילת יום /
/ ; / י. / / ! העבודה
י 1 ! ! ו ן
/ [____[ | ! !
ו | ] ן (ה) ו זמן הקמה שיחה חוזרת לא יפחת משלושים (30) שניות, לעניין זה, זמן |
| | | ] הקמת שיחה חוזרת הוא משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי נציג בעל !
! ן ! הרשיון לצורך שיחה חוזרת, רעד לניתוק השיחה על ידו באין מענה על ו
? | ! ידי הפונה; 1
| | ] / |
| | 1 | (ו) [ בשיחה חוזרת, עם מימוש ההתקשרות על ידי מקבל השיחה, יינתך /

;1\̂ / ! ! } מענה מיידי על ידי נציג בעל הרשיון ולא על ידי מערכת 
1 1

ו י י ו ו
} ו 1 ..../. 1 ן
1 ! | (ז) ! השאיר הפונה את פרטיו, כאמור, אך לא ענה לשיחה החוזרת, יודיע [

! 1 | ! בעל הרשיון לפונה בהודעה מוקלטת ובמסרון את טווח השעות |

ן ן ו | ן שבמהלכן יחזור שנית אל הפונה וכן יציין מספר טלפון שבאמצעותו |
[ ] | | ] יוכל הפונה ליצור קשר ישירות עם הנציג שהתקשר אליו, מבלי לקבל {
| | | | ן מענה של מערכת 17£. ניסיון לקיים שיחת חוזרת שנייה ייעשה, לאחר |

| | שחלפה לפחות שעה אחת מניסיון ההתקשרות הראשון, ולא יאוחר / |  |

; ן / | 1 | משלוש (3) שעות לאחר ניסיון ההתקשרות האמור
! 

1 1

(ח) ביצע בעל הרשיון שיחה חוזרת ראשונה אל הפונה בתוך פחות
משעתיים לפני תום יום העבודה והפונה לא ענה, רשאי בעל הרשיון
לחזור אל הפונה ביום העבודה הבא, ולא יאוחר משלוש (3) שעות |

יממועד תחילת יום העבודה; 1
,_ ו 1 ן \ ! 
\ (ט) | לא ענה הפונה גם לשיחה חוזרת שנייה, ישלח בעל הרשיון אל הפונה |
ו הודעה מוקלטת ומסרון בהם יציץ מספר טלפון אלין יוכל הפונה

להתקשר לקבלת מענה ישירות מהנציג שהתקשר אליו, מבלי לקבל ו
מענה של מערכת ?4ת. ככל שלא יתקבל אישור אצל בעל הרשיון כי
ן המסרון נמסר לפונה, ייעשה ניסיון נוסף למסירת הודעה מוקלטת לא

1 מוקדם משעה אחת לאחר ההודעה הקודמת. 1

! 1 !י י י 1
! 1 1
1 1 1 יי

, 1 [ / )
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מדינת ישראל
משרד התקשורת

! [ } 6. ן ניתוב שיחה במוקד פניות טלפוני !
1 1 ! ו ?
_ ן 1 ; ; :

| (א) | בסיום מהלך הקמתה של השיחה בין הפונה לבין מוקד פניות טלפוני, |
| ! ! כמפורט בסעיף קטן 1(ב), ויצירת תקשורת הידודית בין הפונה לבין

! | מערכת ה-ג17 המותקנת במוקד האמור, סדר הנושאים אשר יושמע |

מו: / | ' באוזני הפונה ואשר יאפשר לו בחירה של הניתוב הרצוי, יהיה כדלק
/ / / / י

; 1 ו (1) 1 "למענה אנושי בנושא בירור חשבון, לחץ 1"
]__! [ 

! ; | 1 ן (2) ! "למענה אנושי בנושא הפסקה או ניתוק שירות, לחץ 2"

1 ! [ ! 1 1
: ו ! ו1 1 ! ו (3) 1 "למענה אנושי בנושאים אחרים, לחץ 3"

! 1 ו ! ן ן
ו ! | ) ן (4) "למענה קולי בנושאים שונים, לחץ 4". \
1 ן | ו |
ן | | ! (ב) ! לאחר בחירת הפונה בנושא "1" או "2", כאמור, לא ינותב הפונה ן

| | | ן ! לאפשרויות נוספות וימתין לקבלת מענה. /
; : ן / / !
/ ז 1^ ^^ ! ו ן

! ! ! 7. ] הקלטת שיחות !

ן ן ן ] בעל הרשיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים הנוגעלס לבירור חשבון, [
ן | | ! הפסקת שירות או ניתוק שירות החל ממועד מימוש ההתקשרות בין הפונה 1
1̂ ועד לסיומה. בעל הרשיון ישמור ברשותו את הקלטת ] ן לבין מערכת ח-1ז ן ן  !

| ! ! 1 השיחה ואת תיעוד תוכן השיחה במערכות המידע שלו, לפרק זמן כמפורט [
| | | / בסעיף 139.1, באופן שיחיו זמינים למסירה או להעברה למנהל, על פי !
| ! | ! דרישתו, וזאת תוך חמישה (5) ימי עבודה מיום ביצוע השיחה. !
1 ; ! 1 !
: ן 1 ! :

