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מבוא

1. עניינה של התובענה מושא בקשת אישור זו הינה התנהלות חסרת תום לב של המשיבה,

המזלזלת באופן מקומם בלקוחותיה המתקשרים אל מוקדי השירות הטלפוני שלה,
ומאלצת אותם לכלות את זמנם ולהמתין עד בוש למענה אנושי, ואף כופה עליהם להקשיב

לדברי פרסומת, בין שהם מסכימים לכך ובין אם לאו.

2. זמני ההמתנה הארוכים, המתסכלים והבלתי סבירים למענה אנושי הנהוגים במוקדי
השירות הטלפוני של המשיבה, כמו גם כפיית ההאזנה לפרסומות, מהווים הפרה בוטה של
חובותיה של זו, הן מכח הדין, הן מכח רישיונה והן מכח המערכת ההסכמית בינה לבין

לקוחותיה, כמו גם הפרה של חובות הזהירות, תום הלב והנאמנות המוטלות עליה.

3. ונזכיר, מאחר והמשיבה פועלת מכח רשיון אשר ניתן לה על ידי המדינה, מוטלת עליה דרגה
גבוהה מן הרגיל של חובות נאמנות, הגינות ותום לב כלפי ציבור לקוחותיה. כך למשל

: הובהר בע"ש 1/95 סלקום נ. היועמ"ש (מאגרי נבו)

י7!מבקשת קיבלה ממשרד התקשורת זיכיון להעניק שירות לציבור דבר
המטיל עליה חובה לנהוג כלפי הציבור באופן המצדיק הענקת זיכיון זה".

4. בעוד הוראות הדין קובעות זמן המתנה מקסימלי של 3 דקות לקבלת מענה אנושי בפנייה
טלפונית למוקד שירות הלקוחות, בדיקה אשר נערכה מטעם המבקשת מעלה כי זמן

ההמתנה הממוצע עד לקבלת מענה אנושי במוקד שירות לקוחות הסלולר אצל המשיבה,

427̂!!! מזמן ההמתנה המקסימלי אשר קבע עומד על 12:49 דקות. זהו פער של מעל 0
המחוקק.

5. לעומת זאת, זמן ההמתנה הממוצע לקבלת מענה אנושי במוקד המכירות של המשיבה

1,220 בין זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי עומד על 03: ג דקות !! * היינו פער של מעל 0/0
במוקד המכירות לבין זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי במוקד השירות.

6. הפער האמור מלמד כמובן על חוסר תום לבה המשווע של המשיבה, ועל הזלזול הבוטה בו
זו נוהגת כלפי הלקוחות שכבר "דגה" וקשרה אליה.

7. בעוולותיה אלו, גורמת המשיבה לחברי קבוצות הנפגעים לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים

ובכללם בזבוז זמן, טרחה, מטרד, תסכול, ייאוש, כעס, חוסר אונים, מצוקה, חוסר נוחות
ועוגמת נפש של ממש, הכל כמפורט להלן.

8. מהעובדות ומהתנהלות המשיבה, כפי שיפורטו להלן, עולה המסקנה כי זו מפרה במודע את

חובותיה באשר לזמן ההמתנה למענה אנושי, במטרה להשיא רווחיה, על חשבון לקוחותיה.
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9. זמני ההמתנה הארוכים והמתסכלים הנהוגים במוקד השירות הטלפוני של המשיבה אינם
גזירה משמיים, אלו נקבעים באופן מכוון ומודע על ידי המשיבה, שכן האינטרס שלה הוא
להשקיע את המינימום האפשרי בשירות הלקוחות הטלפוני, ובלבד שרמת השירות לא תרד

מתחת לרמה אשר תגרוס ללקוחות לעזוב.

10. קרוב לוודאי כי המשיבה מתנהלת בדרך זו, מתוך חישוב קר כי גס אם תקנס על ידי
הרגולטור בשל הפרת חובותיה, עדיין תהא ההפרה משתלמת, שכן גובה הקנס יהיה נמוך

מעלויות החזקת מוקדי שירות הפועלים על פי הדין והרישיון שניתן למשיבה.

11. משהמשיכה אינה נרתעת מהפרת הוראות הדין והוראות רישיונה לצד הפרת החובות
המוטלות עליה לרבות חובות חוזיות, חובות זהירות, נאמנות ותום לב, ברי כי רק קבלת
בקשת אישיר זו, וחיוב המשיבה בפיצוי לקוחותיה בגין הנזקים אותם היא גרמה וגורמת
להם, באופן אשר יאיין את הכדאיות הכלכלית בהתנהלותה המעוולת, יביאו את הקץ

למעלליה.

הצדדים והגדרת חברי קבוצות הנפגעים

12. המשיבה הינה חברת תקשורת, בין הגדולות בארץ, המספקת תקשורת סלולרית, טלפוניה
קווית ובינלאומית, שירותי אינטרנט וטלוויזיה. המשיבה נמנית על 3 ספקיות הסלולר

הגדולות בארץ.

13. הכנסות המשיבה בשנת 2016 עמדו על כ-4 מיליארד ¤*.

: "חוק 14. המשיבה מהווה כמובן "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-ג198 (להלן
הגנת הצרכן").

15. המבקשת הינה חברת יחיד בבעלות אחד הה'ימ, לקוחה של המשיבה בתחום הסלולר2.

16. הברי קבוצת הנפגעים הראשונה הינם- כל לקוח של המשיבה בתחום הסלולר, יחיד ו/או
תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת, אשר התקשר אל מוקד השירות של המשיבה, בחר
באפשרות של קבלת מענה אנושי ונאלץ להמתין מעל ל-3 דקות מאז תחילת השיחה, עד
לקבלתו, או מעל זמן סביר אחר אשר יקבע בית המשפט הנכבד, וזאת במשך 7 השנים אשר

קדמו להגשת בקשת אישור זו, ועד למועד אישורה.

17. על חברי קבוצת הנפגעים האמורה נמנית תת קבוצה של אותם נפגעים אשר חוו עוגמת
נפש ורגשות שליליים של ממש לרבות כעס, תסכול, ייאוש וחוסר אונים בשל ההמתנה

לקבלת מענה אנושי, מעבר לזמן הסביר.

1 העתק הכתבה מדה-מרקר מצורף כנספח 1
2 חשבונית בגין קו הטלפון הסלולרי של המבקשת מצורפת כנספח 2
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18. חברי קבוצת הנפגעים השנייה הינםי כל לקוח של המשיבה בתחום הסלולר, יחיד ו/או
תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת, אשר הושמע לו דבר פרסומת עת התקשר אל מוקד
השירות של המשיבה, מבלי לקבל הסכמתו המפורשת להשמעתו ומבלי לאפשר לו לסרב

להשמעה, וזאת במשך 7 השנים אשר קדמו להגשת בקשה זו לאישור תובענה כייצוגית,
ועד למועד אישורה.

19. על חברי קבוצת הנפגעים האמורה נמנית תת קבוצה של אותם נפגעים אשר חוו עוגמת

נפש ורגשות שליליים של ממש לרבות כעס, תסכול, ייאוש וחוסר אונים בשל השמעת דבר
הפרסומת מבלי לקבל את הסכמתו.

ההמתנה למענה אנושי

20. דומה כי אין כיוס מי שאינו צורך שירותים מתמשכים כגון שירותי בנק, אינטרנט, טלפוניה
קווית וסלולרית, טלוויזיה, מיס, גז, חשמל ועוד.

21. חלק חשוב ומהותי משירותים אלו הינו המענה הטלפוני האנושי מטעם הספק. הלקוחות
פונים טלפונית אל הספק לצורך קבלת מענה ושירות בשלל עניינים- חיובים לא ברורים

בחשבון, תקלות טכניות, בקשות לשינוי היקף השירות ועוד ועוד.

22. בניגוד למענה אנושי בעניינים הנוגעים למכירת מוצרים ושירותים, האינטרס של ספקי

השירות הוא לצמצם ככל הניתן את שירות המענה האנושי למי שכבר נמנים על לקוחותיו,
שכן הפעלת שירות זה כרוכה בהוצאות אותן הספקים מעונייגים לחסוך (בין השאר כח

אדם, ציוד, משרדים והוצאות נלוות).

23. לא זו אף זו, זמני ההמתנה הארוכים והמתסכלים גורמים לא פעס ללקוחות להרים ידיים

ולוותר על הנסיון ליצור קשר עם הספק, גם כאשר התגלו חיובי יתר או תקלות אחרות. כך

נחסכים לספקים, במצטבר, סכומי עתק- בין השאר בזכות החזרים שלא נדרשו, גביית יתר
שממשיכה וחסכון בכח אדם שהיה אמור לפעול לתיקון התקלות שלא דווח עליהן.

24. ביום 18.3.2010 התפרסמה במוסף כלכליסט, כתבה אשר חשפה טפח מהנעשה מאחורי
הקלעים של שירות הלקוחות בחברות התקשורת השונות3:

"... זמני ההמתנה מוארכים במכוון לחיסכון מקסימלי לחברה... 'זמן
ההמתנה הוא תמיד החלטת הנהלה מכוונת', מספר גורם באחת מחברות
הסלולר, 'יש לנו דו"חות שמראים אחרי כמה זמן בדיוק הלקוח משתגע.
הרציונל הוא שאס לקוח ממוצע נוטש כשציון רמת השירות הוא 3 ואילו
אנחנו נותנים שירות ברמה 9, הרי שיש פה בזבוז גדול של משאבים. היום
המטרה היא להשקיע את המינימום, להשאיר את הלקוח עד רגע לפני

שלפי הסטטיסטיקות הוא מאבד את הסבלנות. זה לא אופטימלי, אבל

3 העתק הכתבה מצורף כנספח 3.
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כשרוצים להתייעל זה מקום שקל לחסוך בו'... 'סמנכ"ל שירות יכול
לדאוג, מעכשיו לעכשיו, שזמן ההמתנה הממוצע לנציג שירות יהיה 4.4
שניות וששביעות רצון הלקוח תהיה מעל 8, ומחר הוא יכול להחליט שזמן
ההמתנה יהיה עשר דקות ושביעות הרצון תדרדר ל-6. הכל שאלה של

כסף. כל עשירית שנייה נוספת שהלקוח ממתין חוסכת כסף,
והשאלה היחידה היא איך לאזן את זה כך שהחברה תרוויח
כמה שיותר, תעסיק כמה שפחות אנשי שירות, אבל בלי

שהלקוחות ינטשו".

25. הרגולטור אשר היה ער לתסכול הרב שחווה הציבור בשל זמני ההמתנה הבלתי סבירים

למענה אנושי במוקדי שירות הלקוחות הטלפוניים של ספקיות הסלולר, קבע, בין השאר

ברישיון ההפעלה של המשיבה, כי זו חייבת ליתן מענה אנושי למתקשריס למוקד הפניות

הטלפוני שלה, תוך זמן ס3<ר (ר' ס' 2.2 (ג) לנספח ה' לרישיון המשיבה, דרישות מינימום

ורמת השירותים למנוי. העמוד הרלוונטי מרישיון המשיבה, בנוסחו מיום 12.3.2017,
מצורף כנספח 4).

26. אומנם הרגולטור לא קבע מפורשות מהו פרק הזמן הסביר למתן מענה אנושי, אולם לא

יכולה להיות מחלוקת כי זמן המתנה לקבלת מענה אנושי העולה על דקות בודדות, אינו
סביר, קל וחומר כאשר פרק הזמן הממוצע לקבלת מענה אנושי במוקד המכירות הטלפוני

של המשיבה עומד כאמור על 03=1 דקות.

27 זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי במוקד המכירות של המשיבה, מלמד מהו פרק הזמן

הסביר לקבלת מענה אנושי אליבא דהמשיבה עצמה. הנה כי כן, גם מהתנהלות המשיבה

ניתן ללמוד בבירור כי זמני ההמתנה למענה אנושי הנהוגים במוקד השירות שלה, בלתי

סבירים בעליל, ומהווים הפרה של חובתה מכח רישיונה, למתן מענה אנושי תוך פרק זמן
סביר ללקוחותיה.

28. גס המחוקק לא נותר אדיש לתסכול, המצוקה והכעס אשר עוררו בקרב ציבור הצרכנים

זמני ההמתנה הארוכים למענה אנושי אצל ספקי השירות השונים, והוא החליט לשים קץ
לדבר ולקבוע זמני המתנה מקסימליים.

29. וכך במרץ 2012 הותקנו תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), תשע"ב- 2012 (להלן:

"הוראות זמן המענה הטלפוני")4, הקובעות זמן המתנה מקסימלי של 3 דקות לקבלת מענה

אנושי במוקדי שירות אצל עוסקים אשר סעיף 18ב(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן חל עליהם

(והמשיבה כמובן ביניהם). הוראות אלו קובעות כי כאשר זמן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה

אנושי עולה על שלוש דקות, על העוסק להודיע על כך ללקוח, לא יאוחר משתי דקות

4 הוראות זמן המענה הטלפוגי בנוסחן הקודם, נכנסו לתוקף ביום 12.12.12. בתחילה נקבע כי הוראות אלו יחולו לגבי

פניות שעניינן ליקויים או פגמים בשירות. תחולת הוראות ומן המענה הטלפוני הורחבה בתיקון מספר 42, אשר פורסם
ביום 16.12.14, ואשר נכנס לתוקף ביוני 2015,ביחס לכלל הפגיות למוקד השירות.
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מתחילת השיחה וכן ליידע אותו כי יש באפשרותו להמשיך ולהמתין למענה אנושי או
לעבור לשירות השארת הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת (להלן: "שיחה חוזרת").

30. המשיבה, בחוסר תום לב משווע, ובעזות מצח אשר אין כדוגמתה, מנסה לעקר את כוונת

המחוקק בקביעת הוראות זמן המענה הטלפוני, ומתנהלת כאילו האפשרות להשארת
הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת, העניקה לה "קארד בלאנש" לפעול כראות עיניה בקביעת

זמני ההמתנה לקבלת מענה אנושי במוקדי השירות הטלפוני שלה.

31. ברם ההתנהלות האמורה מהווה כמובן הפרה בוטה מצד המשיבה של הוראות זמן המענה

הטלפוני, של הוראות רישיונה ושל חובותיה כלפי לקוחותיה. גם אס לשון הוראות זמן

המענה הטלפוני אינה בין המוצלחות, ברי מעל לכל ספק כי הפרשנות המעוותת אותה

מנסה המשיבה לכפות עליהן בהתנהלותה חסרת תום הלב, אינה הפרשנות הנכונה או
הסבירה.

32. הוראות זמן המענה הטלפוני נקבעו במטרה לשפר את מצבו של הלקוח ולא להרע אותי.

הדרישה למתן אפשרות להשאיר הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת, נועדה למקרים בהם

נוצר עומס כבד מהרגיל על מוקד השירות הטלפוני של העוסק, ובוודאי שלא ליתן היתר

לעוסקים להתיש את לקוחותיהם בזמני המתנה בלתי סבירים בעליל כדבר שבשגרה,
ובלבד שתינתן ללקוח האפשרות להשאיר הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת.

33. על פי הוראות זמן מענה טלפוני, השיחה החוזרת צריכה להתבצע תוך 3 שעות. הצורך

להמתין לשיחה, אשר יכולה להגיע בכל רגע נתון במשך פרק זמן של 3 שעות, והחשש

להחמיץ אותה, מהווים הכבדה של ממש העל הלקוח, קל וחומר כאשר מדובר בדיווח על
תקלה או בעניין דחוף אחר.

34. למעלה מכך, ישנם בעלי מקצוע אשר כלל לא יוכלו לקבל שיחה במשך השעות הקרובות,

כמו מורים, מנתחים, סטודנטים, שוטרים וכדומה.

35. זאת ועוד, מי שאתרע מזלו לפנות אל מוקד השירות הטלפוני של המשיבה כשעתיים לפני

סגירת מוקד השירות הטלפוני, השיחה החוזרת עשויה להגיע אליו רק למחרת, 3 שעות
לאחר פתיחת המוקד.

36. העובדה כי הפרשנות הבלתי סבירה אשר מנסה המשיבה לכפות על הוראות זמן המענה

הטלפוני, עומדת בניגוד גמור לכוונת המחוקק, עולה בין השאר גס מדברי הממונה על הגנת

הצרכן והסחר ההוגן במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בישיבת וועדת הכלכלה מיוס

19.12.11, אשר עסקה בהוראות זמן המענה הטלפוני. דברי הממונה מבהירים כי

האפשרות להשארת הודעה חוזרת נועדה להיות היוצא מן הכלל ולא הכלל:

ייפנו אלינו חברות תקשורת, גופים עסקיים ואמרו •. באמת יש מקרים בהם

יש עומס על הקווים, ולא תמיד אנחנו מצליחים לענות לכולם תוך שלוש
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7ק1ת.אז באנו ואמרנו .י בסדר, בוא מתן את האופציה... " (העתק פרוטוקול
ישיבת וועדת הכלכלה מיום 19.12.11 מצורף כנספח 5).

37. בדיוק כך הבהיר באותה ישיבה גס היועץ לרשות, רשות ההסתדרות לצרכנות, ארגוני
צרכנים:

."אותן שלוש שעות מיועדות לאותם מקרים בהם יש עומס, והחכרה לא
כולה לענות תוך אותן שלוש דקות... במצב הנורמאלי המענה אמור להיות י

תוד שלוש דס1ת".

38. יו"ר וועדת הכלכלה אף הביע באותה ישיבה, את החשש כי העוסקים יהפכו את מה שאמור
להיות היוצא דופן לקבוע:

<7!שאלה היא אחרת. האם שתי הדקות האלו יהפכו לקתסטנט, לקבוע!

איך אנחנו בודקים את זהי."

39. למרבה הצער חשש זה התממש. המשיגה, כעולה מהעובדות, גהרה בחוסר תום לב
משווע להפוך את האופציה אשר ניתנה כדי להקל במקרים של עומס יוצא דופו- לכלל,

למצב הרגיל והקבוע.

40. העובדה כי הפרשנות אשר מנסה המשיבה לכפות על הוראות זמן המענה הטלפוני, אינה

סבירה, ומהווה למעשה הפרה של חובות המשיבה, עולה גם מעמדת היועץ המשפטי

לממשלה אשר הוגשה בת"צ 6771-06-13 שאולי נ. חברת פרטנר תקשורת בע"מ (מאגרי

נבו) ביחס להסדר ההסתלקות אשר הוגש בין הצדדים. היועץ המשפטי לממשלה הבהיר כי

התחייבות המשיבה דשם לזמן המתנה ממוצע למענה אנושי של 5 דקות אינה עולה בקנה
אחד עס הוראות זמן המענה הטלפוני:

י7!שוואה כין התחייבות המשיבה לדין הקיים, מעלה כי ביחס לשיחות
התחייבות זו מציגה העוסקות בפגמים וליקויים, המופנותלמוקד השירות,

סטנדרט נמוך מזה שקיים בתקנות" (העתק עמדת היועץ המשפטי מצורף
כנספח 6).