�]~ | 8. דיווחים /

! ! ן
(א) בעל הרשיון יפיק בסופו של כל יום עבודה, לגבי כל מוקד פניות טלפוני /
שהוא מפעיל, דו"ח יומי שיכלול את הפרטים המפורטים להלן, על פי

: סדר הופעתם

! [ (1) ו המספר הכולל של השיחות באותו יום {"המספר הכולל"); |  |
[_ , [_____ . | |

! (2) ן זמן ממוצע להקמת שיחה;
ן
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מדינת ישראל
1 משרד התקשורת

1 ? � ! ? (3) ! מספר השיחות שקיבלו מענה, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר !
! 1 ! ! ! ! !1 1 ! ( ! !המלל; !
! ! 1 } ! (4) 1 מספר השיחות בהן השאיר הפונה הודעה לצורך שיחה חוזרת, ן
! והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל; | 1 ! ו נ ! ] [ { | | | יו 
ן ן | | ] (5) ן מספר השיחות שלא הושארה בהן הודעה לצורך שיחה חוזרת, |
1 | | ! | ! והשיחה טתקה במהלך זמן ההמתנה, והאחוז שהן מהוות מתוך /
י [ | | ו המספר הכולל; /

! 1 1 ו 1 1

(6) מספר השיחות אשר קיבלו מענה בתוך זמן ההמתנה המרבי
| (שש (6) דקות), והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות
| ; | | שקיבלו מענה

|__]__|_ ..__ 1 1
י 1 | (7) י מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש (5) דקות מעבר לזמן

1 ן

| 1 ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות
; ו ן | )| | | שקיבלו מענה

1 ! | | ! (8) ! מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשר (10) דקות מעבר לזמן |
| | | ן ; ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות

; | | ן שקיבלו מענה
 ._".___! 1 /. 1^.. וו ו 1 י ו
[ ! (9) | מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש עשרה (15) דקות [
[ 1 1 > מעבר לזמן* ההמתנה י'מרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר /
/ ; השיחות שקיבלו מענה ) | | !

נ .___! [" / ו } |
| ? [ (10) [ מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשרים (20) דקות מעבר |

| ? | | לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות ן
; ן 1 1 | ! שקיבלו מענה

! ו !
ו (11) | מספר השיחות אשר קיבלו מענה לאחר שחלפו מעל עשרים (20)
| דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך

; מספר השיחות שקיבלו מענה

; ן | | (12) זמן ההמתנה הממוצע לגבי השיחות אשר קיבלו מענה |  |
1 ו ו ו ו
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! | ן ! | ( (13) ! מספר השיחות החוזרות ביום העבודה לגביו ניתן הדו"ח
; י ! ( | | | ן והמספר הכולל לשיחות חוזמת")
! !__.] 1 ...] 1 |
| 1 1 ! ן (14) [ מספר השיחות החוזרות שבוצעו בתוך הזמן המרבי לשיחה |
! ;  ן | "1 | י . !י, ! י 1 ?•י י • י 1 1! ו י 1 י חוזרת, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל לשיחה חוזרת
! ! ( ן ( | ( (15) [ מספר השיחות החוזרות שבוצעו לאחר הזמו המרבי לשיחה
! | ן ן [ ו חוזרת, והאחוז שהו מהוות מתוך המספר הכולל לשיחות 1
| [ ! חוזרות. ! |  |

| (ב) בעל הרשיון יפיק בסוף כל שבוע, ולא יאוחר מיום העבודה הראשון !
| בשבוע העוקב, דו"ח שבועי לגבי כל מוקד פנ<ות טלפוני שהוא מפעיל.

ן הדו"ח השבועי יכלול את כל הנתונים המפורטים בסעיף קטן (א) לעיל |
לעניין דו"ח יומי, על פי סדר הופעתם בהתייחס לכלל הנתונים /
/ ; ן המצטברים של השבוע שחלף
ן ן [ , . !
1 (ג) | בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את הדו"ח השבועי, לגבי כל 1
ו ! ן | מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, לא יאוחר מיום העבודה הראשון ן
ו / / ! בשבוע העוקב לשבוע אליו מתייחס הדו"ח, ויציין בכותרת הדו"ח את ]
ו !! ! ! התקופה אליה מתייחס הדו';ח. כל דו"ח שבועי, כאמור, יפורסם באתר 1 ו ! ; ן! ן ! | ו האינטרנט של בעל הרשיון במשך שנה אחת לפחות
1 [____!._ ! !
| ו ] (ד) | הגישה לדו"ח השבועי תתאפשר באמצעות שתי הקלקות2 לכל היותר, [
; ן ו | מדף הבית באתר האינטרנט של בעל הרשיון
! ! [
| ן / ן (ה) ן בעל הרשיון ישמור את תדו"חות היומיים לפי סעיף קטן (א) והדו"חות /
/ / / / / השבועיים לפי סעיף קטן (ב) למשך שנה לפחות מיום הפקתם, וימסרם /
! / ו ! | ! לידי המנהל או יעבירם אליו, על פי דרישתו, במתכונת ובלוחות
! ; [ 1 | [ ן הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה
ו / { | | |
1 1 | | (ו) ! דו"ח שיימסר למנהל כאמור בסעיף קטן נה), ילווה גתצהיר של ?
ו 1 ן | ן סמנכ"ל הנוגע בדבר אצל בעל הרשיון, המאשר את נכונותם של!
| ן 1 1 | הנתונים המפורטים בדו"ח." ]
: 1 1 .1 1 ]