41. על כל פנים גס לו ניתן היה לקבל את הפרשנות המעוותת שמנסה המשיבה לכפות

בהתנהגותה על הוראות זמן המענה הטלפוני, כאילו מתן האפשרות להשאיר הודעה לצורך

קבלת שיחה חוזרת פוטר אותה מהחובה ליתן מענה אנושי ללקוחותיה הפונים למוקד

השירות הטלפוני שלה, תוך 3 דקות לכל היותר, ומאפשר לה לענותם בהמתנה מתסכלת

במשך דקות ארוכות למענה אנושי, לא היה בכך כדי להכשיר את התנהלות המשיבה שכן

הוראות זמו המענו? הטלפוני אינו פוטרות אותה מהחובות הספציפיות החלות עליה ב<ו

השאר מכח רשיונה. כפי שהראינו לעיל, רשיון זה מחייב את המשיבה ליתן מענה אנושי
במוקד הפניות הטלפוני שלה תוך זמן סביר.
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42. תקנה 4 להוראות זמן המענה הטלפוני קובע מפורשות כי:

אין בהוראות תקנותאלה כדי לגרוע מזכותו של צרכן לפי דין אחר, לרבות "

מכוח רישיון שניתן על פי חוק".

43. לא יכולה להיות כמובן מחלוקת כי זמן המתנה של כ-12:49 דקות לקבלת מענה אנושי,

אינו זמן סביר. רחוק מכך. כאמור לעיל, זמן ההמתנה הממוצע לקבלת מענה אנושי במוקד

המגירות (1:03 דקות) מלמד, על אומד דעתה של המשיבה עצמה, לגבי זמו המתנה סביר
לקבלת מענה אנושי.

44. בהקשר זה יצויין כי למרבה האירוניה, החזקת מוקד המכירות בו ניתן מענה אנושי

ללקוחות פוטנציאליים המהיר בשיעור ניכר מזמן ההמתנה הממוצע, הארוך, המתסכל

והמייאש לקבלת מענה אנושי במוקד השירות, נעשית על חשבון הלקוחות הקיימים, מהם
מגיעות הכנסות המשיבה.

45. זאת ועוד, במסמך שהוציא הרגולטור ב-4ג.18.8 לקראת שימוע לבעלי רישיון רט"ן
: המצורף כנספח 57, הובהר כדלקמן

"2. במציאות הקיימת ומתלונות המתקבלות במשרד עולה כי =

(א) זמן ההמתנה למענה אנושי במוקדי שירות לקוחות טלפוניים הוא בלתי
סביר.

(ב) זמן ההמתנה של לקוח קייס לקבלת שירות מנציג שירות של מוקד

שירות טלפוני, גדול לאין שיעור מזמן ההמתנה של לקוח חדש לקבלת
שירות מנציג מכירות של מוקד מכירות טלפוני".

46. באותו מסמך נקבע, לאור התלונות האמורות, כי זמן המתנה ממוצע יומי לא יעלה על 2
דקות.

47. כן נקבע באותו מסמך כי תנתן אפשרות להשארת הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת בדומה

להסדר בהוראות זמן המתנה טלפוני, וכי אם יבחר הפונה להמתין למענה אנושי, לא יעלה

זמו ההמתנה המירבי על 6 דקות. היינו באותם מקרים בהם נוצר עומס כבד מהרגיל, אסור
שזמן ההמתנה יעלה על 6 דקות.

48. המסמך האמור מלמד על אומד דעתו של הרגולטור לגבי סבירות זמני ההמתנה ועל כך כי

זמני ההמתנה הנהוגים למענה אנושי במוקדי השירות של המשיבה, חסרי סבירות בעליל.

5 למיטב ידיעת הח"מ, אומנם נערך שימוע בעניין מושא המסמן האמור, אך טרם ניתנה החלטה והעניין נמצא בבחינת
וועדת הכלכלה
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49. כן מלמד המסמך האמור באופן ברור וחד משמעי כי בניגוד גמור לאופן בו פועלת המשיבה,

מתן האפשרות להשאיר הודעה לצורך קבלת שיחה חוזרת, לא היווה הרשאה להפעיל

מוקדי שירות עם זמני המתנה בלתי סבירים המתעלמים כליל מהחובה למתך מענה אנושי
תוך 3 דקות.

הש מעת דגר פרסומת גופייה

50. למשיבה לא די בכך שהיא מתעמרת בלקוחותיה וגורמת להם כאמור להמתין עד בוש
לקבלת מענה, היא אף מנצלת את העובדה כי יש בידיה קהל שבוי ומאלצת אותו בחוסר
תום לב משווע להקשיב לדברי פרסומת, מבלי לקבל את הסכמתו לכך ומבלי ליתן לו

אפשרות לסרב להשמעת דבר הפרסומת.

51. נכון לעת הזו, מאלצת המשיבה את לקוחותיה, המתקשרים אל מוקד השירות שלה,

הקוואטרו" שלה (מנוי משולב של קווי סלולר, טלפון קווי, ספק להקשיב לפרסומת למנוי "

ותשתית אינטרנט וטלוויזיה), (להלן: "דבר הפרסומת"), וזאת במשך 22 שניות תמימות.

52. ויובהר, אין מדובר בדבר פרסומת המושמע כתחליף לנעימה המתנגנת בזמן ההמתנה

לאחר בחירת השלוחה הדרושה ללקוח המתקשר, אלא בפרסומת המושמעת ללקוח
בהכרח, במלואה, בטרם ניתנה לו בכלל האופצייה לבחור בנתב שיחות את השירות לשמו

הוא התקשר. רק לאחר שהמשיבה משמיעה לו את דבר הפרסומת במלואו, הוא מועבר
לתפריט בחירת השלוחה הדרושה לו. ללקוח המתקשר אין כל דרך או אפשרות להתקדם

ולעבור לתפריט השלוחות, מבלי להקשיב לאותה פרסומת עד סופה. לא זו אף זו, הלקוח

יאלץ להקשיב לה עד סופה בכל פעם שיתקשר אל המשיבה במהלך אותה תקופה, בין אם
פעם אחת ובין אס חמש פעמים באותו יום או שבוע.

53. דומה הדבר ללקוח המגיע למרכז שירות פרונטלי של המשיבה, למשל לצורך תיקון מכשיר

הטלפון שלו, ומבקש להכנס פנימה, ברם השומר בכניסה עוצר אותו, ומונע ממנו להכנס

וכופה עליו לשמוע את דבר פרסומת בנוגע לחבילת הקוואטרו עד תומו, וזאת מבלי לבדוק

האס הלקוח מעוניין בכלל לשמוע את דבר הפרסומת. רק לאחר שהשמיע באוזניו את דבר
הפרסומת במלואו, הוא יאפשר ללקוח להכנס אל מרכז השירות.

54. לא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בהתנהלות מקוממת, מכעיסה, חסרת תום לב והגינות

מצד המשיבה, הגורמת ללקוח בין השאר למטרד, לפגיעה באוטונומיה, לעוגמת נפש,

לבזבוז זמן והמהווה עבירה על הוראת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב- 1982 (להלן: "חוק התקשורת") הידוע כאיסור על "ספאם".

העובדות והממצאים

55. המבקשת הינה לקוחה של המשיבה.
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56. לאחר שעובד המבקשת, מר מאור בשן (להלן: "מאור")*, הבחין כי המשיבה שולחת
למבקשת הודעות דואר אלקטרוני ובהן הפגיות לחשבוניות באתר המשיבה במקום

חשבוניות, נשלחה דרישה מטעם המבקשת אל המשיבה לקבל חשבוניות, ולא קישורים

לחשבוניות. העתק הדרישה אשר נשלחה אל המשיבה ביום 7.6.2017, מצורף כגספח 8.

57. המשיבה התעלמה מדרישה זו ושוב שלחה הפניה לחשבונית במקום חשבונית. על כן נשלחה
אליה הודעה נוספת מטעם המבקשת ובה דרישה לקבל חשבוניות ולא הפניות לחשבוניות.

העתק הדרישה הנוספת מיום 10.7.2017 מצורף כנספח 9.

58. רק לאחר משלוח הדרישה הנוספת, שלחה המשיבה אל המבקשת באמצעות הדואר

האלקטרוני חשבוניות עבור התקופה שבין דצמבר 2016 ועד ליוני 2017. העתק החשבוניות
מצורף כנספח 10.

59. במסגרת תפקידו אצל המבקשת, עבר מאור על החשבוניות שהגיעו וגילה חיוב בגין קו

שאינו מוכר. הוא דיווח על כך לעו"ד בשן, בעלי המבקשת.

60. על כן התקשר עו"ד בשן ביום 31.8.2017 אל המשיבה, במטרה לברר את פשר החיוב. לשם

כך הוא נאלץ להמתין 50 =13 דקות תמימות, עד לקבלת מענה אגושי, במהלכן הושמע לו

דבר הפרסומת, במשך 22 שניות תמימות, מבלי שבקש ומבלי שהסכים, כאשר רק לאחר

סיום השמעת דבר הפרסומת, ניתנה לו האפשרות להתקדם בעניינו ולעבור לנתב השיחות.

61. באותה שיחה התברר כי אכן המבקשת חוייבה שלא כדין על ידי המשיבה עבור קו אשר

המבקשת לא בקשה ואשר כלל לא ידעה על קיומו. נציגת המשיבה הבטיחה כי המבקשת
2 ¤. כן סוכם תזוכה בגין חיוב יתר זה החל מדצמבר 2014 בסכום כולל של מעל 500,
במסגרת שיחה זו על שינוי התוכנית של המבקשת אצל המשיבה. דיסק ועליו הקלטת

השיחה מצורף כנספח 11.

62. ברם כאשר הגיעו אל המבקשת באמצעות הדואר האלקטרוני המסמכים בנוגע לתוכנית

החדשה, התברר כי על פי הרשום, מחיר התוכנית לא תאם למחיר עליו סוכם בשיחה מיום
31.8.2017. על כן התקשר מאור ביום 1.9.2017 אל המשיבה.

63. גס מאור נאלץ לכלות את זמנו בהמתנה מתסכלת לקבלת מענה אנושי במשך 15:29 דקות

ארוכות, במהלכן הושמע גם לו דבר הפרסומת, במשך 22 שניות תמימות, מבלי שבקש

ומבלי שהסכים, כאשר רק לאחר סיום השמעת דבר הפרסומת, ניתנה לו האפשרות

להתקדם בעניינו ולעבור לנתב השיחות. השיחה מוקלטת על הדיסק המצורף כנספח 11.

6 למען שלמות התמונה יצויץ כי מאור הינו אחיו של בעליה של המבקשת, אחד הח"מ.
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64. ההמתנה כמו גם ההשמעה הכפוייה של דבר הפרסומת, עוררו במאור רגשות שליליים של

ממש ובין השאר תסכול, ייאוש, חוסר אונים עוגמת ומפח נפש וכעס, ופגיעה באוטונומיה
שלו לבחור האס להאזין לפרסומת אם לאו.

65. כאן המקום לציין כי עו"ד בשן, בעלי המבקשת נמנה בין ב"כ המייצגים בת.צ. (מרכז) -552
07-14 קרבקי נ. הוט - מערכות תקשורת בע"מ (מאגרי נבו) בה אושרה תובענה העוסקת

בין השאר בהפרת חובות המשיבה בנוגע לזמני המתנה לקבלת מענה אנושי. כן שקד עו"ד
בשן באותה עת על הכנת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ

העוסקת באותו עניין.

66. מאחר ועל פני הדברים נראה היה כי גס ידה של המשיבה במעל וכי זמני ההמתנה הארוכים
והבלתי סבירים בהם נתקלו בעלי המבקשת ומאור אינם מקריים וכי בנוסף זו עוברת על
איסור הספאס באופן שיטתי, ביקש עו"ד בשן, כבעלי המבקשת, ממאור לבדוק את העניין.

67. תוצאות הבדיקה שערך מאור היו חד משמעיות והראו כי אכן מדובר בהפרה שיטתית
ובוטה של חובות המשיבה כאמור, וכי זמני ההמתנה המקוממים והבלתי סבירים בהם

נתקלו בעלי המבקשת ומאור כאשר נאלצו לפנות אל המשיבה, לא היו יוצאי דופן אצל
המשיבה או נקודתיים וכי ההשמעה הכפיייה של דגר הפרסומת נעשתה בגל שיחה

ושיחה.

68. מאור ערך 22 שיחות אל מוקד השירות של המשיבה בימים שונים ובשעות שונות של היום
לצורד הבדיקה. ברוב המקרים מיד לאחר השיחה למוקד השירות, ערך מאור שיחה נוספת
למוקד המכירות. הממצאים היו חד משמעיים ומקוממים ביותר ולימדו כי מדובר

בהתנהלות חסרת תום לב ומפרה מצד המשיבה.

69. זמן ההמתנה הממוצע לקבלת מענה אנושי במוקד השירות של המשיבה ללקוחות
הסלולר, בשיחות אשר נערכו מטעם המבקשת, הסתכם ב-12:49 דקות! ' ! מדובר כמובן

427 על זמן ההמתנה המקסימלי של 3 בפרק זמן בלתי סביר בעליל, העולה בלמעלה מ-0/0
דקות שקבע המחוקק. למעלה מכד, באף אחת מהשיחות לא ארן זמן ההמתנה למענה

אנושי 3 דקות או פחות, וברובן המכריע היה זמן ההמתנה ארוך בשיעור ניכר.

70. לעומת זאת, זמן ההמתנה הממוצע לקבלת מענה אנושי במוקד המכירות, הסתכם
בבדיקות שערד מאור, ב-1:03 דקות בלבד!!! מדובר בפער מכעיס ומקומם של מעל ל-

1,2200/0 בין זמני ההמתנה הממוצעים למענה אנושי בין המוקדים השונים! י!

71. פירוט השיחות למוקדי השירות והמכירות של המשיבה, מועדו ומשכן עד לקבלת מענה
אנושי מצורף כנספח 12. הדיסק ועליו הקלטת השיחות אל המשיבה צורף כנספח 11.

הערכת גודל הקבוצות, הנזק והיקפו
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72. כידוע, המבקש אינו נדרש (ואף אינו יכול לרוב), להראות בשלב הגשת הבקשה מהו ההיקף

המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי המגיעים
להם.

73. כל שנדרש המבקש בשלב בקשת האישור הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר

בקבוצות גדולות דין ההופכות את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה. גודל
הנזק וגודל הקבוצות אמורים להתברר בשלב הדיון בתובענה עצמה:

יחשאלה כמה מחברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה תוכל להתברר
ות, כי ידי בכך בתובענה עצמה. לכן קובעסי 4(א)(1) לחוס תובענות ייצוגי
המבקש יראה כי לכאורה נגרם לו גזק/כאשר סי 20 לחוק מסמיך את ש

בית המשפט לקבוע את דרכי הוכחת הנזק והזכאות לסעד" (ת.א. (ת"א)

2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו), "בשלב זה של אישור

התובענה כייצוגית אינני נדרש לקבוע מהו גובהו המדויק של הנזק שנגרם
למבקשת, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, וכיצד יש לחשבו. די בכך שהמבקש

נזק בר-0יצוי " (בש"א (ת"א) 24655/06 פרחו נ. הוכיח לכאורה כי נגרם לו 
מולטילוק בע"מ. מאגרי נבו).

74. פרטי חברי קבוצות הנפגעים, היינו הלקוחות אשר התקשרו אל מוקד השירות הטלפוני של

המשיבה כמו גם זמני ההמתנה לקבלת מענה אנושי ופרטי דברי הפרסומת אשר הושמעו

למתקשריס למוקד השירות לרבות מספר ההשמעות ואורכם של דברי הפרסומת, נמצאים
כמובן בידי המשיבה.

75. למען הזהירות נזכיר כי כידוע, קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצות ו/או את

נזקם המדויק, אינה תנאי לאישור הבקשה. די בכך כי ניתן לאמוד את גודל הקבוצות

ונזקיהן באמצעים שונים לרבות סקר צרכני והסתמכות על חזקות שונות (ראה ע"א

10085/08 תנובה-מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ. עזבוו המנוח תופיק ראבי

ז"ל (מאגרי נבו), ת.צ. 6511-07-11 (ת"א) רז נ. קורל-תל בע"מ מאגרי נבו וכן עניין פרחו
הנ"ל).

76. עוד נציין, למען הזהירות, כי מושכלות יסוד הן כי גס אס סכום הנזק משתנה מנפגע לנפגע

(למשל שונות בזמן ההמתנה ו/או בעומק הפגיעה הבלתי ממונית), ואף אם בירורו מצריד

בדיקה פרטנית, אין בכך כדי לפגוע בהתאמת התובענה להליך הייצוגי (ראה למשל ע"א

2718/09 גדיש נ. אלסינט (מאגרי נבו), רע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. עמוסי

(מאגרי נבו), רע"א 4556/94 טצת נ. זילברשץ. (מאגרי נבו) ע"א 8037/06 ברזילי נ. פריניר

(הדס 1987) בע"מ (מאגרי נבו) ת"צ (מרכז) 39507-07-14 מוגרבי נ. המשיב לישראל בע"מ
(מאגרי נבו) ועוד).

77. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים

שניתן לאתר בשלב זה ולהערכות הנגזרות מההיגיון ומנסיון החיים.
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היקף הנפגעים והנזק נקרב חברי הקגוצה הראשונה

78. נכון לסוף שנת 2016 היו למשיבה כ-2.8 מיליון לקוחות בתחום הסלולר7. ניתן אם כן לשער
באופן זהיר כי מספר הפניות היומי למוקד השירות הטלפוני ללקוחות הסלולר של
. מסתכם בכ-3,500 פניות ליום (0.12546 מהלקוחות) המשיבה, גמטרה לקבל מענה אנושי

ו-7,350,000 פניות ב-7 שנים.

79. כעולה משיחות הבירור שנערכו אל המשיבה וכן מהבדיקות שערך מאור, ב-1000/0 מהפניות
למוקד השירות של לקוחות הסלולר, עלה זמן ההמתנה למענה אנושי על 3 דקות.

500̂ מהפניות למוקד השירות 80. למען הזהירות ובאופן המקל עם המשיבה, נניח כי בכ-
הטלפוני ללקוחות הסלולר לצורך קבלת מענה אנושי, עלה זמן ההמתנה על 3 דקות. מדובר
אם כן בכ-3,675,000 פניות בהן נאלצו לקוחות המשיבה להמתין למענה אנושי מעבר לזמן

ההמתנה הסביר, וזאת במהלך 7 שנים.

81. אס נפחית מפניות אלו 1096, שיעור אותו ניתן לייחס לפניות אשר נערכו בזמנים של
עומסים כבדים מהרגיל ובלתי צפויים לגביהם ניתנה האפשרות של השארת הודעה לקבלת

שירות השיחה, עדיין מדובר ב-3,307,500 פניות8.

82. כעולה מהשיחות אשר נערכו בשם המבקשת ומהבדיקות שערך מאור, זמן ההמתנה העודף
.9 דקות. למענה אנושי, היינו פרק הזמו אשר עלה על 3 דקות. עמד בממוצע על 49

83. כעולה מהאמור לעיל, המשיבה גרמה ללקוחותיה לבזבוז זמן, אשר במצטבר מסתכם ב-
32,468,625 דקות בהן נאלצו לקוחות המשיבה להמתין למענה אנושי, מעבר לזמן הסביר

ואשר גקבע על פי חוק9.

84. בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] שם מוגדר נזק ממון כ: "הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים
לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים".

85. השכר השעתי הממוצע, מהווה כמובן אינדיקציה ראוייה לגובה הנזק שנגרם בגין בזבוז
הזמן.

86. כעולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ר' נספה 14), השכר החודשי הממוצע

במשק נכון למאי 2017, עומד על 10,251 ¤. יוצא איפוא כי השכר השעתי הממוצע הינו
."¤ 56.76

7 העתק הכתבה מביזפורטל מצורף כנספח 13

8 נזכיר כי לפי אומד דעתו של הרנולטור, גם במקרים אלו זבע ההמתנה אינו אמור להעלות על 6 דקות.

9 חישוב זה מיטיב עם המשיבה, שכן� גם כאשר מדובר בעומס בלתי צפוי המחייב את המשיבה לאפשר השארת הודעה
לשם קבלת שיחה חוזרת, אין היתר לקיומם של זמני המתנה ארוכים ומתישים למענה אנושי.

10 לפי 21 ימי עבודה בחודש בני 8.6 שעות.
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87. מכאן עולה כי הנזק המצטבר בגין בזבוז הזמן שגרמה המשיבה לחברי קבוצת הנפגעים
הראשונה מסתכם בכ-30,715,319 ¤.

2 פניות, חוו 88. ניתן להעריך, וגם זאת באופן זהיר, כי לפחות ב-8096 מהפניות, היינו 646,000,

חברי קבוצת הנפגעים הראשונה עוגמת נפש ורגשות שליליים של ממש לרבות כעס, תסכול,

ייאוש, חוסר אונים וחוסר נוחות בשל ההמתנה לקבלת מענה אנושי מעבר לזמן הסביר,
ובזבוז הזמן אשר נגרם בשל כך.

89. בת.צ. (מרכז) 552-07-14 קרבקי נ. הוט - מערכות תקשורת בע"מ (מאגרי נבו) הובהר כי:

"ברי כי הפרת חובתה של הוט התבטאה בחוסר נוחות של לקוחותיה.
המתנה ממושכת לשירות או מנגד ויתור על השירות, בשניהם מימד
משמעותי של הוסר נוחות. כאשר הלקוח סבור או יודע כי על הספק חלה
חובה להשיב לו תוך פרק זמן מסוים, ואף על פי כן הוא מפר אתחובתו-

תחושתחוסר הנוחות ודאי נוברת".

90. הנזק הבלתי ממוני בענייננו, כמפורט לעיל, עומד על פי הערכת המבקשת על כ-10 ¤ לנפגע
.¤ 26,460, ובסך הכל 000

היקף הנפגעים והנזק בקרב חברי הקבוצה השנייה

91. כאמור נכון לסוף שנת 2016 היו למשיבה כ-2.8 מיליון לקוחות בתחום הסלולר, כך שניתן
לשער באופן זהיר כי מספר הפניות היומי למוקד השירות הטלפוני ללקוחות הסלולר של

המשיבה, מסתכם בכ-5,000 פניות ליום (כ�0.17996 מהלקוחות) ו- 10,500,000 פניות ב-7
שנים.

92. כעולה משיחות הבירור שנערכו אל המשיבה וכן מהבדיקות שערך מאור, ב-1000/0 מהפניות
למוקד השירות של לקוחות הסלולר, הושמע דבר הפרסומת בטרם ניתנה האפשרות

למתקשר לעבור אל נתב השיחות לצורך בחירת היעד הרלוונטי לפנייתו.

93. כעולה מהשיחות אשר נערכו בשם המבקשת ומהבדיקות שערך מאור, משך דבר הפרסומת

שכפתה המשיבה על הלקוחות אשר התקשרו אל מוקדי השירות שלה, עמד על 22 שניות.

ייתכן כי לאורך השנים הושמעו דברי פרסומת אחרים, אך ניתן להניח בשלב זה כי אורכם
לא היה קצר מאורכו של דבר הפרסומת אותו משמיעה המשיבה בימים אלו.

̂ם5 ממספר הפניות אל מוקדי השירות הטלפוני של המשיבה, 94. אם נפחית למען הזהירות 

לגביהן ניתן להניח כי שמיעת דבר הפרסומת לא היוותה בזבוז זמן, וכי הדברים שנשמעו

הועילו לשומע, בזבוז הזמן אשר גרמה המשיבה ללקוחותיה מסתכם במצטבר ב-3,657,500
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דקות במהלכן נאלצו לקוחות המשיבה להאזין בעל כורחם לדבר הפרסומת, מבלי שנתנו
הסכמתם לכך ומבלי שניתנה להם אפשרות לסרב11.

95. כאמור לעיל, בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] שם מוגדר נזק ממון כ: "הפסד או הוצאה

ממשיים הניתנים לשומה בכסף יאפשר למסור עליהם פרטים", והשכר השעתי הממוצע,
מהווה כמובן אינדיקציה ראוייה לגובה הנזק שנגרם בגין בזבוז הזמן.

96. כפי שפורט לעיל, השכר השעתי הממוצע הינו 56.76 ¤.

97. מכאן עולה כי הנזק המצטבר בגין בזבוז הזמן שגרמה המשיבה לחברי קבוצת הנפגעים
השנייה כאשר השמיעה להם את דבר הפרסומת בנסיבות המתוארות לעיל מסתכם בכ-

,¤ 3,459,995

98. ניתן להעריך, וגס זאת באופן זהיר, כי לפחות ב-300/0 מהפניות הרלוונטיות, היינו
2,992 פניות, חוו חברי קבוצת הנפגעים השנייה עוגמת נפש ורגשות שליליים של ממש ,500

לרבות כעס, תסכול, ייאוש, חוסר אונים וחוסר נוחות בשל כפיית שמיעת דבר הפרסומת
בנסיבות המתוארות לעיל, ובזבוז הזמן אשר נגרם להם בשל כך.

99. הנזק הבלתי ממוני בענייננו, כמפורט לעיל, עומד על פי הערכת המבקשת על כ-5 ¤ לנפגע
ובסך הכל 14,962,500 ¤.

עילות התובענה בעניינם של חברי קבוצת הנפגעים הראשונה

הפרת חובה חקוקה

100. כמפורט לעיל, המשיבה מפרה באופן שיטתי וברגל גסה את הוראות זמן המענה הטלפוני

וחובתה לספק מענה אנושי תוך 3 דקות לפונים אל מוקד השירות הטלפוני שלה, באופן

בוטה, כאשר לפחות בחלק ניכר ומשמעותי מהשיחות, נאלצים הפונים להמתין למענה

אנושי פרקי זמן הארוכים בשיעור משמעותי מהרף העליון של 3 הדקות אשר קבע
המחוקק.

101. כאמור לעיל, מהתנהלות המשיבה נראה כי זו מנסה, באופן מקומם וחסר תום לב, להפוך

את הרשות שנתן לה המחוקק לאפשר ללקוחות הממתינים, להשאיר הודעה לצורך קבלת

שיחה חוזרת במקרים של עומס לא צפוי, לפטור גורף מחובת מתן מענה אנושי תוך 3 דקות

ולהיתר להתעמר בלקוחותיה ולהפעיל מוקדי שירות עם זמני המתנה שערורייתיים. ברם,
כפי שהראינו לעיל, אין בסיס לפרשנות המעוותת שמכסה המשיבה לכפות על הוראות זמן

המענה הטלפוני.

1 י למען הסר ספק יודגש כי הנזק אשר נגרם בגין בזבוז זמנם של חברי קבוצת הנפגעים הראשונה הוא זמן ההמתנה

העודף מעבר לזמן ההמתנה הסביר והקבוע בחוק ואילו הנזק בגין בזבוז זמנם של חברי קבוצת הנפגעים השנייה הוא
נזק נפרד ושונה, אשר נגרם בזמן שמיעת דבר הפרסומת אשר מעכב את הכניסה לנתב השיחות.
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102. זאת ועוד, כפי שהובהר לעיל, רישיון המשיבה מחייב אותה ליתן לפונים אל מוקד השרות

הטלפוני שלה, מענה אנושי תוך זמן סגיר. כפי שהראינו לעיל, המשיבה מפרה גס חובה זו,
ובחלק ניכר ומשמעותי מהשיחות לא רק שזמן ההמתנה אינו סביר, אלא שהוא בלתי סביר

בעליל.

103. בהקשר זה ראוי להזכיר כי תקנה 4 להוראות זמן מענה טלפוני קובעת מפורשות כי:

ראות תקנות אלה כדי לגרוע מזכותו של צרכן לפי דין אחר, לרבות "אין בהו
מכוח רישיון שניתן על פי חוק"

104. גס נציגת הלשכה המשפטית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בישיבת וועדת הכלכלה
מיום 19.12.11, הבהירה כי אין בהוראות זמן המענה הטלפוני כדי לגרוע מהוראות הרישיון

ודרישותיו לעניין זמן ההמתנה =

"אני רוצה לציין שאנחנו מודעים לכך שישנם חיקוקים או הוראות מכח
חוק, בין אם זה רישיונות, אמות מידה, הסדרות ספציפיות שלל
רגולטורים אחרים שיכול להיות שהם קובעים הוראות אחרות. אנחנו לא
באים להתערב בהסדרות האלה ככל שההסדרות האלה לא מרעות יותר
עם הצרכן לעומת מה שקבוע בתקנות" (העתק פרוטוקול הדיון מיום

19.12.11 צורף כנספח 5).

105. סעיף 11(א) לחוק התקשורת, קובע כי בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח
תקין וסדיר על פי הרשיון.

106. הפרת תנאי הרשיון מהווה אם כן הפרת חובה חקוקה.

107. סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, אוסר על עוסק12 לעשות דבר במעשה או במחדל, בכתב או
בעל פה העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה.

108. סעיף 2(א)(1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בין השאר יראו את \ז.-י7!טיכ, המהות, הכמות
והסוג של נכס או שירות;" כעניין מהותי בעסקה.

כלפגם או 109. סעיף 4(א)(1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק חייב לגלות לצרכן בין השאר� "

איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס -,"
כעניין מהותי בעסקה.

110. סעיף 4(ב) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הוראות סעיף 4(א)(1) יחולו גם על שירות.

12 למען הסר ספק יצויין� כי "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ'ק'ל שמוכר נבס או נותן שירות דרך עיסוק". אין ספק כי

הגדרה זו חלה על המשיבה הנותנת שירותים שונים דרך עיסוק.
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111. כאמור לעיל, מתן מענה אנושי לפונים דרך הטלפון מהווה חלק מהותי מהשירות ללקוחות

הסלולר של המשיבה, בין השאר לאור היותם שירותים מתמשכים המחייבים מסירת פרטי
חשבון בנק או אשראי לחיוב וכן לאור היותם שירותים מבוססי טכנולוגיה.

112. ברם המשיבה אינה מגלה מראש כי חלק זה של השירות, היינו מתן מענה אנושי לפניות

למוקד הטלפוני יהיה באיכות גרועה, וכי קבלת השירות מחייבת המתנה ארוכה, מייאשת
ומתסכלת, כמעט בכל פנייה ופנייה, ולמצער בחלק ניכר ומשמעותי מהפניות, באופן

המפחית למעשה משמעותית מערכם של שירותים אלו אותם אמורה לספק המשיבה.

113. נזכיר בהקשר זה כי סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הפרת החובות בין השאר על
פי פרקים ב' ו-ג' לחוק, מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (תשכ"ח-1968)(להלן:

"פקודת הנזיקין").

114. ס' 63 (א) לפקודת הנזיקין קובע כי י.

"כופר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל
חיקוק- למעט פקודה זו- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או
זק מסוגו או מטבעו של נ להגנתו שלאדם אחר,וההפרה גרמה לאותו אדם 
זק שאליו נתכוון החיקוק;אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה הנ

התכוון , אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, לתרופה המפורשת כפקודה זו
זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להוציא תרופה זו. לענין סעיף 
להגנתו שלפלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של

אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם ככלל או של בני-אדם
מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני"

115. ס' 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי�

זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו שלפלוני, "לענין סעיף 

אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או

לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר
שעמם נמנה אותו פלוני ".

: 116. למען הזהירות נזכיר כי

בהעדר שיקולים מיוחדים לסתור, ההנחה היא כי כל חובה שהוטלה "
מכוח חיקוק במישרין או בעקיפין על אדם או גוף נועדה לטובתו או להגנתו
של הנפגע מהפרתח ומזכה את הנפגע בסעד נזיקי" (ת.צ. (ת"א) -38194-07

10 ספיר נ. פלאפון תקשורת בע"מ (מאגרי נבו).

117. הנה כי כן מהמצורף עולה כי המשיבה מפרה חובות חקוקות המוטלות עליה ובכללן

הוראות זמן המענה הטלפוני, הוראות חוק התקשורת והוראות חוק הגנת הצרכן. לא יכול

להיות ספק כי החיובים אשר נקבעו בחיקוקיס האמורים נועדו לטובת המבקשת ויתר
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חברי קבוצת הנפגעים, וכי הפרתם גרמה להם לנזק שהינו מסוג הנזקים אותם נועדו

הוראות החוק שהופרו על ידי המשיבה למנוע- זמני המתנה בלתי סבירים למענה אנושי,
והטעייה ואי גילוי בנוגע לזמני המתנה אלו.

עילות חוזיות

118. לא יכולה להיות מחלוקת כי בין המשיבה לבין לקוחותיה קיימת מערכת הסכמית.

119. גם אס לא נקבע מפורשות בהסכם בין הצדדים כי על המשיבה ליתן ללקוחותיה מענה

אנושי בהתאם להוראות החוק והרישיון, ברי כי מדובר בחיוב מכללא הנכלל בתנאי

ההתקשרות בין המשיבה לבין לקוחותיה לפיו זו תפעל על פי הוראות הדין והרגולטור, קל
וחומר כאשר מדובר בעוסק דוגמת המשיבה, המספקת שירותים מכח רישיון אשר ניתן לה

על ידי המדינה.

120. יפיס בהקשר זה הדברים שנקבעו בבש"א (ת"א) 14184/07 ת.א. (ת"א) 2057-07 פרי נ. שערי
דלק פתוח וניהול-שותפות רשומה (מאגרי נבו) ?.

"יש לראות את הוראות הצו וחוק הפיקוח כמוכללות אל תוך חוזה המכר
שבין הלקוח ותחנת הדלק".

: 121. גם בעניין הוט הנ"ל הבהיר בית המשפט כי

כאורה, הפרת הרשיון והפרת הדין מביאה גם למסקנה בדבר הפרת יל

שכולל מכללא התניה כדבר קיום הדין כלפי הצרכן, החוזה בין הצדדים,
ללת גם קיום ההוראות כדין וקיום החוזה בתום לב מצד הוט ודאי כו

המשיבות עם הצרכן."

122. החובה שלא לפעול בניגוד להוראות הדין והרגולטור אף קמה מכח הוראת סעיף 39 לחוק

החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 (להלן .? "חוק החתים"}, שכן כידוע:

א הוראה <מלכותית< רבת פנים. יש "...הוראת סעיף 39 לחוס החוזים הי
שהיא מטילה חובות שזכרו לאכאבמפורש בחוזה שביו הצדדים..." (בג"ץ
58/90 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע נ. בית הדיו הארצי לעבודה

בירושלים (מאגרי נבו)).

123. זאת ועוד, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, חובת המשיבה בדבר מתן מענה אנושי תוך פרק

סביר לפניות טלפוניות, המהווה חלק מהשירות אותו עליה לספק ללקוחותיה, עולה גם

מסעיף 45 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"):

ירות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים כמתן <ד1יובלמתן נכס או ש
ירות מסוג ומטיב בינוניים ". נכס או ש
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נ^1,220 בזמן ההמתנה הממוצע למענה האנושי, בין הפונים למוקד 124. הפער של למעלה מ-

המכירות לבין הפונים למוקד שירות לקוחות הסלולר של המשיבה, מעיד גס הוא כאלף

עדים על כך כי שירות המענה האנושי אותו נותנת המשיבה, רחוק מלהיות ביגוני, והוא
גרוע בעליל.

125. הנה כי כן, המשיבה מפרה התחייבות, לפחות מכללא, כי מתן מענה אנושי לפנייה טלפונית
לשירות הלקוחות, יהיה למצער מסוג וטיב בינוניים.

126. זמני ההמתנה הבלתי סבירים לקבלת מענה אנושי בפנייה למוקד שירות הלקוחות של

המשיבה, מהווים אס כן שירות מטיב גרוע ולפיכך הפרה של המערכת החוזית בין המשיבה
ללקוחותיה.

127. מהמצורף עולה כי המשיבה מפרה באופן בוטה את חיוביה הנכללים, כאמור לפחות מכללא

ומכח חובת תום הלב, בהתקשרות בינה לבין לקוחותיה, בדבר מתן מענה אנושי תוך פרק

זמן סביר, אשר לא יעלה על 3 דקות, באופן אשר יהווה קיום התחייבויותיה בטיב בינוני

לפחות, ובכך היא גורמת ללקוחותיה לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים כמפורט לעיל.

רשלנות

128. גם לו הייתה מראה המשיבה כי זמני ההמתנה הארוכים, המייאשים והבלתי סבירים

למענה אנושי במוקדי שירות הסלולר שלה אינם מכוונים, וכי התנהלותה בעניין לא נועדה

להשיא את הכנסותיה על חשבון לקוחותיה, לא היה בכך כמובן כדי לפטור אותה
מאחריותה לנזקים שגרמה לחברי קבוצת הנפגעים.