2 לעניין זה "הקלקה" משמעה - הצבת המגן במחשב על קישור בדף האינטרנט והפעלתו בלחיצה באמצעות מקש 1111161 א7 לחיצה על כפחור

העכבר.
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1 63 גודל פונט [+01

בעקבות הקנ0: 107^ הודיעה כי תשקיע עוד 25 מיליון
שקל בשירות

חברת מבטיחה להגדיל את ההשקעות במערך השירות 1תג"0 עוד 450
נציגי שירות. לפני שבועיים החברה נקנסה ב-1.3 מיליון שקל עקב

ההמתנה הארוכה במ1קדי השירות

אופיר חר
12:28 ,07.07.14

16 תגוםת

גדל ממשרד התקשורת והביקורת הציבורית בעקםת1!, חברת 1-101 לאחר הקנס המז
הח�יעה היום (בי) כ' היא מתמונת להשקיע עוד למעלה מ-25 מיליון שקל במהלך 2014

לטובת שיפור השירות שלה.

גי שיחת ! במסגרת המהלך הזריעה 801 כי תג'י0 במהלך חודשי הקיץ למעלה מ-450 נצי
חדשים - מתוכם 200 נציגים כבר בחודש יולי. הג'01 יתבצע לרוברזת המתפעלות את

שיחת הלק1ח1ת עבור 1-107. עם זאת, חברות התקש!רת מרםת בדרך כלל לבצע גיוסים
בתק1פת הקיץ כדי לחפות על נטישה גדולה של נציגים בתק!פה ז1 של השנה.

כמ! כן הודיעה 107-! כי תכפיל את מערך ההכשרה והק1ר0'ם של הנציגים, תרחיב את
תמשיך ותשקיע בשיפור מערכות המידע התומכות פלטפורמת השירות הדיגיטלי באתר ו

בנציג השיחת.

, אמר כ' חשיפ!ר השיחת נמצא בראש 0דר היום של החברה, אילן צחי, מככ"ל 107-]
לשם כך אט מקט'ם בש1רה של צעד'ם אליהם מג1י0ת כל החברה. מחבר בתהליך שאנו

מחויבים ל1, נפעל לכך שהשיפור יורגש כבר בקחב'י.

לפני כשםע"ם 0פגה 1-107 קנ0 בהיקף יוצא חפן של 1.3 מיליון שקל ממועצת הכבלים
זהלחיין במשרד התקשורת, בגין חר'ג1ת משמעותיות ובלתי 0ביחת נחמני מענה במוקד

השיחת בניג1ד להוראות רישיונה בחודשים האחרונים.

מ"מ יו"ר מועצת הכבלים והלוו"} שמילה מימון בקר את חברת הכבלים בחריפות, ואמר 0
"החריגות של הברת 1-107 בעניין זמני המענה הינן משמע1תי1ת, ומביעות לא פחות

מזלזול בציבור הצרכנים ועל כן הוטל עיצום כ0פי בגינן. מצופה כי החברה תפעל במהירות
לשיפ1ר משמעותי בזמני המענה. המועצה תמשיך לעקןב אחר הנושא".

בעקבות הקנס נשמעה ביקורת רבה כלפי 107�) !הי1 מי שטעם כי יותר משתלם לחברה
ל0פ1ג את הקנסות מאשר להשקיע בשיחת. כעת כאמור ב-07^ מנסים להוכיח

שהמציאות הוא אחרת.



נספח 29

ו





ן

חלק בי - דוח הדירקטוריון על מצב עגייני התאגיד —-*"".

המתקזז בקיטון בהכנסות בסך של 7 מיליון ש"ח וקיטון בהכנסות אחרות בסך של 5 מיליון ש"ח.
ו

ן 1.3.1.8 הוצאות המימון של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ- 210 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 212
ן מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 2 מיליון ש"ח.

ו
� הוצאות המימון של תקמצה ברבעון הסתכמו לסך של כ- 73 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- דר מיליון

1 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 4 מיללון ש"ח.
1

1.3.1.9 הוצאות המס של הקבוצה בתקופה הסתכמו לסך של כ- 13 מיליון ש"ח לעומת הוצאות מס בסך של

כ- 46 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בסך של כ- 28 מיליון ש"ח בהוצאות המס של

הקבוצה. הקיטון בתקופה ביחס לאשתקד נובע כעיקרו מעדכון נכסי מסים נדחים בנין הפרשי עיתוי.

הוצאות המס של הקבוצה ברבעון הסתכמה לסך של כ- 19 מיליון ש"ח לעומת הוצאות מס בסך של כ-

9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בסך של כ- 10 מיליון ש"ח בהוצאות המס של הקבוצה.

הגיתל ברבעון ביחס לאשתקד נובע מגידול ברווחיות החברה.

1.3.1.10 הרווח הנקי של הקבוצה כתקופה הסתכם לסך של כ- 117 מיליון ש"ח לעומת סך של ב- 69 מיליון

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- ^70.