129. לא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים בין המשיבה לבין לקוחותיה ובכללם חברי

קבוצת הנפגעים, קמה חובת זהירות מושגית.

130. כן לא יכולה להיות מחלוקת כי למשיבה, כעוסק הנותן שירות מתמשך, אשר חלק מהותי

ממנו הינו קיומו של מוקד שירות טלפוני בו ניתן מענה אנושי לפניות המתבקשות והצפויות

של לקוחות בנושאי השירות השונים (תקלות טכניות, בירור חיובים ועוד), קמה גם חובת

זהירות קונקרטית כלפי לקוחותיה לדאוג לכך כי המענה האגושי יינתן תוך זמן סביר וכי

הלקוחות לא יכלו את זמנם בהמתנה ארוכה, מתסכלת ומייאשת, אשר תגרום להם לנזקים
ממוניים ובלתי ממוניים כמפורט לעיל.

131. כאמור לעיל, לאור מעמדה המיוחד של המשיבה הפועלת מכח רישיון אשר ניתן לה על ידי
המדינה, חובות הזהירות האמורות חלות עליה ביתר שאת.

132. ברם, כעולה מהמפורט לעיל, המשיבה עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון לא היה עושה

באותן נסיבות וכן לא עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון היה עושה באותן גסיבות ולא

השתמשה במיומנות, ולא נקטה מידת זהירות, שעוסק סביר ונבון באותו תחום היה

משתמש או נוקט באותן נסיבות, ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות
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והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי חברי קבוצת הנפגעים הראשונה וגרמה להם ממוניים
ובלתי ממוניים כמפורט לעיל.

הפרת חובות תום לב נאמנות והגינות לבר חוזיות

133. המשיבה הפועלת כאמור מכח רשיון שקבלה מהמדינה, בתחום בו התחרות הינה צרה
ומועטה, ולפיכך קמות לה כאמור גם חובות נאמנות, הגינות ותום לב מוגברות כלפי ציבור

לקוחותיה.

134. ראינו כאמור כי המשיבה מפרה באופן בוטה את חובותיה האמורות, מנצלת לרעה את

כוחה אל מול חולשת לקוחותיה כצרכנים, נוהגת בחוסר תום לב בלקוחותיה, מזלזלת
בזמנם ובזכויותיהם מחד גיסא ובחובותיה כלפיהם מאידך גיסא, מקצצת בעלויות מערך

השירות, וכך מעשירה את קופתה.

עשיית עושר ולא במשפט

135. כידוע התגבשות עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט מותנית בהתקיימות 3 יסודות: יסוד
ההתעשרות- היינו קבלת כספים, נכסים ושירותים; מקור ההתעשרות- צריך לצמוח לזוכה
מאחר, על חשבון האחר; אופי ההתעשרות- כאשר ניתן להצביע על דין השולל את הפעולה

שהביאה את ההתעשרות, הרי שניתן לומר כי ההתעשרות איננה כדין.

136. במקרה שלפנינו, יסוד ההתעשרות מתקיים בכך שהמשיבה במטרה להשיא את רווחיה,

מקמצת בהוצאות הפעלת מוקד שירות בהיקף ראוי אשר יאפשר מתן מענה אנושי

ללקוחות המשיבה הפונים אל מוקד השירות שלה תוך פרק זמן סביר, ובכך גורמת לזמני
המתנה ארוכים, מייאשים ובלתי סבירים.

137. בהקשר זה ראוי לציין כי מוקד השירות הטלפוני ממומן כמובן מתוך ההכנסות המתקבלות
מלקוחות המשיבה.

138. מנגד המשיבה משקיעה את משאביה בהפעלת מוקד מכירות הנותן מענה אנושי בזמן סביר

ללקוחות פוטנציאליים. גם הפעלת מוקד זה נעשית למרבה האירוניה באמצעות הכספים
אותם משלמים הלקוחות הקיימים של המשיבה, מהם מונעת זו שירות ברמה דומה.

139. הנה כי כן, אופי ההתעשרות של המשיבה, היינו הגדלת הכנסותיה אשר מקורן בחברי

קבוצת הנפגעים, על חשבון ההוצאות שחסכה מאותן הכנסות תוך הפרת חיוביה כלפי

לקוחותיה, לרבות על פי דין, הינו שלא כדין, וברי כי על זו להשיב את אותו חלק של
ההכנסות ללקוחותיה.

140. יפיס דברי בית המשפט בעניין הוט הנ"ל, גס בקשר להתעשרות המשיבה על חשבון

לקוחותיה, עת היא חוסכת את הוצאות תפעול מערך שירות טלפוני המספק מענה אנושי
תוך פרק זמן סביר על פי החוק והרישיון:
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יעילת עשיית עושר נלמדת לכאורה מתוך עצמה כמעט בענייננו ?. אי הפעלת
עות הדרושות ודאי חסכה להוט הוצאות... כך גם כאשר המוקד בכל הש
מערך נותנ< השירות של הוט מצומצם מן הדרוש לצורך מתן שירות לפי

רשיונה."

עילות התובענה בעניינם של חברי קבוצת הנפגעים השנייה

הפרת חובה חקוקה

141. סעיף 30א'(ב) לחוק התקשורת קובע כלדקמן:

י<א ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות... הודעת מסר קצר, בלא
קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה

אלקטרונית או כשיחה מוקלטת-,"

142. ''דבר פרסומת" מוגדר בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת כ:

"מסר המופץ כאופן מסחרי,שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או
לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

143. "מפרסם" מוגדר באותו סעיף כ:

"מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם
רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי

לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו ...",

144. "הודעת מסר קצר" מוגדרת בסעיף האמור כ:

בזק הכולל בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר  "מסר 
תהי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של

נמעך אך קבוצה של נמענים".

145. לא יכולה להיות מחלוקת כי דבר הפרסומת המושמע כמפורט לעיל בעת ההתקשרות אל

מוקד השירות של המשיבה, המציע הצטרפות לחבילת הקוואטרו של המשיבה, מהווה

מסר בזק הכולל שמע, המשוגר באמצעות רשת בזק ציבורית אל מכשיר הטלפון, הוא ציוד

הקצה, של הפונים למוקד השירות של המשיבה. כן לא יכול להיות ספק כי מדובר במסר

המופץ באופן מסחרי (מאות אלפי אם לא מיליוני גמעגים), אשר מטרתו לעודד הוצאת
כספים באמצעות הצטרפות לחבילת הקוואטרו, וזאת מבלי לקבל את הסכמת המתקשרים

לשיגור מסר זה.
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146. זאת ועוד, סעיף 30א'(ה)(2) לחוק התקשורת מחייב את שולח דבר הפרסומת לציין את דרכי

הקשר עימו לצורך מתן הודעת הסירוב לקבלת דבר הפרסומת. ברם, המשיבה מפרה גם
חובה זו.

147. סעיף 30א'(ט) לחוק התקשורת קובע כי הפרת הוראות סעיף 30אי לחוק מהווה:

דת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה, יעוולח אזרחית (הוראות פקו
בכפוף להוראות סעיף זה".

148. בהקשר זה נשוב ונפנה לאמור בסעיפים 63 (א) ו-(ב} לפקודת הנזיקין וכן להלכת ספיר
הנ"ל.

149. כעולה מהמצורף, המשיבה במעלליה המפורטים לעיל, מפרה ברגל גסה את הוראות סעיף

30א' לחוק התקשורת, אשר נחקקו באופן ברור לטובת חברי קבוצת הנפגעים. הפרתן של

הוראות אלו גרמה לאותם נזקים אשר הן נועדו למנוע- הטרדה, בזבוז זמן, חוסר
נוחות,רגשות שליליים, פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש.

הפרת חובות תום לג וההגינות

150. מהמפורט לעיל עולה כי בנוסף המשיבה מפרה את חובות ההגינות ותום הלב המוגברות
שיש לה כלפי לקוחותיה.

151. במעשיה ובמחדליה מושא בקשה זו, מנצלת המשיבה ניצול ציני את כוחה הרב אל מול

חולשתם היחסית של לקוחותיה אשר נזקקים לעזרתה ופונים למוקד השירות שלה וכופה

עליהם שמיעת דברי פרסומת אשר נועדו לעודדם להוציא עוד כספים אצלה, ובתוך כך

מטרידה אותם וגורמת להם לנזקים ממוניים ובלתי ממוניים, כמפורט לעיל ולהלן.

רשלנות

152. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי גס במערכת היחסים שבין חברי קבוצת הנפגעים השנייה

כלקוחות המשיבה, לבין המשיבה, קמה לזו חובת זהירות מושגית כלפי לקוחותיה.

153. במקרה שבפנינו ברי כי קמה לה גם חובת זהירות קונקרטית כלפי חברי קבוצת הנפגעים

השנייה שלא להפכם לקהל שבוי, לבזבז את זמנם ולהטרידם בהשמעת דברי פרסומת בעל
כורחם, עת הס פונים למוקד השירות לצורך קבלת שירות.

154. כאמור לעיל, לאור מעמדה המיוחד של המשיבה הפועלת מכח רישיון אשר ניתן לה על ידי
המדינה, חובות הזהירות האמורות חלות עליה ביתר שאת.
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155. כן לא יכולה להיות מחלוקת כי המשיבה צפתה, או לפחות הייתה אמורה לצפות, את
הנזקים של בזבוז זמן, מטרד, חוסר נוחות, רגשות שליליים של ממש ופגיעה באוטונומיה

ועוגמת נפש הנגרמים בשל האמור.

156. גם בהקשר זה, כעולה מהמפורט לעיל, המשיבה עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון לא
היה עושה באותן נסיבות וכן לא עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון היה עושה באותן
נסיבות ולא השתמשה במיומנות, ולא נקטה מידת זהירות, שעוסק סביר ונבון באותו תחום
היה משתמש או נוקט באותן נסיבות, ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות
והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי חברי קבוצת הנפגעים השנייה וגרמה להם ממוניים

ובלתי ממוניים כמפורט לעיל.

פגיעה באוטונומית הרצוו וגרימת עוגמת נפש

157. מהמצורף עולה כי מעללי המשיבה גרמו לחברי קבוצת הנפגעים השנייה בנוסף לנזקים

הממוניים, גס נזקים לא ממוניים בדמות חוסר נוחות, מטרד, רגשות שליליים של ממש,
עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיית הרצון כתוצאה מהטרדתס באמצעות השמעת דבר
הפרסומת באופן כפוי, תוך ניצול ציני של העובדה כי חברי הקבוצה מהווים קהל שבוי אשר

אינו יכול להתחמק מהשמעת דבר הפרסומת.

158. בהתנהלותה מושא בקשת אישור זו, גרמה המשיבה לפגיעה של ממש באוטונומיית הרצון
של חברי קבוצת הנפגעים ובזכותם לבחור האס לבזבז את זמנם ולהקשיב לדבר הפרסומת
ובין אס לאו, וכתוצאה מכך לעוגמת נפש, מטרד, תסכול, כעס, חוסר נוחות ורגשות

שליליים של ממש.

התאמת התובענה להליד הייצוג*

159. כעולה מהאמור לעיל, וכפ* שנראה להלן, התובענה בפנינו מהווה את המקרה הקלאסי
למענו הוקק הוק תובענות ייצוגיות.

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו ניתו על פי הוק להגיש בדרך של תובענה ייצוגית

160. סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש על פי חוק תובענות
ייצוגיות:

תביעה (גד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, כקשר לענץ שבינו לבין "

לקוח, בין אם התקשרו בעסקה וכץ אם לאו ."

161. כאמור לעיל, המשיבה הינה עוסק כהגדרתו בחוק תובענות ייצוגיות, ולא יכולה להיות

מחלוקת כי המבקשת ויתר חברי קבוצות הנפגעים הינס לקוחות המשיבה, כך שלא יכול

להיות ספק כי התובענה מושא בקשה זו, נמנית על סוגי התובענות אותן ניתן להגיש על פי
חוק תובענות ייצוגיות.
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הכרה בתובענה כ"צוגית הינה הדרד היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייו

162. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית, דרך דיון זו
צריכה להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בענייננו לא יכול

להיות ספק כי כך הוא הדבר.

163. מושכלות יסוד הן כי בין השאר נועד ההליך הייצוגי להביא לאכיפת שלטון החוק ולאיזון
פערי הכוחות בין הצרכנים לבין העוסקים, וליצור גורס הרתעה כנגד גופים כלכליים בעלי
כיסים ויכולות עמוקים דוגמת המשיבה, מפני ניצול לרעה של כוחם הכלכלי כלפי החלשים

מהם:

"מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות
הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים, בעלי היתרון הכלכלי, מכל ניסיון
לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שכין השניים
ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים, בשל
הנזקים הנגרמים כתוצאה ממעשיהם, היכולים להיות קטנים יחסית לכל
צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק."13 יהאפשרות הניתנת לצרכן
היחיד לתבוע בתובענה ייצוגית בשם קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה
מהפרת החוק, מגשימה אכיפה ראויה ומונעת מצב של תת-אכיפה הפוגעת
בצרכן הבודד, בקבוצת הצרכנים ובציבור בכללותו. מצב של תת-אכיפה
מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי הכולל ובשלטון החוק.
התובענה הייצוגית משרתת גם אינטרס ציבורי של יעילות וחיסכון
במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט בתביעות אישיות

דומות".*1

164. כמפורט לעיל, בשלב זה ניתן להעריך כי חברי קבוצות הנפגעים מונים לכל הפחות מאות
אלפי נפגעים, ברם זהותם אינה ידועה בשלב זה, ואין אפשרות מעשית לאתרם ולצרפם

למסגרת של תובענה רגילה.

165. בנסיבות אלו ברי כי הדרך המעשית והראויה לתיקון העוול אשר נגרם לחברי קבוצות
הנפגעים מושא בקשת אישור זו הינה באמצעות אישור התובענה כייצוגית.

166. כעולה מהמפורט לעיל, הנזק הפרטני של יחידי חברי קבוצות הנפגעים הינו בסכום שאינו
גבוה, ומשכך אין לפרט תמריץ לעמוד על זכויותיו ולפעול למימושן באמצעות נקיטת

הליכים כנגד המשיבה; לעומת זאת, הנזק המצטבר של כלל חברי קבוצות הנפגעים
מסתכם בסכומי עתק.

13 ע"א 1977/97 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו).

14 דני'א 5712/01 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)



167. בנסיבות אילו ברי כי קבלת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ייצור תמריץ להגשת
התובענה שנועדה לשמור על זכויותיו של הפרט.

168. זאת ועוד, אס יוכרעו העילות המשותפות העומדות לחברי קבוצות הנפגעים כנגד המשיבה

בהליך אחד, לא ידרשו בתי המשפט לדון שוב ושוב באותו עניין מספר פעמים כמספר
התביעות הנפרדות אשר יוגשו כנגד המשיב.

169. מנגד, אי-הכרה בתובענה כייצוגית יביא לריבוי התדיינות בעניינים מושא התובענה, מה

שיסב עלויות מיותרות למערכת המשפט, ייצור תוספת עומס על המערכת העמוסה ממילא,
ועלול להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

170. ברי אס כן כי יהיה זה אך יעיל וראוי ללבן את השאלות המשותפות עובדתית ומשפטית

ולהכריע בהן, במסגרת הליך אחד, חלף ניהול הליכים נפרדים רבים שיעסקו באותן
שאלות.

171. כמו כן, ללא קיומה של תובענה ייצוגית לא יהיה תמריץ לפרט לפעול לתיקון התנהלות

המשיבה באופן הצופה פני עתיד, מה שיאפשר המשך הפגיעה על ידי המשיבה בציבור
לקוחותיה והתעמרותה בהם.

172. התנהלות המשיבה מלמדת כי רק דיון בתובענה מושא בקשה זו כתובענה ייצוגית, יצור

תמריץ כלכלי שלילי כנגד המשיבה המתעלמת באופן בוטה מהוראות הדין והרישיון. רק

תמריץ כגון זה יתרום משמעותית להרתעת המשיבה מפני המשך מעלליה והתעמרותה
בלקוחותיה.

173. מהמצורף עולה כי אישור הבקשה ודיון בתובענה המצורפת כתובענה ייצוגית יביא

להגשמת כל המטרות המונחות בבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות כמפורט בסעיף 1 בו-

קידום זכות הגישה לבית המשפט; אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; מתן סעד הולם
וניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

174. כאמור לעיל, הנתונים הנדרשים כדי לאתר את חברי קבוצות הנפגעים (ובין השאר זהות

המתקשרים וזמן ההמתנה שלהם עד לקבלת מענה אנושי כמו גם משך הזמן בו הושמעו
להם דברי פרסומת) נמצאים בידי המשיבה, כולם או למצער חלקם.

175. את שיעור הנפגעים אשר השמעת הפרסומת הסמוייה גרמה להם לבזבוז זמן ו/או לרגשות

שליליים של ממש וכן את שיעור הנפגעים אשר חשו רגשות שליליים של ממש בגלל זמני

ההמתנה הבלתי סבירים, ניתן כמובן לאתר באמצעים סטטיסטיים ועריכת בדיקות
מדגמיות (ראה עניין קורל-תל לעיל).

176. עוד נזכיר למען הזהירות כי כפי שהובהר לעיל, גם אם קיים צורך בביצועה בדיקה פרטנית

לצורך איתור הנזק, אין בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
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קיומה של עילת תגיעו? אישית למבקשת

177. כעולה מהאמור, עובדי המבקשת אשר פנו למוקד השירות הטלפוני של המשיבה לצורך

קבלת שירות, נאלצו להמתין דקות ארוכות, מתסכלות ומייאשות לקבלת מענה אנושי מצד

המשיבה. המתנה זו כמו גם ההשמעה הכפויה של דבר הפרסומת, גרמו למבקשת ולעובדיה

לבזבוז זמן, לפגיעה באוטונומיה, לעוגמת נפש, מפח נפש, תסכול, כעס, ייאוש, חוסר אונים
ורגשות שליליים של ממש.

178. נזק הממון אשר נגרם למבקשת בשל המתנה של 19 =23 דקות מעבר לזמן ההמתנה הסביר

של 3 דקות לקבלת מענה אנושי, בהכפלתן בשווי השכר הממוצע במשק לשעה, הינו כ-22
.15¤

179. הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם למבקשת בשל זמן ההמתנה הבלתי סביר לקבלת מענה

אנושי, מעבר ל-3 דקות, ב-2 שיחות, מוערך על ידי המבקשת בסכום של 20 ¤.

180. נזק הממון אשר נגרם למבקשת בשל בזבוז זמן כתוצאה מהארכת זמן השיחה ב-44 שניות

בהן הושמע לעובדיה דבר פרסומת באופן כפוי, בהכפלתן בשווי השכר הממוצע במשק
לשעה, הינו כ-6.93 ¤.

181. הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם למבקשת בשל השמעת דבר הפרסומת כאמור, ב-2 שיחות,
מוערך על ידי המבקשת בסכום של 10 ¤.

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לפלל חגרי הקבוצות

182. מהמפורט לעיל עולה כי התובענה מושא בקשה זו, מעוררת שאלות מהותיות של עובדה

ומשפט המשותפות למבקשת ולחברי קבוצות הנפגעים לרבות השאלה האם קמות להם
עילות התובענה המפורטות לעיל.

183. מההחלטה בשאלה זו תיגזר כמובן הכרעה בעניין תיקון התנהלות המשיבה, הפסקת

מעלליה וחובת תשלום הפיצויים הממוניים והבלתי ממוניים לחברי קבוצות הגפגעים.

קיימת אפשרות גבוהה ני השאלות המשותפות יוגרעי בתובענה לטובת המנקשת וחברי קבוצות
הנפגעים

184. על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקש אישור התובענה כייצוגית, שיראה כי סיכויי

הצלחת התובענה מושא בקשת האישור הינס סבירים. כידוע, אין להעמיד דרישות
מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע:

15 יתר זמני ההמתנה הנזכרים בבקשה זו, נמדדו במסגרת הבדיקות שערך מאור לצורך הכנת התובענה מושא בקשת

אישור זו ולפיכך זמני המתנה אילו אינם נכללים בנזק האישי אשר נגרם למבקשת.
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זה, די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק "...לעניין 
ולראות האם קיימת יאפשרות סבירהי להכרעה לטובת קבוצת התובעים?,
הא, ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית, ובירור רוב רובה
זון שטבע של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית. חורגת מהאי
; "אין להעמיד המחוטט. (על כן היא אינה ראויה" (עניין עמוסי הנ"ל}
דרישות מחמירות מדי, לעניין מידת השכנוע, משוס שאלה עלולות להטיל
על הצדדים ועל בית-המשפט עומס-יתר כבירור הנושא המקדמי, דבר
העלול לגרום להתמשכות המשפט, לכפילות בהתדיינות ולרפיון ידיים של
תובעים ייצוגיים פוטנציאליים. את כל אלה יש למנועעל-ידי קריטריון
מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי, שמצד אחד
לא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד אחר לא יטיל עליו נטל כבד מדי" (ע"א
בית המשפט העליון " ; 2967/95 מגו וקשת בע"מ נ. טמפו. (מאגרי נבו))
הדגיש כי אין להעמיד דרישות מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע בקיומה
של עילה לכאורה, על מנת שלא לגרום להתמשכות השלב המקדמי, וכדי
א 2967/95 הנ"ל כעניין מגן לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים (ע"
וקשת, בעמי 329-330 לפסק דינה של כבי השופטת שטרסברג-כהן). אכן,
סעיף 8(א)(2) לחוק מסתפק בכך שבית המשפט ישתכנע כי ייש אפשרות
סבירהי שאותן שאלות מהותיות של עובדה או משפט, המשותפות לכלל
חברי הקבוצה, תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה. אין להעמיד רף גבוה

מזה." (ת.א. (ת"א) 2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו}).

185. לא זו אף זו, ברע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. עמוסי (מאגרי נבו) נקבע כי
די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה של אחת העילות. בכדי שבית המשפט יאשר

את הבקשה כייצוגית�

קבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס עלמספר עילות יכל אימת ש
חלופיות. די בטביעה כי טיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים
ת ואין הכרחלבחוו את סיכויי טבלת יתר העילות. קיומה של באחת העילו
אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת העילות, מצדיקה את
חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע, ועל כן

מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית".

186. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו, מושתתת על עובדות מוצקות
ואדנים משפטיים איתנים, ועם כל הכבוד מתקיימת לגבי כל אחת מהעילות המפורטות

בכתב התביעה ובבקשה, אפשרות גבוהה ביותר כי התובענה תתקבל.

ניהול ההליך בדרד הולמת ובתום לב

187. התביעה מושא בקשה זו ובקשה זו מוגשות בתום לב על ידי המבקשת, אשר נפגעה ממעללי
המשיבה והיא חפצה לזכות בפיצוי המגיע לה ולחברי קבוצות הנפגעים ולהביא להפסקת

מעלליה כל המשיבה.
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188. הנזק שנגרם למבקשת הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצות הנפגעים.

189. המבקשת פועלת ממניעים צרכניים ואין בינה לבין יתר חברי קבוצות הנפגעים כל ניגוד
עניינים ואין לה כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

190. לב"כ המבקשת נסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות.

191. ב"כ המבקשת ועובדיה, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים
הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

192. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו מבוססת על עילות של ממש, והיא

אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשת, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של
כלל חברי קבוצות הנפגעים.

הסעדים

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן:

193. לאשר את התובענה כייצוגית, לתת הוראות בקשר לתובענה הייצוגית כמפורט להלן

ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו, והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל
של התובענה הייצוגית.

194. לקבוע כי קבוצות הנפגעים בשמן תוגש התובענה הייצוגית יהיו כהגדרתן לעיל, לרבות תת
הקבוצות כמפורט לעיל.

195. לחלופין, אם יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרות חברי קבוצות הנפגעים או איזו
מהן, מתבקש הוא לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות

ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצות בשמן ראוי כי תנוהל התובענה.

196. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות למבקשת ולחברי

קבוצות הנפגעים יהיו כמפורט לעיל בבקשה, או כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט
הנכבד כי עולה מן העובדות המפורטות בבקשה ו/או בכתב התובענה המצורף אליה.

197. ככל שיראה בית המשפט הנכבד צורך בכך, להורות על אישור התביעה כתביעה ייצוגית
בשינויים הנדרשים וזאת בהתאם לסעיף 13 לחוק.

198. לקבוע את המבקשת כתובעת מייצגת של חברי קבוצות הנפגעים ואת עוה''ד ממשרד עו"ד
רענן בשן ושות' כב"כ של המבקשת ויתר חברי קבוצות הנפגעים.

199. להורות למשיבה לתקן את התנהלותה ולדאוג לכך כי זמן ההמתנה למענה אנושי ללקוחות

במוקד השירות הטלפוני של המשיבה יהיה בהתאם להוראות רישיונה ולהוראות זמן
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המענה הטלפוני ולאסור על השמעת דברי פרסומת למתקשרים למוקד השירות, וכן ליתן
צו ביניים המורה למשיבה לתקן את התנהלותה כאמור לאלתר.

200. להורות למשיבה לפצות את חברי קבוצות הנפגעים בגין הנזקים הממוניים והבלתי
ממוניים כמפורט לעיל. נזקים אלו מוערכים, בשלב זה בסך כולל ומצטבר של כ-

.¤ 75,597,814

201. להורות למשיבה להשיב לחברי קבוצות הנפגעים את ההתעשרות אשר התעשרה על
חשבונם, כאשר קמצה וחסכה בהוצאות תפעול מוקד שירות לקוחות אשר יתן מענה אנושי

בהתאם להוראות זמן מענה טלפוני ובהתאם להוראות רישיונה.

202. למנות בודק אשר יבדוק ויימצא את הנתונים הנדרשים לאיתור חברי קבוצות הנפגעים

ולהיקף נזקם, כמו גם לאיתור גובה התעשרותה של המשיבה שלא כדין על חשבון חברי
קבוצת הנפגעים הראשונה.

203. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי השבה ו/או פיצוי כספי לחברי קבוצות
הנפגעים, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ו/או
לבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות
על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצות הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון

בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

204. להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצות הנפגעים לרבות הודעה על אישור
התובענה כתובענה ייצוגית ולקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרסום.

205. להורות למשיבה להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר

לצורך איתור חברי קבוצות הנפגעים וחישוב הסעד והפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן
להתיר למבקשת לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת

המסמכים וקבלת המידע כאמור.

206. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

207. לפסוק גמול למבקשת אשר טרחה בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-ג/70

בתוספת מע"מ כדין ככל שיחול, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצות
הנפגעים.

208. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקשת יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 119/0 משווי הסעד

שיפסק לטובת כלל חברי קבוצות הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג
בתובענה.

209. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.
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סוף דבר

210. כאמור לעיל, מדובר בתובענה, הנופלת בגדרי המקרה הקלאסי למענו חוקק חוק תובענות
ייצוגיות ולא יכולה להיות מחלוקת כי בענייננו, התנאים הנדרשים לאישור התובענה

כתובענה ייצוגית מתקיימים במלואם בענייננו.

211. הבקשה נתמכת בתצהיר עובד המבקשת, מר מאור בשן.

212. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, בין היתר

לאור גובה סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצות הנפגעים, והסמכות המקומית לדון
בתובענה הייצוגית אס תאושר.

213. בדיקה שנערכה מטעם המבקשת בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה בו

בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות

המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן,
זהות או דומות בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

214. כאמור לעיל, לאחרונה אישר בית משפט נכבד זה את התובענה בת.צ. (מרכז) 552-07-14

קרבקי 3. הוט � מערכות תקשורת בע"מ. העוסקת גם היא בין השאר בזמני המתנה בלתי

סבירים לקבלת מענה אנושי בפנייה למוקדי שירות לקוחות, כן הגיש הח"מ כמייצג, תביעה
העוסקת גס היא בזמני המתנה בלתי סבירים לקבלת מענה אנושי והשמעת דברי פרסומת
בכפייה כנגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ בת"צ 8425-09-17 רוקח נ. פרטנר תקשורת

בע"מ. כן ידוע לח"מ כי הוגשה לפני מספר ימים בקשה לאישור תובענה ייצוגית העוסקת

בזמני המתנה בלתי סבירים למענה אנושי כנגד הוט מובייל תקשורת בע"מ (ת"צ -32321

09-17 בי אפקטיב. ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ נ. הוט מובייל תקשורת בע"מ).

215. מן הדין ימן הצדק להעתר לבקשה. [/

/לענןב#ו, עו"ד לאה גמ^*/ק?ףי, עו"ד
1 /9 ר 79*20 מ.ר.*$#2

̂:ית יחיהירדי ךיחיבות ̂ו ה^ רחי

/ לאה נמס-קהתי, עו"ד ן רעגןבשן,ע1"ד 

ב"כ המבקשת
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תצהיר

אני הח"מ, מאור בשן, נושא ת.ז. 039018197 עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר

אמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן =

1. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית.

2. הנני עובד המבקשת, ועובדות תצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית.

3. למען שלמות התמונה אציין כי אני אחיו של עו"ד בשן שהינו בעלי המבקשת ואחד המייצגים
בתיק, וכי לפני מספר חודשים סיימתי התמחות במשרדו של עו"ד בשן.

4. אחד מתפקידיי בעבודתי אצל המשיבה הינו ניהול תחוס ההתקשרות עם ספקי התקשורת
השונים לרבות טלפון סלולרי.

5. המשיבה הינה חברת תקשורת, בין הגדולות בארץ, המספקת תקשורת סלולרית, טלפוניה
קווית ובינלאומית, שירותי אינטרנט וטלוויזיה. המשיבה נמנית על 3 ספקיות הסלולר
הגדולות בארץ. הכנסות המשיבה בשנת 2016 עמדו על כ-4 מיליארד ¤. העתק הכתבה מדה-

מרקר מצורף כנספח 1.

6. המבקשת הינה חברת יחיד בבעלות אחי, אחד מעוה"ד הדין המייצגים בתיק, לקוחה של
המשיבה בתחום הסלולר. חשבונית בגין קו הטלפון הסלולרי של המבקשת מצורפת כנספח

.2

7. ביוס 18.3.2010 התפרסמה במוסף כלכליסט, כתבה אשר חשפה טפח מהנעשה מאחורי
הקלעים של שירות הלקוחות בחברות התקשורת השונות. העתק הכתבה מצורף כנספח 3.

8. הרגולטור אשר היה ער לתסכול הרב שחווה הציבור בגלל זמני ההמתנה הבלתי סבירים
למענה אנושי במוקדי שירות הלקוחות הטלפוניים של ספקיות הסלולר, קבע בין השאר
ברישיון ההפעלה של המשיבה, כי זו חייבת ליתן מענה אנושי למתקשריס למוקד הפניות
הטלפוני שלה, תוך זמן סביר (ר' ס' 2.2 (ג) לנספח ה' לרישיון המשיבה, דרישות מינימום
ורמת השירותים למנוי. העמוד הרלוונטי מרישיון המשיבה, בנוסחו מיום 12.3.2017,

מצורף כנספח 4).

9. גם המחוקק לא נותר אדיש לתסכול, המצוקה והכעס אשר עוררו בקרב ציבור הצרכנים
זמני ההמתנה הארוכים למענה אנושי אצל ספקי השירות השונים, והוא החליט לשים קץ
לדבר ולקבוע זמני המתנה מקסימליים. וכך במרץ 2012 הותקנו תקנות הגנת הצרכן (מתן

שירות טלפוני), תשע''ב- 2012 (להלן: "הוראות זמן המענה הטלפוני").

10. העתק פרוטוקול ישיבת וועדת הכלכלה מיום 19.12.11 מצורף כנספח 5.



11. העתק חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה אשר הוגשה בת"צ 6771-06-13 שאולי נ. חברת

פרטנר תקשורת בע"מ (מאגרי נבו) ביחס להסדר ההסתלקות אשר הוגש בין הצדדים מצורף
כנספח 6.

12. המסמך שהוציא הרגולטור ב-18.8.14 לקראת שימוע לבעלי רישיון רט'ץ המצורף כנספח
.7

13. לאחר שהבחנתי כי כי המשיבה שולחת למבקשת הודעות דואר אלקטרוני ובהן הפניות
לחשבוניות באתר המשיבה במקום חשבוניות, נשלחה דרישה מטעם המבקשת אל המשיבה
לקבל חשבוניות, ולא קישורים לחשבוניות. העתק הדרישה אשר נשלחה אל המשיבה ביום

7.6.2017, מצורף כנספח 8.

14. המשיבה התעלמה מדרישה זו ושוב שלחה הפניה לחשבונית במקום חשבונית. על כן נשלחה
אליה דרישה נוספת לקבל חשבוניות ולא הפניות לחשבוניות. העתק הדרישה הנוספת מיום

10.7.2017 מצורף כנספח 9.

15. רק לאחר משלוח הדרישה הנוספת, שלחה המשיבה אל המבקשת באמצעות הדואר

האלקטרוני חשבוניות עבור התקופה שבין דצמבר 2016 ועד ליוני 2017. העתק החשבוניות
מצורף כנספח 10.

16. במסגרת תפקידי עברתי על החשבוניות שהגיעו וגיליתי חיוב בגין קו אשר אינו מוכר

למבקשת ודיווחתי על כך לעו"ד בשן, כבעלי המבקשת. על כן התקשר עו"ד בשן ביום
31.8.2017 אל המשיבה, במטרה לברר את פשר החיוב. אני נכחתי בחלק גדול מהשיחה

בחדרו של עו"ד בשן.

17. עו"ד בשן נאלץ להמתין 50 =13 דקות תמימות, עד לקבלת מענה אנושי, במהלכן הושמע לו

דבר פרסומת למנוי "הקוואטרו" שלה (מנוי משולב של קווי סלולר, טלפון קווי, ספק

ותשתית אינטרנט וטלוויזיה), (להלן: "דבר הפרסומת"), וזאת במשך 22 שניות תמימות,

מבלי שבקש ומבלי שהסכים, כאשר רק לאחר סיום השמעת דבר הפרסומת, ניתנה לו
האפשרות להתקדם בעניינו ולהגיע אל נתב השיחות.

18. במהלך אותה שיחה התברר כי אכן המבקשת חוייבה שלא כדין על ידי המשיבה עבור קו

אשר המבקשת לא בקשה ואשר כלל לא ידעה על קיומו. נציגת המשיבה הבטיחה כי

2 ¤. כן המבקשת תזוכה בגין חיוב יתר זה החל מדצמבר 2014 בסכום כולל של מעל 500,

סוכם במסגרת שיחה זו על שינוי התוכנית של המבקשת אצל המשיבה. דיסק ועליו הקלטת
השיחה מצורף כנספח 11.

19. ברם כאשר הגיעו אל המבקשת המסמכים בנוגע לתוכנית החדשה, התברר כי על פי הרשום,

מחיר התוכנית לא תאם למחיר עליו סוכם בשיחה מיום 31.8.2017, ועל כן התקשרתי ביום
1.9.2017 אל המשיבה.

2



20. גס אני נאלצתי לכלות את זמני בהמתגה מתסכלת לקבלת מענה אנושי במשך 29;15 דקות

ארוכות, במהלכן הושמע גם לי דבר הפרסומת, במשך 22 שניות תמימות, מבלי שבקשתי

ומבלי שהסכמתי, כאשר רק לאחר סייס השמעת דבר הפרסומת, ניתנה לי האפשרות

להתקדם בענייני ולהגיע אל נתב השיחות. השיחה מוקלטת על הדיסק המצורף כנספח 11.

21. ההמתנה כמו גס ההשמעה הכפוייה של דבר הפרסומת, עוררו בי רגשות שליליים של ממש

ובין השאר תסכול, ייאוש, חוסר אונים עוגמת ומפח נפש וכעס ופגעו באוטונומייה שלו
לבחור האם להאזין לפרסומת אס לאו.

22. כאן המקום לציין כי עו"ד בשן, בעלי המבקשת נמנה בין ב"כ המייצגים בת.צ. (מרכז) -552
07-14 קרבקי נ. הוט - מערכות תקשורת בע"מ (מאגרי נבו) בו אושרה תובענה העוסקת בין

השאר בהפרת חובות המשיבה בנוגע לזמני המתנה לקבלת מענה אנושי. כן שקד עו"ד בשן

באותה עת על הכנת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ
העוסקת באותו עניין.

23. מאחר ועל פני הדברים נראה כי גס ידה של המשיבה במעל וכי זמני ההמתנה הארוכים
והבלתי סבירים בהם נתקלנו אינם מקריים וכי בנוסף זו עוברת על איסור הספאס באופן

שיטתי, ביקש ממני עו"ד בשן לבדוק את העניין.

24. אני ערכתי 22 שיחות אל מוקד השירות של המשיבה בימים שונים ובשעות שונות של היום

לצורך הבדיקה. ברוב המקרים ערכתי מיד לאחר השיחה למוקד השירות, שיחה נוספת
למוקד המכירות.