הרווח הנקי של הקטצח ברבעון הסתכם לסך של כ- 63 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 4 מיליון ש"ח

ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 59 מיליון ש"ח.

1.3.1.11 ה- 68110£ (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות, לפני הכנסות אחרות ולפני אופציות] בתקופת הסתכם

לסך של כ- 1,233 מיליון ש"ח (כ- ^39 מההכנסות} לעומת סך של כ- 1,130 מיליון ש"ח (כ- 1^36

מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 90/0.

ה-£8170£ ברבעון הסתכם לסך של כ- 424 מיליון ש"ח (כ- <^40 מההכנסות) לעומת סך של כ-

355 מיליון ש"ח (כ-1^33 מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- ם/ק19.

: להלן אופן חישוב ה £ם7]£8

רווח תפעולי 345 327 155 90 399

פחת והפחתות 850 792 285 283 1,094
הכנסות) אחרות, � נטו והוצאות הקמת רשת 38 (16) (11) (23)הוצאות (

אופציות (הוניות ופאנטום) 11 - 3 9

\/ם7|£8 1.233 1.130 424 355. 1,479

•) הוצג מחדש, ראה ביאור 2בי בדוחות הכספיים.
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חלק כי - דוח הדירקטוריון על מצב ענייגי התאניד ?-—-

מנויי טלוויזיה
896 893 881 893 881

מנויי אינטרנט
771 768 755 768 755

מט יי טלפון
676 672 680 672 680

סה"כ מנויים (6611) 2,316 2,333 2,316 2,333 2,343
ממוצע מוצרים לתקופה(1)

1.96 1.93 2.02 1,93 2.02
אחוז מנויים מסך בתי האב

53* 5440 50=6 54̂ 1 50̂ בישראל 1

שיעור מנויים שהצטרפג
13̂ 6*>3נ במונחים שנתיים (2) *11 (1395 *11 

שיעור מנויים שנטשו במונחים

16* 18̂ שנתיים (315�! חישובן (2) *17 16*16 200/0 0

הכנסה חודשית ממוצעת
ללקוח (בש"ח) (3) 28: 219 231 220 220

י) הוצג מחדש, ראח ביאור 2בי בדוחות הכספיים.

(1) מוצרים ללקוח: מספר שירותי שידורים, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי טלפוניה.

(2) שיעור המנויים שהצטרפו ושיעור מנויים שנטשו חושבו כסך המנוייס שהצטרפו או גטשו, לפי העניין

במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של המנויים בתחום השידורים באותה תקופה (בנטרול
מעברי דירה!-

(3) הכנסה חודשית ממוצעת ללקוח: ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח כוללת את סך ההכנסות
מלקוחות שידורים, אינטרנט וטלפתיה.

הכנסות

2 מיליון� ש"ח לעומת סך של כ- 2,522 מיליון ש"ח ההכנסות לתקופה הסתכמו לסך של כ- 526,

בתקופה המקבילה אשתקד, ללא שינוי מהותי.

ההכנסות לרבעון הסתכמו לסך של כ' 843 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 839 מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד, ללא שעול מהותי.

ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח נמצאת כמגמת עליה כתוצאה מגידול בממוצע המוצרים

ללקות בשל אסטרטגיית העמקת שיווק הטריפל פליי.

כמהלך הרבעון השלימה החכרה את מהלך סגירת המערך הטכני והעברת הפעילות לחברות

מתמחות. החברה מעריכה כי הסיבה העיקרית לירידה במספר המטייס בתקופת הדוח הינה

הסטה ומנית של משאבי המערך הטכני תוך תיעדוף הטיפול בתקלות של מנויים קיימים על-פני

חיבור מנויים חדשים, לנוכח שיבושים במערך הטכני של החברה במסגרת ניסיון התארגנות של
עובדים,

0ו



חלק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד —�*""—

רווח תפעולי

הרווח התפעולי לתקופה הסתכם לסך של כ- 617 מיליון ש"רו לעומת סך של כ- 435 מיליון ש"ח

 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- *42. העליה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה
י

יות כ"א התפעולי בהוצאות שכר ונלוות בסך של כ- 118 מיליון ש"ח (כתוצאה מצמצום עלו

בעקבות תוכנית התייעלות שמיישמת הקבוצה}, ירידה בהוצאות תמלוגים למשרד האוצר כסך

של 33-2 מיליון ש"ח עקב ירידת שיעור התמלוגים ל-ג^ס החל משנת 2013, ירידה בתכניות

ושידורים כסך של כ- 17 מיליון ש"ח, ירידה בהוצאות הפרסום בסך של כ- 16 מיליון ש"ח וירידת
בהוצאות אחזקת הרשת בסך של כ-32 מיליון ש"ח, המתקזוות בחלקן בעליה בהוצאות הפחת

והפחתות בסך של כ- 36 מיליון ש"ח.

ח 151 מיליון ש" 111 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- ב- הרווח התפעולי לרבעון הסתכם לסך של

ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כי 1^48. העליה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה

בהוצאות שכר ונלוות כסך של כ- 50 מיליון ש"ח (כתוצאה מצמצום עלויות כ"א התפעולי

בעקבות תוכנית התייעלות שמיישמת הקבוצה), ירידה בהוצאות תמלוגים למשרד האוצר בסך

̂נ0 החל משנת 2013, ירידה בהוצאות דמי של כ'10 מיליון ש"ח עקב ירידת שיעור התמלוגים ל-

קישוריות בסך של כ-7 מש"ח, ירידה בתכניות ושידורים בסך של כ- 6 מיליון ש"ת וירידה

בהוצאות אחזקת רשת כסך של כ- 10 מיליון ש"ת, אשר מתקזזות בחלקן בעלייה בהוצאות פחת

והפחתות בסך של כ- 10 מיליון ש"ח.

1.3.2.2 סלולר

נתונים כספיים במיליוני
ש"ח

63 3 18
_ 

1?1 ^7 .̂ הכנסות משירותים 

הכנסות מציוד 118 132 36 50 172

סת"כ הכנסות 632 619 227 237 855

הפסד תפעולי (291) (128) (87) (33} (203)

11 (18) (2 ^ס£817 (81) 32 (3
השקעות ברכוש קבוע

ובנכסים בלת< מוחשיים 170 328 58 71 415
תשלומים עבור השקעות

ברכוש קבוע ובנכסים
בלתי מוחשיים (לרבות

היוון הוצאות מראש בגין
משווקים) 158 212 70 52 344

וו

ו
1

1
1
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מדינת ישראל
13̂ז0 15^37 £1

00£6 05 ¥*ד1$א1^ א0/ז0/1/א/41\ ! משרד התקשורת $

1116 0011^11 ̂ 2103̂ 4581611116ת8 7ז 12ג31ס  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לחץ §ו]|]33

א' המוז השע"ד
29 יוני 2014

הודעה לתקשורת

ו מועצת הכבלים מהלוויין הטילה על חברת הוט עיצום כספי בגובה 1/300/000 ש"ח

בגין חריגות משמעותיות ובלתי סבירות מזמני מענה במוקדי השירות

וזאת בניגוד להוראות רישיונה

שר התקשורת גלעד ארדן: "הציבור זכאי לקבל שירות מהיר ולא לבזבז זמן אינסופי

/ בהמתנה על הקו

מדיניות האכיפה לגבי השירות תהיה קשוחה ובלתי מתפשרת ותאלץ את החברות

! לשפר את התנהגותן"

ן כחלק ממאמצי המועצה לשידורי כנלים ולשידורי לווין, להגביר את הפיקוח והאכיפה בתחוס

1 הגנת הצרכן, ובהתאם למדיניות שר התקשורת בלעד ארדן, לגלות הוסר סובלנות בעניין פגיעה

ב:כויות הצרכנים, הטילה המועצה על חברת הוט עיצום כסכי בסך 1.300,000 ¤. העיצום הוטל על

! הוט בשל חריגות בלתי סבירות ובניגוד להוראות הרישיון בזמני המענה במוקדי שירות הלקוחות
בחודשים האחרונים.

בעקבות תלונות ציבור רבות שנתקבלו במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, ועל סמך נתונים

; ומידע שהצטברו בידי מנהלת תחום הגנת על הצרכן במועצה, מירב שטרוסברג אלקבץ, על כך

 שזמני המענה במוקדי השירות של הברה הוט חורגים באופן ניכר מדרישות רישיונח, פתחה
:

המועצה בהליך בירור מקיף.

בסופו של הליך הבירור, ולאחר שניתנה לחברת הוט הזדמנות להציג את עמדתה, נדחו טענותיה של

הוט ונקבע כי חברת הוט הפרה את הוראות משיתה הנוגעות לימני המענה במוקדי השירות.

בהתאם לכך, החליט מ"מ יו"ר המועצה, מימון שמילת, להטיל על הוט עיצום כספי משמעותי בגין

התנהלותה וו והובהר להוט כי עליה לפעול במהירות לשיפור זמני המענה במוקדי השירות.

1 המועצה תמשיך לעמוד על המשמר כעניין זמני המענה, וכדי למנוע את הפגיעה בציבור המנויים לא

| תהסס לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה; לרבות הטלת עיצומים נוספים
ובסכומים גבוהים.

1

! נ<"נ< יו"ר המועצה שמילה מימון : "החריגות של חברת הוט בעניין זמני המענה הינן משמעותיות,

 ומביעות לא פחות מזלזול בציבור הצרכנים ועל כן הוטל עיצום כספי בגינן. מצופה כי החברה תפעל
;

במהירות לשיפור משמעותי בזמני המענה. המועצה תמשיך לעקוב אחר הנושא".
ו

1 מנהלת תחום הגנה על הצרכן במועצה מירב שטווסברג אלקבץ: "הדעת לא סובלת הפרה חוזרת

ונשנית של הוראןת הרישיזן. כאשר שירות הלקוחות של החברה אינו זמין ללקוח, יכולתו להתלונן

על תקלה, לברר חשבון ואפילו להתנתק, הופכים לבלתי אפשריים".