25. תוצאות הבדיקה שערכתי היו חד משמעיות והראו כי אכן מדובר בהפרה שיטתית ובוטה

של חובות המשיבה כאמור, וכי זמני ההמתנה המקוממים והבלתי סבירים בהם נתקלנו לא

היו יוצאי דופן אצל המשיבה או נקודתיים וכי ההשמעה הכפוייה של דבר הפרסומת השניות
נעשתה בכל שיחה ושיחה.

26. זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי במוקד השירות של המשיבה ללקוחות הסלולר, בפניות

שבדקתי הסתכם ב-12:49 דקות, באף אחת מהשיחות לא ארך זמן ההמתנה למענה אנושי
3 דקות או פחות, וברובן המכריע היה זמן ההמתנה ארוך בהרבה.

17. לעומת זאת, זמן ההמתנה הממוצע לקבלת מענה אנושי במוקד המכירות, הסתכם בבדיקות
שערכתי ב-1:03 דקות בלבד.

28. העתק פירוט השיחות למוקדי השירות והמכירות של המשיבה, מועדן ומשכן עד לקבלת

מענה אנושי מצורף כנספח 12. הדיסק ועליו הקלטת השיחות אל המשיבה צורף כנספח 11.

29. נכון לסוף שנת 2016 היו למשיבה כ-2.8 מיליון לקוחות בתחום הסלולר. העתק הכתבה
מביזפורטל מצורף כנספח 13.

3



30. כעולה מהבדיקות שערכתי ומשיחות הבירור שנערכו אל המשיבה, ב-1000/0 מהפניות למוקד

השירות של לקוחות הסלולר, עלה זמן ההמתנה למענה אנושי על 3 דקות, בכל אחת
מהשיחות הושמע דבר הפרסומת וזאת במשך 22 שניות.

31. כעולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ר' נספח 14), השכר החודשי הממוצע

במשק נכון למאי 2017, עומד על 10,251 ¤. יוצא איפוא כי השכר השעתי הממוצע הינו
56.76 ויה1.

32. הנזק הבלתי ממוני בגין זמן ההמתנה הבלתי סביר עומד על פי הערכת המבקשת על כ-10
¤ ובגין ההשמעה הכפוייה של דבר הפרסומת על 5 ¤.

33. המשיבה במטרה להשיא את רווחיה, מקמצת בהוצאות הפעלת מוקד שירות בהיקף ראוי

אשר יאפשר מתן מענה אנושי ללקוחות המשיבה הפונים אל מוקד השירות שלה תוך פרק

זמן סביר, ובכך גורמת לזמני המתנה ארוכים, מייאשים ובלתי סבירים.

34. מוקד השירות הטלפוני ממומן כמובן מתוך ההכנסות המתקבלות מלקוחות המשיבה.

35. מנגד המשיבה משקיעה את משאביה בהפעלת מוקד מכירות הנותן מענה אנושי בזמן סביר.

גס הפעלת מוקד זה נעשית למרבה האירוניה באמצעות הכספים אותם משלמים לקוחות

המשיבה הקיימים- לקוחות מהם מונעת המשיבה שירות ברמה דומה לזו הניתנת ללקוחות
פוטנציאליים.

36. כאשר פנה עו"ד בשן וכאשר פניתי אני אל מוקד השירות הטלפוני של המשיבה לצורך קבלת

שירות, בנסיבות המפורטות לעיל, נאלצנו להמתין דקות ארוכות, מתסכלות ומייאשות

לקבלת מענה אנושי מצד המשיבה. המתנה זו כמו גס ההשמעה הכפויה של דבר הפרסומת,

גרמו לנו לבזבוז זמן, לפגיעה באוטונומיה, לעוגמת נפש, מפח נפש, תסכול, כעס, ייאוש,
חוסר אתים ורגשות שליליים של ממש.

37. נזק הממון אשר נגרם למבקשת בשל המתנה של 23:19 דקות מעבר לזמן ההמתנה הסביר

של 3 דקות לקבלת מענה אנושי, בהכפלתן בשווי השכר הממוצע במשק לשעה, הינו כ-22

.¤

38. הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם למבקשת בשל זמן ההמתנה הבלתי סביר לקבלת מענה

אנושי, מעבר ל-3 דקות, ב-2 שיחות, מוערך על ידי המבקשת בסכום של 20 ¤.

39. נזק הממון אשר נגרם למבקשת בשל בזבוז זמן כתוצאה מהארכת זמן השיחה ב-44 שניות

בהן הושמעה לעובדיה פרסומת באופן כפוי, בהכפלתן בשווי השכר הממוצע במשק לשעה,
הינו כ-6.93 ¤.

1 לפי 21 ימי עבודה בחודש בני 8.6 שעות.
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40. הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם למבקשת בשל השמעת דבר הפרסומת כאמור, ב-2 שיחות,
מוערך על ידי המבקשת בסכום של 10 ¤.

41. בהקשר זה יובהר כי יתר זמני ההמתנה אליהם מתייחסת הבקשה, נמדדו במסגרת

הבדיקות שערכתי לצורך הכנת התובענה מושא בקשת אישור זו ולפיכך זמני המתנה אילו
אינם נכללים בנזק האישי אשר נגרם למבקשת.

42. התביעה מושא בקשה זו ובקשה זו מוגשות בתום לב על ידי המבקשת, אשר נפגעה ממעללי

המשיבה והיא חפצה לזכות בפיצוי המגיע לה ולחברי קבוצות הנפגעים ולהביא להפסקת
מעלליה כל המשיבה.

43. הנזק שנגרם למבקשת הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצות הנפגעים.

44. המבקשת פועלת ממניעים צרכניים ואין בינה לבין יתר חברי קבוצות הנפגעים כל ניגוד

עניינים ואין לה כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

45. לב"כ המבקשת נסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות.

46. ב"כ המבקשת ואני כעובד המבקשת, השקענו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות

והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

47. התובענה מושא בקשת אישור זו אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשת, אשר

אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי קבוצות הנפגעים.

48. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

מאור בשן /

אני הח"מ, עו"ד לאה נמס-קהתי, מאשרת כי ביום יי הופיע בפני מר מאור בשן, המוכר לי

אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשהיבן יהא צפוי לכל העונשים

הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי. /

*ז 'י*^7י"בוו3

5



רשימת נספחים
? מש' נספח תאור

נספח א' כתב התביעה

נספח 1 העתק הכתבה מדה-מרקר מיום 15/3/2017

נספח 2 חשבונית בגין קוי הטלפון הסלולרי של המבקשת

נספח 3 כתבה מיום 4/3/2010 מאתר "כלכליסט"

נספח 4 - העמוד הרלוונטי מרשיון המשיבה בנוסחו מיום 12/3/2017

נספח 5 העתק פרוטוקול ישיבת ועדת הכלכלה מיום 19/12/2011

נספח 6 העתק עמדת היועץ המשפטי לממשלה בת"צ 6771-06-13

נספח 7 מסמך מיום 48/8/2014 שהוציא הרגולטור לקראת שימוע בעלי רישיון רט"ן

נספח 8 העתק הדרישה אשר נשלחה אל המשיבה ביום 7/6/2017

נספח 9 העתק הדירשה הנוספת אשר נשלחה אל המשיבה ביום 10/7/2017

נספח 10 העתק החשבוניות שהתקבלו באמצעות המייל עבור התקופה שבין 12/2016 ועד 6/2017

נספח 11 דיסק עם הקלטות השיחות

נספח 12 פירוט השיחות למוקדי השירות והמכירות של המשיבה

̂גתק הכתבה מביזפורטל מיום 15/3/2017 נספח 13 ה

נספח 14 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



פתב התביעה



העתק הכתבה מדה-מרק1
מי01 15/3/2017

ו



//:5ק11^ י 19.9.201 ̂̂ו 396/1.393ק-1ח11ק-50/011016ווח/וח0ס.�61>311וח6ו(1.י 1962

ז11ו1]]1!וווח:וו1]חש!11]1ו1]]11!!ווווווו1]חש!1¤וו11[1חו1זז1וו1]ש¤

התחרות שחקה הכנסות סלקום ב�40/0;
מספר לקוחות הטלוויזיה צמח ל�122 אלף

עם זאת, סלקום די1וחה על עלייה של 550/0 ברווח הנקי ב-2016 ל-150 מיליון
שקל

10:00 15.03.2017 מאת: אמיתי זיו

תנאי השוק התחרותיים המשיכו לתת את אותותיהם בסלקום ב-2016 והחברה נשחקה
בהכנסות, אך באופן מתון. 0לק1ם מדווחת על ירידה של 0/ס4 בהכנסות ל-4 מיליארד שקל

בשנה, וקיטון של 30/0 בהכנ10ת משירותים (לא כ1לל מכר מכשירים) ל-3 מיליארד שקל,
כך מעלים הדו"חות הכספ"ם של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2016.

גם נתון הרווח התפעולי הת�זרימי (^0ז£61) של החברה נשחק ב-20/0 ל-858 מיליון
שקל אך בגלל הקיט1ן בהכנסות מדובר בעלייה קלה בשיעור הרווח ל-21.30/0 מההכנסות,

אל מול 20.90/0 ב-2015. סלקון מדווחת על רווח נקי של 150 מיליון שקל בשנה, עלייה
של 550/0 ל-416 מיליון שקל, למרות קיטון של 160/0 בתזרים המזומנים הפנוי.

הדו"ח מאופיין בשחיקה שמקורה בתחרות העזה בתחום הסלולר אך החברה מצליחה
במידה רבה למתן את השפעות התחרות באמצעות התחום הנייח (אינטרנט, טלפוניה

וטלוויזיה) וכן באמצעות גידול ההכנסות מאירוח גולן טלקום על רשת סלקום. סלקום
מצליחה גם להתייעל ולהוריד את ההוצאות שלה מה שתורם לריווחיות.

סלקום מדווחת על המשך הצמיחה במוצר הטלוויזיה עם 122 אלף לקוחות ומדווחת על
180 אלף לקוחות אינטרנט במסגרת הרפורמה בפס הרחב (השוק הסיטונאי). בתחום

הסלולר לחברה 2.8 מיליון לקוחות - אובדן מנויים של 34 אלף לאורך השנה. לקוח
בחברה מייצר לה הכנסה חודשית של 63.3 שקל בחודש, לפני מע"מ, שחיקה של 2.60/0

מול הנתון ב-2015.
סלקום נשחקת לא רק בהכנסות משירותים אלא גם במכירות הסמארספונים שלה: אם
בשנת 2015 החברה מכרה סמארטפונים ב-930 מיליון שקל ב-2016 המספר עמד על

836 מילי1] שקל ושחיקה שנתית של 100/0. בהסתכלות רבעונית הקיטון עוד יותר מובהק,
, למכירות ציוד של 205 מיליון שקל. הסיבה לשחיקה במכירות הציוד יכולה להיות 120/0
התחרות מול חנויות פרטיות !רשתות שיווק, וכן ירידה כללית במחירים של סמארטפונים

בישראל, הרבה הודות לכניסה ולאימוץ של מותגים סינים על ידי הצרכנים.
ניתן לראות את מהלכי החיסכון של החברה בסעיף הוצאות המכירה והשיווק אשר קטנו

ב-7.50/0 בשנה ל-574 מיליון שקל והוצאות ההנהלה והכלליות אשר קטנו ב-9.70/0 לאורך
השנה ל-420 מיליון שקל. נתון מדאיג נוסף בדו"ח הוא הקיטון בהשקעות שסלקום

מדווחת עליו בשנה, ל-368 מיליון שקל, קיטון של 70/0 וכעת תקציב ההשקעות מהווה
9.10/0 מהכנסות החברה מ1ל 9.40/0 מההכנסות ב-2015.

ן הרביעי 2016 ציין מנכ"ל קבוצת סלקום, ניר בהתייחס לתוצאות שנת 2016 ולרבעו
שטרן,: "בשנת 2016 המשכנו להיות מושפעים מעוצמתה של התחרות בשוק הסלולרי

לצד התחזקות מעמדנ! כקבוצת תקשורת. זוהי שנה שבה אסטרטגיית הקבוצה להעמקת
פעילותנו כקבוצת תקשורת הניבה פירות משמעותיים.

הצלחת סלקום /\* ממשיכה ומתעצמת, ואין ספק כי אנחנו מציעים חלופה לצרכן הישראלי
ומחוללים תחרות בש1ק.חתימת הסכמי שיתוף הרשתות עם אלקטרה מוצר' צריכה ועם

אקספון 018, יבטיחו הכנסות וצמצום השקעות לקבוצה לעשור הקרוב יחד עם יכולת
להציע שירותי סלולר איכותיים ומתקדמים בזכות היקף התדרים שיהיה לרשת

המשותפת. אנו שמחים על קבלת האישור הנדרש מהממונה על ההגבלים העסקיים
וממתינים לאישור משרד התקשורת והשלמת העסקאות כדי שנוכל לצאת לדרך".
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שלומי פרילינג, מנהל הכספים הראשי של החברה, אמר: "שנת 2016 התאפיינה בצמיחה
במגזר הנייח והמשך התחרות במגזר הנייד שבאה לידי ביטוי בשחיקה בהכנסות

משירותים לעומת שנה קודמת. ההכנסות משירותים במגזר הנייד ירדו ב- 4.90/0 לעומת
שנה קודמת והושפעו בעיקר מהתחרות המוגברת במהלך השנה, אם כי בהשוואה לשנים

קודמות חווינו ירידה ברמת השחיקה.
"השחיקה קוזזה בחלקה על ידי גידול מהכנסות בגין נדידה פנים ארצית. תרומת המגזר

הנייד ל-\/£8170 הייתה גבוהה ב-40/0 לעומת שנה קודמת בזכות צעדי התייעלות בהם
נקטה החברה. המשכנו לצמוח במגזר הנייח בזכות המשך גיוס לקוחות לסלקום 17, שוק
, קוזז באופן חלקי סיטונאי ושירות הטריפל. הגידול בהכנסות תחום האינטרנט והטלוויזיה

על ידי קיטון בהכנסות משיחות בינלאומיות. הקבוצה המשיכה לצמצם את ההוצאות
התפעוליות שלה. בשנת 2016, הוצאות המכירה, שיווק, הנהלה וכלליות של הקבוצה ירדו

בכ-8.40/0 לעומת השנה הקודמת".
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העתק נאמן למקור - שיעור המע"מ המחושב בחשבונית הינו ע"ס השיעור החל בתאריך מתן השרות
חשבונית מס

עמוד 1 מתוך 3
חשבונית מסי: 253586538נס ציונה 7403548 ח.פ.: 513389742נולדה מאיר 3 מספר לקוח: 319078143רענן בש\ ושות1 משרד ע1רכי דין תקופח החשבון: 01.09.17 - 02.08.17לכבח�: תאריך החשבון: 02.09.17

האריך אחרון לתשלום: 16.09.17
כמות מנויים: 2

החשבונית הדיגיטלית
יי ה, פש1ג1ה 113.1101. '11 ט !חיובים קבועים-שאינם תלויים בהיקף השימוש 157.00 רר/רר חו0ורור וחוררח ווחר! י ?,חיובים חד פעמיים - בנין פעילות חד מעמית 838 ^ - - ? 0ה"כ לפני מע"מ 175.38 , - -^ <

(1םנצ.נ י צ-א0 17% 29.81 *1 / פורסם ד'ניסלי ;,. סה1יכמע"מ
-0 סנקןחשבון זה יבבה באמצעות כרטיס אשראי ר —, ',סה"כ לתשלום כולל מע"מ 19^20 7*י_1 מתל>דם . *1£ , עי1ן ברכיבי ., 1 ̂] ימלותתדטוחהתקבל חשלום בגין חשבון ק1דם על סך 205.71 ש"ח בהוראת קבע 5, - בנק לאומי ע�**-�*1 החשבון כנוח1ת י"י

5 להצטרפות ללא עלות שלתו 15̂/
למספר 1122 עם כתובת המייל שלכם.

החשםג'ח תשלח בקי< 1לא ניואי. פיייט שיחות 0י פי בקשת לק/ח.

לידיעתך
~ האינטרנט מ�ג11 מידע ותככים. חלקם עלולים להיות פוגעניים ולא מתאימים
לילדים ובני נוער. סלק1ם מציעה מנוון שירותי סינון וחסימה (שירות בסיסי
ללא עלות וסינון ברמות שונות כתשלום) המאפשרים בלשה בטוחה יותר.

פרטים ב*תר.
- לאיתור מספרי סלקום בחינם היכנסו גאתר סלקום 00.11.מ0611001

- לקוח יקר. באכ*'1רותר לקבל חשבונית במתכונת הזהה ללקוח פרטי. לפרסים 123*
.5̂ - לקוח יקר. במידה נאינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות 15

מ י יל, פקס והודעת ח'ונ אוטומטית אנא פנה לשיתת הלק1ח1ת

3111̂וח0. חשבון לשירותי סלקום מהווה חשבזנית מס וקבלה רק גאחר פרעונושרות לקוחות מוקד סלקום עסקים לפני1ת הציבור סלקום. הנכש 10 נתניה ת.ד. 4060 מיקוד 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שיחתים:איתר בכל מק1ם סלקט ^ראל בע"מ. ח.פ. 511930125 איחח� עוסקים 557685656 עוסק מוח*�. באילת 793007154. 1.00.11ח001100@ מצב חשבון עדכני 444י תוקף ההצעות עד נמר המלא* בכפ1ף לתנאי השירות. הפניה מתוך מאברי המידע של סלקום <טואל בע"מ.1800-052-052 מטלפון נייח באר'ץ המלא של החשבון. פטור מלא מניכוי מס םמקןר. ריו1ר זר. כולל תכנים והצעות שהתאמנו עבזרך.3020* חינם מהסלקום. פקס 09-8607917.
̂̂' אם ברצונך שלא לקבל די1ור מותאם אנא פנה כבירות הלקוחות 123*. ט.ל.ח. '.100̂ 0.11ם.1ו01
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פירוט פעילות הסנו"ם
חי1ב'ם חיובים משתנים לפני מע"מ חיובים חד הטבות סה"כ

מספר עמי קבועים דק1ת הודעות גלישה פעמיים וזיכויים לתשלום
מנוי לפני מע"מ ותוכן לפני מע�ס לפני סע"מ כולל מע�מ

חיובים/זיכויים
כלליים 2 167.00 0.00 0.00 0.00 838 0.00 17^20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0506533533
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0527041036

סת"כ לתשלום גולל מע"מ 9ב205
•פפירוס חיובי סל מגו1 עוגל סכם המע^/לםחיותך בלבד. הסע"מ הקובע הנו זה המוצנ בח'נכ ברמת הלק1ח

פירוט חיובים וזיכויים כלל"ם
חיובים וזיכויים (לפנ' מע�מ) סה�כ בש"ח
 לפני מע"מ

חיובים קבועים
ת^לם חוח'וי י1ב1ע גינויים: 0506533633. 0527041036 138.00

1̂ פרטי תןכנית עקרים: תכנית יותר בעמקים 2 המקנה לך שיחות ממם ג#< ה7בלה, וחבילת גל<'1ה בעלות חק�שית נסר 138 ש�ח. םפ1ף ?/'01
5̂ במחז1ר חיופ תעריף חריגה 79 אגורות לרקה/15/יז5. | הסכומים אינם כוללים סע�* סביר: עד 9.000 דקות זמן א1יר/ 7.000 הזדעות 15

פירוט המנויים ועוקציהם במסגרת ריתע1למ הח1זשי הקבוע בתוכנית שלך:
מספר מנוי שיחות בארץ הודעות חבילת גלישה

086 2116.984** 0 13-46:54 0506533633
086 0.000** 0 0:00 0527041036

שירות עסק' אשי 29.00
סה"ב חיובים קבועים 167.00

חיובים חר-פעסיי0
תשלם בנין ה1ראח קבע 8.38

 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 17538
____̂_ סה"כ לתשלום גולל מע"מ: 20517
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פירוט למנוי 050-6533633 בשן ושותי משרד עורב* דין רענן
פעולות שבוצעו לבקשתך בתאריך 02.09.2017 נבנם לתוקף - שידע/ חבילת נל^ה מ1לות 0.00 שח ללא מ1מ.

חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) כמות שימוש כמות לחי1ב תעריף תעריף תעריף סה"כ בשית
 (דק/יח0 (דק/יח0 סלקום ממעיל אחר כ1לל לפני מע"מ

ח'וב'ם משתנים
שיחנת 1-800 כתערץי הח1כנית 1:49 100) 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
*<5 בתערך התוכנית 227 0 0.4700 0.0000 0.4700 0.00
סה"כ חיובים משתנים 100)
 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 00^
̂_ סה"כ לתצלום כולל מע"מ: 0.00





מתנתקים מהעם: כמה שירות
הלקוחות בארץ מידרדר

הטכנולוגיה מדרגת לקוחות לפי חשיבות, נציגי השירות הוחלפו באנשי
מכירות אגרסיביים. זמני ההמתנה מוארכים במכוון לחיסכון מקסימלי

לחברה, ותוכנות מתקדמות ממיינות אוטומטית את הפניות לפי מספר איומי
ההתנתקות הקודמים ונתוני הרקע של הלקוח. שירות הלקוחות בישראל

מידרדר, תה קורה כחלק ממדיניות עסקית מכוונת
נטלי גרויסמן 18.03.10 08:01

זה התחיל באמצע שנת 2000. שנה אחר' שהקים את רשת ה0לולר הצעירה א ו רנני החליט
המייסד והמנכ"ל עמיקם כהן למתגה כחברה בעלת שירות לקוחות שטרם נראה כמותו
בישראל. כהן השקיע עשרות מיליוני שקלים במוקדי פנינת משוכללים 1ג"0 י1תר מאלף נציגי
שירות. לתפקיד םמבכ"ל שירות הלקוחות הוא מינה את חיים חמנו, אל1ף משנה במילי ומי
שעמד בראש מפקדות משאבי אנוש בחיל הים ובשב"כ. "סמנכ"ל הלקוחות ה'ה תפקיד תשוב

במיוחד בעיניי", אומר כהן ל"מ01ף כלכליסט", ילא חסכנו שקל בזה".

רומנו קבע את יעדי השירות כפי שמגדירים יעד צבאי: מענה ייה דעתר על מניית
אנושי ומקצועי תור 30 שניות או פחות מרגע הפנייה. הזמן פרטנר:

הממוצע של המתחרים. הוא אומר בראיון ל"מוסף כלכליסט",
קנ�יי; קנ"י. י.ם1ק סג-רי. סנ-יי.
עמד אז על בין שלוש לעשר דקות. "קנים את הטכנולוגיה י"*" ""*"
הטובה ביותר, גייסנו את האנשים הטובים ביותר שיכולנו - לדףטנ�-ת^יסגיק

למצוא, הקמנו מערכי הדרכה. רצינו לעמוד בשורה הראשזבה של מתן שירות גם באמות
מידה עולמיות", משחזר רומנו.

סלקום ופלאפ1ן נאלצ1 להתאים את עצמן לכללים החדשים. פלאפון גייסה מאות מוקדנים
במטרה לעקוף את א1רנג* בסקרי השירות. כעבור שנת"ם מונה עמוס שפירא, אז מנכ"ל
אל על. לתפקיד מנכ"ל סלקום. האגדה מספרת שנות1 דנקנר, בעל השליטה בסלקום, פגש
את שפירא בשדה התעופה. שפירא ביצע ביקורת פתע לילית ודנקנר התרשם ממסירותו
ללקוחות. ב'ן אם הסיפור אמיתי או בדוי, עצם פרס!מו העביר מסר. הדבר הראשון ששפירא
עשה בתפקידו החדש היה להציב בחדרו 0ירנ1ת שהרעידו את המשרדים כל אימת שלקוח
המתין על הקו יותר מכמה דקות. הדבר השני היה לפרסם את "כוכבית עמוס", מספר הטלפון

שלו, לשימוש לקוחות שלא זכו לשירות ראוי.

זה היה תור הזהב של שירות הלקוחות בישראל. ימים שבהם ה0ל1גנים "השירות מעל לכל"
ו"הלקוח תמיד צודק" הוצמד! לקירות חדרי המנכ"לים. ובכן, זה נגמר. כלומר, הרעיון המקורי
אולי נשמר, ב11דאי ברמה ההצהרתית, אבל המחיר שמוכנות כיום חבר!ת מוטות שירות
לשלם בעבורו שונה לחלוטין. תורות ניה1ל חדשות, ובצדן טכנולוגיה מתוחכמת של זיהוי
ומיפוי לקוחות, נורמות ללא מעט תנחת לנק1ט מדיניות מכ!1בת של דרדור השירות לקהלים
נרחבים. היעד החשוב יותר הוא קיצוץ בהוצאות והגדלת רווחים מיידיים. המשבר הגלובלי רק
הקצין את המגמה. "מוסף כלכליסט" צעד לאורך הדרך המפותלת והנסתרת בעקבות השיר1ת

האבוד, שחסרונו מ1רגש באופן אישי ומרגיז במיוחד.

החברות עברו כל גבול?
הן פשוט שינו סדר עדיפויות

עשור אחרי המהפכה של עמיקם כהן באורנגי, רמת השירות בישראל נמצאת בשפל. נציגי
השירות של חברות 0ל1לר מבוצרים מאח1רי מבוך מתעתע של שלות1ת, שנדמה כאילו תוכנן
להתיש את מי שזקוקים למענה אנושי ומקצועי. זמני ההמתנה על הקו מתארכים לדקות
ארוכות, שחלק ניכר מהן מוקדש להאזנה לגיינגלים. בסניפי השירות של החברות ההמתנה

עלולה להימשך שעות.

חברת הטלוויזיה בל11"ן 63ץ זוכה לציונים נמוכים בסקרי שביע!ת רצון לקות1ת על זמני
ההמתנה הארוכים במוקד התמיכה שלה. שירות הלקוח1ת של חברת הטלוויזיה בכבלים
07}-\ נחשב לכה גרוע עד שעלה לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת 1במועצת הכבלים
והלוו"ן. אפילו מנכ"ל 1-101 בשנים 2006-2008 דזד קמ'נץ הסכים לומר בראיון לאחר

פרישתו ש"אי אפשר לומר שאין בעיות שירות בחברה".
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כ0קר שערך מכ1ן הסקרים שריד ב�2009 קיבל! חמשת הבנקים הגדולים ציון ממוצע של 5.8
מתוך 10 בקטגוריית מהירות המענה בשירות הטלפוני. ב�01*�1 הציון על מהירות מענה
טלפוני ה'ה 5.4. ב�65ץ הוא עמד על 6.5. בספטמבר 2009 די!וח אגף הפיקוח במשרד
האוצר על זינוק של <^40 בשנה בכמות התלונות שהתקבלו באגף שנק ההון, הביטוח
והחיסכון. 620/0 מהתלונות נגעו לרמת השירות של חבר1ת הביטוח, והנרועה שבהן היתה

ביטוח ישיר". התברר. שמתמחה במתן שירות באמצעות מוקד טלפ1ני, "

המועצה לצרכנות, גוף ממשלתי שמטפל מד' שגה בכ�40 אלף תלונות צרכנים, דיו1תה כי
ב�2009 זינק מספר התלוטת על חבר!ת הסלולר בכ�0/"340, ועל חברות הטל11יזיה
ב�1100/0. במועצה אומרים שרובם המוחץ של הפינים התלוננו על הטעיה על ידי נציגי שירות
וסוכני מכירות, ועל סירוב החברות לנתק אותם כשביקשו. "זו השנה הראשונה שבה הרגשנו
שאנחנו קורסים תחת כמ1ת הפניות", אומר ל�מוסף כלכליסטיי מנכ"ל המועצה לצרכטת עו�ד

אהוד פלנ.

מכון המחקר הישראלי מרקטסט עורך כבר 14 שנים סקרים בתחום שירות הלקוחות. לפי
הדו"ח המסכם שלו. 2009 היתה שנת שפל חסר תקדים ברמת השירות של חברות
התקשורת בישראל, בקטגוריה "שביעות רצון מטיפול בבעיה", הנחשבת למדד מרכזי באיכות
השירות של חברה, כל תבר!ת הסלולר והטלוויזיה בישראל קיבלו ציון ממוצע של 4.8 מתוך
10. "המשמע!ת היא שאף חברה אפילו לא משתדלת", אומר מנכ"ל מר7,ט0ס עודד שי.
"תהליך ההידרדרות הזה נמשך כבר שלוש שנים. חברות ה0ל1לר, האינטרנט, הטלוויזיה,
האשרא1, הביטוח 1הבנקים, כולן כאילו החליטו שאיכות השירות גבר חשובה לה; הרבה

סתות ושמ1 דברים אחרים בראש 0דר העדיפויות".

"המיתון שפרץ בשנת 2008 היה כמו דחיפה אחרונה לתהום, אחר' שנים של התרופפות",
א1מרת גלית אבישי, לשעבר מנכ"לית המ1עצה לצרכנות וכיום מי שעומדת בראש ארגון אמון
הציבור שמפרסם מידע על תל1נות צרכנים. "התחושה היא שהחברות, ובמיוחד חברות
התקשורת, כבר לא חוששות להבטיח לעתים דברים שאין להן כוונה לקיים, ולגרום ללקוחות

לא משתלמים להבי! שאינם רצויים".

בחשב1נית צ'ן חיוב זר?
נציג השירות מחויב למכור חבילות, ולפעמים שוכח לספר

מדיניות החסכנות והקיצוצים במחלקות השיתת גררו כפועל י1צא שתי דרישות מנציגי
, והדרישה לנסות למכור במקביל לנתינת השירות: הדרישה "לםנור" כסה שיותר שיחות ביום
השירות כמה שיותר שיחתים ומוצרים. העחיות ממרכזי השירות השונים דומ1ת באופן
מדהים. "בשנה האחרונה נהפכט למכונות", אומר ל�מ01ף כלכליסט" נתי (כל השמות
המלאים שמורים במערכת), נציג שירות בכיר של ישראכרט. "כשהתחלתי את התפקיד

נדרשתי לטפל בתשע שיחות בשעה, עכשיו אני בדרש לטפל ב�13".

לדבריו. העל"ה בלחץ נבער. מ�"עול מבני" של מערך השירזת בחברה, שבמסגרתו אוחדו
כמה מחלקות. הלחץ על נציגי השירות גבר, הוא מספר, והלקוחות מרגישים את ההבדל. "אם
פעם ה'ו לנו בץ אפס לעשר שיחות בהמתנה בתחילת משמרת הב!קר, היום זה מתחיל

, ורק עולה במשך היום, בלי להפסיק". מ�40-50 שיחות בהמתנה

ישיר1ת לקוחות זו פש1ט המחלקה שבה הכי מת לחתוך�, מסביר יובל (24), אחראי משמרת

, "אפילו לא צריך לפטר. מספיק לעצור את הגיוסים. בסלק1ם שעובד בחברה זה כשנה וחצי
נצינ ממילא לא מחזיק בממוצע יותר משנה וחצי, אז צריך רק לחכות�.
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מ1קד שיחת לקורתת שזי • �איור' הביקורת של נוקדז* ה*�ו לם '!*.�) יד ב**ח*1 ונילוס: עמית שעל
עירות. כ' אנחם לא רווחיים�

במקביל החלו חב החברות להנחות את נציב� השירות שלהן למכור באגרסיביות שירותים
ומ1צרים ללקוחות, גם כשהללו התקשרו כדי לטפל בבעיה. ע1בדים בחברות רבות סיפרו
ל�מוסף כלכליסט" שמאמצע שנת 2008 - תחילת המשבר הכלכלי - החלו מנהליהם להציב
להם יעדי מכ'ר1ת נאף להעביר להם 0דנא1ת מכירה שרבות מהן, מספרים העובדים. החליפו

את הקורסים לשיפור השירות שהיו נהוגים בעבר.

"אני זוכרת מתי זה התחיל", מספרת מא'ה, סטודנטית למשפטים באוניברסיטה העברית
, והסבירו לנו ונציגת שירזת בבזק זה כשלוש שבים. "זימנו את כל נציגי השירות לשיחה
שבגלל השינוי שעבר על שוק התקשורת וכיוון שבזק כבר אינה מונופול בטלפונים הקו1"ם,
אנחנו חייבים להתחיל למכור הרבה יותר כד� להצדיק את קיומנו. בשיחה הזו הבהירו לנו
שמי שלא ימכור - מחיבור לאינטרנט ועד חבילות ומבצעים - יחסוך להיות לא רלבנטי.

למעשה לקחו את כל נציגי השירות והפכו אותם באותו יום לאנשי מכירות*.

יאם פעם עברנו הדרכות שהנחו אותנו לחשוב מה יוציא את הלקוח םרוצה, היום הדגשים הם

על איך למכור לו יותר", אומר עידן (26), עובד פלאפון זה ארבע שנים, שמשמש כנציג שירות
, היום פרזנטלי באחד מסניפי החברה. "לפני שנתיים דרשו מאיתנו ל"צר 30 מכירות בח1דש

מצפים ל�50 ומעלה. הרבה נציגים עזבו כי לא עמדו ביעדים".

�זה התחיל בטיפות קטנות כשהגעתי לחברה, אבל השנה זה הגיע לשיא", אומר יונ* (25),
נציג שירות לק1חות באורנג1 זה כשנת"ם וחצי. "אחר� שהחל תהליך המכירה של חברת
פרטנר לאילן בן�דב התחילו פתאום להסתובב פה י1עצ1ם מחברת מקמי. מיד אחר כך
התחיל! ל1מר לבו בישיב1ת שאנחנו לא רווחיים לחברה, שאורנגי מפסידה עלינו, שאנחנו
צריכים להראות שאנחנו מכניסים כסף. המכירה נהפכה לדרישה מפורשת, 1המילים 'לקיחות
מרוצים1 100 פחות חשובות. בנאדם צועק על" בטלפון שהוא קיבל חיובי יתר, ואני אמור

לדחוף לו שירותים וחבילות שרק ייקרו לו את החשמן. אלה ההנחיות".

"מלפני כמה חודשים כל הנציגים במוקד מחויבים להציע הלוואזת ללקוחות, בכל שיחה",

אומר בתי מישראכרט. " לפעמים זה ממש גורם ללקוח לקפוץ עליך מעצבים. בהתחלה
התנגדנו. הלכנז יחד למנהלים שלנו והסברנו להם שהחברה חש1בה לנו, שאנחנו חושבים
שהרעיון הזה רק -זיק ולכן אנחנו מציעים לחשוב עליו מחדש. המנהלים אמרו לנו שידיהם

כבולות בנ1שא, ושההוראות מגיעות מלמעלה".
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8וז*1י*ג ̂ום: **5̂10 גכיר בחגרח סלולרל "יש לנז י�ו�חות שמראים אחרי גמה זנזן לקוח מםוצע ם/*תנע, צ
ואנחגו מנסיס לתת לו לחכזת נ1ד רנו1 ל3ג* שר,1א מח"או*. שירות מהיר י1תר יהיר,

בזבח של ג0ף"

"פעם לקחנו את העבודה ברצינות�, אומרת אדווה (21). נציגת שיר1ת במוקד הטלפ1ני של

007 "היתה משמעזת בעבודה. הרגשנו שהלקוח הוא אמא שלך ושלי. היה אפילו קצת קטע

אני והלקוח באותה סירה', אנשי ש'ר1ת אפילי רבו עם מחלקות אחרות בחברה כדי של �

שהלק1ח יהיה מרוצה. בשנתיים האחרונות הפכו אותנו לאנשי מכירות ועברנו, נם בעיני
, לצד של החברה, שמחפשת רווח מ"ד'. אם נציג מקבל שיחה ומבי; שלא תצא ממנה עצמנו
מכירה. הוא יתאמץ פחות בשביל הלקוח. מה ייצא לו מזה חוץ משיחת חיפה על האט�1ת
, הלחץ למכור הוא הסיבה לכך שלקוחות רבים מתלוננים על טעויות ועל שלו?". לדבריה

עסקאות שאינם זוכרים שביצעו. "יש הרבה מכיחת לא איכותיות". היא אומרת, "מכיוון
שהנציגים כל כך רוצים למכור הם לא תמיד מצליחים לספק את גל המידע".
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על מי מרוויח יותר, ומי מצליח ל0פק יותר את הצרכים של בעלי המניות. הצרכים של
הלקוח1ת חשובים פחות".

"כ7* מה שהלקוחות יכולים לעשות זה להתרגל�, אומר פרופי ברק ליבאי מהפקולטה לניהול
באוניברסיטת תל אביב, שהקדיש שגים לחקר נ1שא שיר1ת הלקוחות בארץ ובעולם. "המ'זונ
בין שיחת למכירות יצר נציג שיחת מזן חדש. הנציגים הקשובים 1האכפת"ם שלא יודעים
למכור ממפ'ם החוצה, ובתהליך אבולוציה מהיר מתחלפים במ1כרים שיודעים לחלוב ג0ף
מלקוחות. יש כאן רא"ה קצרת טו1ח של מנהלים, שמתאימה לעולם שלנו, שבו אתה נמדד

לפי הביצועים שלך מרבע1ן לרבעון".