ו

ד"ר יחיאל שבי, הדובר

 91999 1מ11$016ז6נ ,נ*8 086*� 23
רחוב יפן 23 י-ם 91999
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מיו תשת תש'ג"ד
פנ ספטמבר 1011
^538 ו סו5נוכ<ן

תגבי *לן 7זל, ס313"ז!יח פסה הקקמ'ת ה�טלציה
הוט מערבות תקשיח: בננל*0 גע"0

<ויו-£ארק�, *"ו? <קומ
קינזזי יקןק ילס60

*לוסרכ,

ה?1וו: דרישה לתשלומ עיעומ ^0< -המה? וגיאות ה1<שי(1 ל!,5<.זק1< מ<1נ1? ^מיללד^
תש<רזת

̂;<ני1ם נ01;1* נוימזבק� 3?110  סקלביוו מ:תג<ם פיזם (11X201 מז0וכי(ן{
̂קססילםג1ג1.?.311לזק< 111.8-101 1 ^0 
1 |

̂ן הרילז להודיעכם כדלקמן! ̂ל;יס שנל ימח בחמשן לבנ1
!?̂ 1. טמח הסבלנית חט'�ק^ת לי בקגניף עב:י2 גיהק תתקשורונ <ב1ק ושידןייס), התקם''ג-
̂וסכספי ע* עו5יכס ̂יכם בענלץ, הד<מ לחודיעכם בל(לח£ל חיקהתקשלי.�ט01הרש1כ?ודה7כם1זזדעח נ;.1^ו^טוט1י<חעי7 1מן העל"ן שבנדון 1ני1קר, גב" הי-"-דםגןת *;עסה אוב -"יענן
לאהר שטקלתי פ1גד ו-אש 1*1 םכלול מטותיכב לרטת האמ:ר במכתגבם טיזק י1ג'2.?.1,
̂להל11 החברה? ע<גז0 כ7זפ< גזחלסמ* להטיל על תנח1 הו0 מעדכוח תקשורת כבבליג בג''כי. 
1ואת כמן שלםי שגעה מן חקנס הקבוע בטע<ן> ג16א!{0 *זק <"<זג0ו1ן, התש0'ז-77?: :ש<ע1ר
הפר'�ל הוךאןרנ סזמ0<0 נ,* .1-4 יי ז- 1.4.י.41 להשיט התבדח שענליע 1םנז הווסהנה למוגה אנושי

נםחריי השיהית.

ר£ באופן טטמעזתי 6וטנ< המגנה הקבזעיס ט�ישיון וזאת למגטה :. ;םני תעענח מונו: 2013̂ 
̂!!7 הקנה הנוד לג:ז חי.�ס <תי נ101 שאז גלתט לקעם1כם טכלתדת נתע ושיםק< '(בת�ה. 8ו1ה
0גזבטכתנגם קלזס (6.101.נ1 10נחם גי בהוי'שיק טזזדמים 1סני הקיגנח היו קתכיק למקגבכ ̂יס לנ לנת1:יס שעקדו לגם כטכהבינו שבסיסוכץ חמעידיט על ) ב*1ק ו7הגן1וודת.אד בי

וקומה חבנלעוק לכדי טסט� רג של דק:!/. *טרן גל ח&גה, בדי כי <א ניתן לקב? טיבה ה.

י-0 9ז15? "�~ *י9ו 9 0ק81מת̂ג 1111 *ז!ג* מ יט13  !ז10:!670י2-נ7<ו^7רחזב
̂. ;/ם21מ>01-67



1 י� מנהגכם מ1ס ג1ם6.2.:11זוספח.ט וטז1תנז ?* מם סוגייה 'ז'כוטי מעמדת, תעבות מגייסת 1 1 1
̂םת ^ זפנ* המענה נטקיי ח'ייתת וזאת 5£* *1ס{ חחסתנ&ת  גנגקחיזושלחת הקי&יוטז כשלי

. ! | | |

 והטועה הנדוש". נהולם. גו1נמ :1 >זיט> 6תיי<זמ1<נט טענהכ5 בפבתגנס קיוק נ1ג1!.*.ו כז
1

י מגל נ"^*ט
"1̂ ̂ק 68^̂ ^̂ ^1̂ 8^3^̂ ̂^?8?ו4 ̂מ^ ^̂ ̂א^ ̂ג:, חינג. "סמ3!נ רגיגדיק*^ ̂נזקרן לכן ןקז1ן1 <זחח<1גח] 6) ו/£3 נמנו"ט ולח וטמל להם'מ *ללטיטתכס 'יחמי ובגלות* עליתט קנחט6 במ?הנג= סי1ט מבג תחעטתחחנדח '1ל יזגגרת 5י?די 1ייחת למקעמניסיק? גן ןןיח על';ס י א^" דםענח- זמני גט"ן חריקיון  קת^נח

1

̂*ר חוזקלזז נםשגת  תיטנ"ס *?ק; <טלה להצחק מניח כחנןסת טל הוראות חו"זיין יבם�ט י
חוד'זשוביס.1 1

̂ה=זע<םדזז מ9< ו37ה'ה חם1ו3ם כמבתבלם פ*;3 ג01).ז-1 צש� יל כ* םגאק *כץ '  4, באקד ̂י
1

̂!ה הגחלל. זזיניש גי גקגהמו רק גייס קיויגנו ייזאו*ס אם יכולמט;ןז גמקנוז קיטסית <"�ני דמקגח של לקט לה"ט�ן טחתו לקהלן* 1מ גית הדץ ממ1סמד לא ̂הס השפיעה 2ז1קן ''בלחז-גנזו" $ל ירשןד <חסי חעגירת. ככל מק1ט,לט11וג את שים'זי חעבלדח >)1 לצבוט את חיקגם וכ< קשה לקב7 את תסשח לסיח ה'גגרת מוקדימ^ כל טעק טוב לטטו1  ̂<; הכנ8ר םחלד הע3יחהסקזה לגמגום חין ̂נוק  ̂ח הייןתקיקםר 16 גצא ג.יעם   "י<זיף ניקזטי וח כ< ר1ס ט1
ו

̂המיזן� ̂ים מ תוא קםנ י ̂לי0חיטייסף1�י שנם אח0)י.ח-טט  סי&ה מוקדי תטיד;ז;לגע
1 . 1

̂*םןר קנ,יל, יטד נ\רק אותם שינויי עגודח.ח1ט7נ ח0ע<ל1ה קגדיקח הקרח גז< הזראו.'; חרזקזיז, ובנן וזג'קר. "* גמ גימד כי הקרת תותזות הרגילו בעניין זמ:י סענ1) ןנח'ט, 
=0 מי1ס *1ם:.11,6 מ אינ1 ניזק ליזיזף חי)* ההקלות וזתיגזנזח* (1סך קיטוננתם נמ̂ל \+>$ .5 

1 י ] 1 1

1 
 נלנטה 3קל1ת קל חבדת ח*3<. .יאוקס, טטמי שקו לשיטתה 0י1בר נהק^ת *)זזד

1 ו ן

 כתרחוזית לוגלתק; ומה". והדדי גס גשהקזי ג1113*ב "יחזיגגח על יימ=, *1 ננטק 0ן הנגסקנח

| | |

דרגות ̂ינםגןוקלתלחיוו̂י  קלאןיסעיןעץ^קוקן
11̂< קקאט י11איע חרזגוז^  5< נם לנבל תק

1 ) 9

הערטונ מתאיםוו ק5 תתגדח במוקדי תקייחה בדי י£נגןל 1^ץ�'ש1ת היישיון וב=.י1ן י&ידזר- הולס
שלדגריכםגפ5א>קגלכ0בחשיסתנםהח.  5טסי)

̂ווי1 בת=3= 0יו0 2£13.*1 הוקניתס ובלקשן/ם *ךשקג0 כ'גלנה אן ב3מ*כת תננייןלאמ  ̂ / =גככבב= טיןםלק� טעזם 10עיר 23� קנרבל בינינ! בט"{ תםעץ קוקה! סלפנניווז יע2:">ו גקעת לבם הזדק^ת6. ̂ק כגתכ ואגן אלו מושן על <7ק מרחגה 7. 13ט1.;1 וח1 גבקנבבק מיום ג:20.ז,5713,111.�'נל'די בגובד ראש נקיק 0ן*ז החלם"-י זו.טלאת '£�ו'51ות או; קל סקח
̂ייס להקקזי נת*נז( ע1'�* 10ה� התקשורת,  7. אן( קכיס חעישס הנטני גאגוו לעח: הנ?ם סז

� 
! | 1 |

̂-0 נ3נק תתאר 1וץת ם1זן 'ז&שים ע0 קיטעדקנלהטמנכ* :1<כם*דה {הע"גוס ̂קם 1ואת בהו0?ט י^סנ:ד-י 5גי סלף 157ט5 לתוק ההקזוווק.הכיגי *ז<?ח7ס 1ח<ה רשאים לנש?לגבייה =7�ן*ל גי0ו*י חגדטילת. יססותט 6י הגואות5קפד 4-?73; ץ 1 י̂י
̂מ,"*יט תחל?זתי ל*0< ל עגיקם עיגום כקקי ת  ת ב3ך1יז!1ד •?; 'זלטש גסט.טהי 7ה<ז*ל בגתיד ?נק80. ל7ש(ב?1 לבכם כי זג המגם ונשים ל2 לחשהל̂י כז יייו <י̂!  י ""י- *אי** אר סיב! י'י"

� 1 1 1 1
כס* נ1<ו?לחט�ה נכמרד 3עחין וכ.�י זקענח.
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? 112721 מלהביט מי!0 011!.ג.ג, מיטבי!] �  עיצזקנס גספ"ס (מכתבינו גלים 29.4,2910, קיסוגץ 1

̂תו * ח*קף של פסק זיוו :  990נק ואף תנשח גענלץ תומגר. ייצוגיח וחוקתיים* טזסדד פטדה ש
1 1

̂זטר1ה"*5 9נ-ג1-<501. בםבתמגג קםח'.0 על כך 0אהם טוד"ניס לגזיחת ם<קב< לטעיינס עליכם<פ^ל ל  ונועלק כלחונת^יטר השידות ושבבהםבםלפעולעל-ו'יתמ&ווו. אלך,
ן

 ולעמידה ב;מי תסענח חק7שי0 ק� טהא=<ו�ה ל=יח יקןהג נ^נ"כיפ ל^רות
̂ו  בענ

 רדכבם
כיקביי תצא מו הכוח >זל וקוקל,|

̂יד?10 למזוך, אדניש לטע1 הסר ל72ן נל אנו נםשין לגח1( את ים0 תטעטת כמוקדי חקייחח *^ לחנותבםחטםויס את הויאמ! ה1�ישיזו והמבטים 0;<כ.יך חבשיים.?נג *ןןק חתקקוו�יד. טעניינו ה5רה נפשם: וחברת חןזגח תאי! כלל למנוע 1=1י מעט: נלר.<חברתכם ו9* אהכס לנק.�0 נבל האטבים החוקיוס חשפחק לרקיותי לרבות קםכזתי ב סבידיס בבוקדי ה7\יז�ות ̂'

וז'¥ בני'** קי1גד*, ט*י
יגט<7<1�ז :גל'10לשיז�ור**1ין הקו*;3לו

̂צח לשק-ןר* גבללס ולווי!העתקיס! ̂' דיה קובסניאיו, יועטיש חס! ̂ל*5: <?ווץש*ל איתמר חדקין, טטזל םוז5?)ח בכיו נייעו? משפסל? חבנעצד. לשידידי כב7לס ולוויןעז ̂ידור* י ̂גח לסיתח נבלים ולזיין̂י ת1ן אבן-סקון, ן�אש אע> פיקזח ובקוד,, תטעצי, ל' גב' קנלכ קקרוקכינ-אלקנץ, גמחל^תתוק ח^דועלחגדכן, חסג
גבי סי0 *�ץ, מביטץ הנחלת השכונות המל.1יס תניגיטיק13� רס לןנ, חעב 2סדד הולקשוית

—~ ~ ~ 
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אסמכתא על החזרת ציוד לחברת חוט - מספר 101406

/� 
 ן � �

?

שס סניף: חוט מובייל רשלצ- מערב

שם לקוח: שמואל וחנה שמר

ת.ז לקוח: 009430885

( 
/

)גיוד שהוחזר:

€£10012358949449€1 00 5211 £!/

| 52755279990116561 1013041 1,\|

1X5475504 1_\1** 0?8^?ט50 1

[ 
� 00020074206  ̂ י ^~ז ^ ..

|^_1 2? 47342?7יל000
ןדא1 564200 1209553049750710020260001

{ 77̂ 5̂ ?474279721| 
1̂ 50̂ -4 71/

ציוד שעדייו ברשותך;

 ^צי<ד � .. 1 .^ _ ... מריאל? < ^
י , 1 . . קט$וד?ה /1

הערןת.-

לקוח יקר. החזרת הציוד בסניפי הוט מובייל עודכנה במערכות. במידה ויהיה צורך בתמעך טיפול נציג הוט ייצור עמד

 י/
קשר

י/

חהימת הנציג ^<י,

1  ̂
^

/



תצהיל
ץ(י הח"מ <ניר פלג, נושא ת.ז. מס' 028551315, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה גטי

לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן =

1. הנני משמש כמנהל אגף בלשכה המשפטית במשיבות בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה בת'יצ
7-08-13ג35 שםואל שמי ואח' ג' הוט מערכות תקשורת גכגל*מ בע"גו ואחי בבית המשפט המחוזי

במתוז מרכז (להלן: 'יהגקשה לאישור").

2. העובדות בתצהירי זה ידועות לי או מתוקף תפקידי ו/או מן התומר והמסמכים הםצויים בפני ו/או על
פי בדיקה שערכתי.

3. במענה לדרישת המבקשיס בבקשה לאישור, במסגרת בקשתם למתן צו לגילוי ועיון במסמכים מיום
28.8.2014, מצורף לתצהירי זה מסמך הכולל נתוגיס המצויים כידי הוט בעניין ממוצעי זמני המענה

הטלפוני גםוקדי המשיבות, החל מחודש יוני 2013,

?ני. הנני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

? יניר פלג —-

ן
1 // אישורי ' מ

;. מאשר כי כיוס 28.10.2014, הופיע בפני מר יניר ̂�ן. עו"ד (מ.ר. ד \/161* ^— ר אני חח"ס, יייד
 על^הצהיר אמת ואם

, "חי ,1לאחר שהזהרתיו כי ווחו*< " י ^>
| פלג המוכר לי אישית רט

̂קז דלעיל ו)סתס עליה בפני. | לא יעשה כן יהיה צפוי לעוגשיס הקבועים בחוק, אישר נ0ני אמיתות הצר

ו



ממוצע ח1דשי ממוצע י!ב' 0-2013פ0י 2014

1 י1נ-13 00:06:01 | 1 | 00:06:39
2 י(ל-13 00:07:20
3 א1ג-13 00:09:37
4 2013 0פט-13 00:05:53
5 אןק-13 00:05:48
6 מב-13 00:02:30
7 דצמ-13 00:04:22
8 ינ14-1 00:03:10
9 9בר-14 00:03:35
10 מרץ-14 00:07:21
11 אפרי14 00:05:40
12 2014 מאי-14 00:06:26
00:11:36 1401 * 13
14 יול-14 00:10:57
15 א1ג-14 00:12:35
00:05:07 1 | 16 0פט-14
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