למה שירות גרוע הוא טרבד?
המשבר הכלכלי הפך את הטיפול בלקוחות למותרות

למה זה קורה? מה גרם לתהליך של הנסיגה ברמת השיחת, שלכאורה נוגדת את הרציונל
הע0קי של טיפות שביעות הרצון של הלקות? זה בוודאי לא ינחם. אבל הנפילה ברמת
השירות היא מנמה עולמית. ואחד הק0ליזס1רים הבחר'ם היה המשבר הכלכלי שפרץ
ב�2008, ואילץ חברות רב1ת לצמצם הוצאות באופן דרסטי 1להגדיל באופן מיידי את

ההכנסות, פשוט כדי לשחד.

"כשיש משבר צריך להגדיל הכנ10ת, ומיד המכירות מקבלות קדימות", מסביר ז�"ר נדב
גולדשמ'דט, שאת הדזקטורט שלו באוניברסיטת קורנל בארצות הברית עשה על שירות
לקוחות. �חברות היו ח"ב1ת להנד'ל הכנסות באופן מיידי, 1התחושה היא שנושא השירות היה

מעניין. בחמד, אבל בוא נעבור לדבר הבא".
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מוקד שיחת שי 0ל7,ום. "ט�חת לקוחות 11 המחיל,!-. שגה ר.כ- :וח יחתוך. א&"לז לא גילום: תומו�יקו
זנייך לפטר. ממס-ק לע*ור את הגיוסים. נצינ טמילא לא מחזיק יותר משגה וחצ', >ח

<ריר יק לחסתי

"הצמיחה הכלכלית האדירה נעצרה, וחברות התקשורת באמריקה לא מוכנית לוותר על שולי
, נשיא ובעלי ץ1ו/\!31ז51, חברה הרווח האדירים שהתרגלו להן", מסביר ליאור עחסי
בינלאומית שמתמחה בניהול חוויית לק1ח. "היום המגמה בכל העולם היא לצמצם את מערך
שירות הלקוחות עד שאי אפשר יותר. תחזית 2010 של חברת המחקר פורסטר כללה, בפעם
הראשונה, פנ"ה של האנליסט בחס טמקין למנהלי חברות בבקשה שיפסיקו להתעלל

בשירות הלקוחות שלהם. אני לא 'כול להסכים 'ותר עם ההצהרה הזו".

"חברות שהשקיעו בשירות ראו דיבידנדים מאוד גדולים", א1מר גולדשמ�דט, "הבעיה היא
שהן לא הצליחו להתמיד בכך לאורך זמן, ובכך איבדו את המיצוב הייחודי ואת היתחן היחסי
שלהן. חבחת מתחילות לעשות 100 6וח, להעתיק. אם בחברה המתחרה זמן ההמתנה הוא
, מה שמבדיל , אז גם אצלי זה יהיה ככה. ואז דקה וחצי וממתינים 24 שעות עד לתיקון תקלה

בין חברות זה צבע הלוגו שלהן.

"אנחנו עדים לתסכול נובר של לקוחות, דווקא מכיזון שכי1ם החברות עצמן, וזה קורה בכל
מקום בעולם. מייצרות ללקוחות תרבה מאזד בעיות. החשבוניות מורכבות, החיש1בים
מוטעים, ההערות באותיות קטנות. הלקוח לא מבין מה הוא צריך ויכול לקבל. אנחנו מדברים
היום על חברות תקשורת שמקבלות מיליון שיחות בחודש. מה יש למיליון לק1חות לפנות

לחברה בחודש במצב נורמל1?".

"גם באירופה רמת השירות מתקרבת בשנים האחרונות במה'חת לתחתית", אומר ז�"ר א"דן
ד"לי מבית הספר למינהל עסקים ולכלכלה באוניברסיטה הלאומית של אירלנד. "הלקוחות
, ואפשר איכשהו נדפקים, לא משנה מה קורה: אם המצב הכלכלי נהדר אז הביקוש בשמים

לתת שירות גרוע, ואם יש מיתון אז אין מה לעשות, יש קיצוצים ואפשר לתת שירות גרוע".

הנציג לא מקצועי ולא אכפתי?
זה כי הוא כלל אינו עובד גווברה



המתמחות בתפעול חדרי טלפנים. היתרון לחברות ברור: פחות כאב ראש ניהולי וטליות
יר1דים של העובדים בחברות מיקור החוץ. נמוכות, בעיקר הודות לתנא� השכר ר,
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שמתרכזים במוקדי שירות ענקיים
בנתניה, כרמיאל, עכו 1נשר. באתר

האינטרנט שלה מכריזה תקשוב על 1 ה
עצמה כעל חברה "משפחתית",

/01*קס כהן. ילתבחח חשובות יותר שב'ע1ת צילום: שאול נולן
הפועלת בתח1ם משאבי האנוש ב̂�רך ר"ן מגי� הסנ'ות�

של 0בלנ!ת, 10בלנות, הוגנות. כבוד הדד' ונאמנות�.

ענת (26), םטודנכו'ת לחינוך מצפון הארץ שהתחתנה לפני כשנה וחצי, ע1בדת באחד ממוקדי
השירות של תקשוב ומקנאת בתנאי העבודה של נציבי השירות בבזק. אורנגי, סלקום ו�007
היא מקבלת שכר מינימום של 20.70 שקל לשעה, ועובדת במשמרות בנות 7 או 9 שעות

בתנאי לחץ בלתי פ701)י0.

"?ש לנו שתיים עד שלוש הפסקות ביום. של 15 דקות על השעון, ואלה לא 15 דקות נטו",
היא מספרת. "המנהל הישיר שלך רואה על המסך שלו מתי עשית לוג אאוט 1מתי עשית לונ
אין, ובזמן הזה. שנחשב להפסקה, את מורידה את האוזניות, סוגרת את המחשב, וגם צריכה
להתארגן כשאת חוזרת. זאת אומרת שלעצמך יש לך 12 דקות מקסימום". תב זמן ההפסקה
עובר בתור לשירותים. "זה ממש בלתי אפשר- לצאת לשירותים בזמן משמרת. גם אם את
ח"בת לשירותים את צריכה להתקשר לעמדת אחראי משמרת שיאשר לך. לוקח לו בערך 20
י, ואחרי חצי שעה ילא עכשיו1. גם כשתפני דקות לענות, וב�900/0 מהמקרים יניד! לך יעוד מעט
שוב הריטואל הזה יחזור על עצמו. במקרה הטוב תתאפקי שעה. למה? כי תמיד יש לחץ.
ברבע שר1אים שיורדת כמות השיחות הם מתחילים לשחרר אנשים הביתה. ואז אף פעם אין
מספיק מוקרנים. רוב האנשים כבר לא טורחים לבקש ומחכים להפסקה. וגם משתדלים לא

לשתות יותר מד1".

ענת מסבירה את המ1בן מאליו: יש יחס
ישיר ומיידי בין התנאים במ1קד לבין

הטיפול שלו זוג�מ הלקוחות. "סתם ? |
לדוגמה", ה'א אומרת, "מקבלים בונוס
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|̂ מקבל כשמתגמלים אותך על טיפול 
בכמה ש'ותר לקוחות בשעה". ? דווי)

לדברי פרזפי ליבאי. מבמת מיק1ר החוץ
רק תלך ותגדל, כפי שקורה בכל ||

הע1לם. "כמע0 כל מוקדי השירות של 0רז5� נד איזן-כ"^י20 מהיקוחות מב-אים
*80 בוהה3נ10ת. י* גויס נזקבי-ם א1ת1

חברות בארצות הברית כבר פועלים ש�רות�
צ'יום '*£ .ח3נת0[.-זת61*יז61^ 6/�©31 $ *1ת38)

, עם אלפי מוקרנים בפיליפינים ובהודו
שלמד! בעל�פה מאות תשובות מן הם1כן. הביקורת הנפזצה של לק1ח1ת היא שהם מרגישים
בישראל אנחנ! נמצאים שלב אחד לפני. העגבד'ם שהם מדברים עם ר1ב1ט", ה1א אומר, "
החיצוניים הם תושבי המדינה ויודעים את השפה, אבל השכר הנמוך 1התנאים הגרועים
גורמים לשירות להי1ת בהתאם. מנהלי כספים מבינים בקלות כמה האאוטסורסינג חוסך, אבל

קשה להם לראות את החק בטווח הארוך שנגרם למ1תנ, למשל".

חיים רומנו מספר שבתחילת דרכה של אורנגי החברה השתמשה בשירותי מיק1ר חוץ, אך
חדלה מכך בתוך תקופה קצרה. "מצאנ1 שעובדי חוץ, ואפילו עובדי קבלן שעובדים בת1ך
החברה, עובדים בלי הזדהות ובלי מחויבות. תחשבי על מקפלות החולצות ביארץ נהדרתי,

אם לא נזהרים זה מה שמקבלים מהר מאוד".

גצ'נ השירות לא מתרגש?
זה כי התוכנה זיהתה אצלך טון דיב1ר רזפ0

אבל יש עוד נורם חשוב לירידה ברמת השירות: ההתקדמות הטכנולוגית. ונם במקרה הזה,
אבחנו רק נגררים אחרי הע1לם. ב�2007 זכתה חברת ה0ל!לר ספר'נט�נקסטל בסקר של
13̂^ בת1אר �התאגיד האמריקאי בעל שירות הלקוחות הגרוע בי1תר". זה היה אחרי אתר 



בתקשורת: הוא החליט לפטר חלק מהלקוחות שלו. אלף לקוחות, כאלה שהמערכות של
ספר'נט�נקסטל זיהו שחשבונותיהם היו נמוגים אך הם הרבו לפנות למוקדי השירות
והתמיכה, קיבלו מכתבים שהודיעו להם כי "לאחר מחשבה עמוקה החלטנו ל0"ם את חתה

ההתקשחת איתך בתאריך הנקוב. עד אז תוכל להתקשר עם ספק שירותים אתר*.

"המציאו לזר. את השם יניהול לקוחות אקטיבי", אומר "טבתי^וגי^ "נמשיך לספק שירות
ל�םוסף כלכל'סט� פרופי גד אלון. מומחה לשירות מעולה� ?•*?. ""יס """ו בנתב* *"
לקוחות מבית הספר למינהל עסקים קלוג באוניברסיטת11 נזילים *\7 ר,נו*ד* שביד'מ, נזק: ב*'*� הש�יות

0< החברה נמ111;ים ט�וזח מק�] מזי' <יי0<*.

נורתיווסטרן בשיקגו. �מאותו רגע המון חברות החלו 4 ת"םח לנתבי. הסיאה •
?לנהל את הלקוחות1 כפי שמנהלים עובדים - כלומר,

לדרג אותם ללא הרף לפי יעילותם, ולהיפטר מתם במקרר. הצ1רך. פתא1ם הי1 מי שאמרו יאם
200/0 מהלקוחות מביאים 0/ם80 מההכנסות, אז למה שכולם יקבלו את אותו השירות?1".

אגב. באוקטובר 2007 ספר'נט�נקסטל דיווחה על נטישה של 337 אלף לק1חות ברבע1ן
השלישי. המניה צנחה ב�</270 והמנכיל נשלח הביתה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. הנזק

נעשה.

י\ ± ן.

̂י 1�זו�ז0 ז/ ת'נת קי*ר1ת סלילי. *נשלק1ח טתקשר, גתוג לנ1 על ה00ך. למטל, אם הוא נוהג >ו'לום 
לא"ם הרבה או שתמ1� ה1א מ1ותר ב0וף זר. קשמיע על המידע ור.י1?0 שאנחט

נ1ת0ם לו*

מ1שנ חדש בשם "דירוג לק1חות" צבר תאוצה, ובמהרה, כמעט כל חברה סימנה בחשאי את
לקוחותיה ככאלה שמשתלם להחזיק בהם. ככאלה שאפשר לנהוג כלפיהם באדישות, וככאלה

שאין צורך להעניק להם שיחת, כי אינם רווחיים די'ם.

המהפכה הזו התאפשרה בזכות טכנולוגיות מתקדמות יותר ויותר שהגיעו לשוק. "חברות
הבינו שרווחי יותר לתת שירות דיפרנציאלי. כזה שמותאם לערך הלק1ח, וכעת כבר היתה להן
טכנולוגיה נגישה שאפשרה להם לדרג כל לקוח 1לקוח�, אומרת דיר חנה מז�לר�לירז, חוקרת
שירות והתנהגות צרכנים מבית הספר לניהול ולכלכלה במכללה האקדמית תל אב'ב~'פו.
"בהרבה מוקדי שירות טלפוניים של בנקים. למשל, מערכת ממוחשבת מנהלת את הת1רים
לפי שו!י החשבון של הלק1ח. העשירים יותר מנותבים למענה מהיר יותר ולנציג מקצועי יותר.

כר. לקוח1ת רזוח"ם יקבלו שירות איכותי יותר מלקוחות שמביאים הכנסות פחות1ת".

�אנחנו בעידן של מהפכת ה�^)08, ניהול קשרי לקוחות", מסביר פרופי ליבאי. "חברות לא

אוהבות לדבר על השיחת הדיפרנציאלי כי זה לא פוליסיקלי קורקט, אבל זה התהליך החזק
ביותר שק1רה עכשיו, מתחת לפני השטח. הת1צאה שלו היא שמיעוט קטן של לקוחות בדרג

, ואילו רוב הלקוחות מקבלים שירות פחות טוב�. גבוה מקבל שירות מעולה

דיחנ הלקוח - ולכל לקוח יש דירוג, כמעט בכל חברה - משפיע לא רק על מהירות המענה
הקולי, אלא גם על סוג הטיפול והמענה שיקבל. �יש הרבה דברים שלקוחות לא יודעים
ושאנחנו יח�עים", מסבירה נציגת שירות בכירה באחת מחברות הסלולר. "המערכת
, ואתה ישר ר1אה אם הוא מאיים הממוחשבת מוציאה לנו 'הערות מתפרצות1 על הלקוח
הרבה בהתנתקות או שבסוף הוא תמיד מוותר. זה משפיע על המידע שאנחנו מספקים לו ועל

 ;היחס שהוא מקבל".
4"*. 1
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ו
̂ז-ה!1 קול1 מאק&רית צילום. *510£?18ו1ו81 מנינח שירזח ל*ק1חות. יוסי י>"10ב. חברת אפ7,ט: �מערמת 

לזהות לקוח עצבני על�ידי זיהוי ג'1נמי - 0ם ר.ל7)1ח חתר (1ל צירזפי מילים 100ינדס
?1ד/ן'0 שיש 0גנח נטישה, וראש ה*ו1ת 70,בל הודעה ער המסך שלר

תוכנות ניהול לק1חות מתוחכמות מ0ונל1ת כיזם לנפק אינפורמציה באין ספור חתכים
ופ"לוחים, שלכל אחד מהם עשויה להיות השפעה על איכות השירות. בהתאם להחלטת
החברה. "המ1קדן שיושב מול מערכות ה�1^08 החדשות מקבל קרופ'ל של 360 מעלות על
הלקוח", אומר י1ם' חיימוב, מנכ"ל ומייסד של חברת אפקט, המוכרת מערכות נ'הול לקוחות
לחבר1ת הנדולות בישראל. "במבט אחד המ1קדן יכול לראות מה שווי הלקוח ומהו הערך שלו
עבור החברה, ועל סמך זה לתת ל1 את השירות המתאים לו. לקוח1ת שה1ראת הקבע שלהם
היא גבוהה ויורדת קב1ע יהיו לקוחות 3>8316 ק70. עניין שמשנה לגמרי את ת0ר'0 השיחה.

הם יקבלו חבילות פיצו' גבוהות יותר וזמן המתנה קצר י1תר".

פרמטר נוסף שעומד בראש מע"ני החברזת הוא פוטנציאל הנטישה של הלק1ח. לדברי
ח"מוב, "מערכות לזיהוי קולי הן אמצעי מרכזי כיום של חברות להתמודד עם הנושא. לנ"0
ידי זיהוי פונטי - אם ולקומברס יש מערכות שמאפשרות לזהות לקוח עצבני בטלפון על�
הלקוח תחר על קומבינציות מילים מסוימות יודעים שיש סכנת נטישה, וראש הצוות הרלוונטי

מקבל הודעה על זה במסך שלו, שתגרום לו להתערב בשיחה".

המערכות הללו נם שולטות במקרים רבים בזמן ההמתנה של הלקוחות. "זמן ההמתנה הוא
תמיד החלטת הנהלה מכוונת", מספר גורם באחת מחברות הסלולר, "יש לנו דו"חות
שמראים אחרי כמה זמן בדיוק הלקוח משתגע. הרציונל הוא שאם לקוח ממוצע נוטש כשציון
רמת השירות הוא 3 ואילו אנחנו נותנים שירות ברמה 9, הרי שיש פה בזבוז גדול של

משאבים. הי1ם המטרה היא להשקיע את המינימום, להשאיר את הלקוח עד רגע לפני שלפי
, אבל כשרוצים להתייעל זה מקום הסטטיסטיקות הוא מאבד את הסבלנות. זה לא אופטימלי

שקל לחסוך ב1".

והטכנולוגיה צועדת עזד צעד קדימה: "בחברה שלנו הטמיעו טכנולוגיה שפותחה על ידי
, שמאפשרת לנתח את טון הדיבור של הלקוח שעל הקו 1לזהות אם יש החברות נייס ואיגלו
סכנה שינטוש את החברה", ממשיך אותו גורם לספר. *זה עתר לנו לוודא שאנחב! לא עוברים

את הקו האדום".

ממתינים 20 דקות על הקו?
כל שנייה חסכה כסף לחברה

הטכנולוגיה מאפשרת לחברות לשלוט באופן מניפולטיבי נם בציונים שיקבלו בסקרי שביעות
חנון שהן עורכות בעצמן או שמתפרסמים בעית1נ1ת. זו אחת הסיבות לכך, למשל, שהפערים
בין הציונים שלהם זוכות החברות בעיתונות הם מינימליים. "יש לחבחת שליטה מלאה

בציונים שיקבלו. הכל מחושב ומדויק", אומר ל"מ01ף כלכליסט" בכיר לשעבר כספקית

אינטרנט גדולה. "סמנכ"ל שירות יכול לדאוג. מעכשיו לעכש'ו, שזמן ההמתנה הממוצע לנציג

שירות יהיה 4.4 שניות וששביעות רצון הלקוח תהיה מעל 8, ומחר הוא יכול להחליט שזמן

ההמתנה יהיה עשר דקות 1שביע1ת הרצון תידרדר ל�6. הכל שאלה של כסף. כל עשירית
שנייה נוספת שהלקוח ממתין חוסכת כסף, והשאלה היחידה היא איך לאזן את זה כך

שהחברה תרוויח כמה שיותר, תעסיק כמה שפחות אנשי שירות, אבל בלי שהלקוחות ינטשו".

"ניצני המגמה גר*1 כבר בשנות השמונים, אבל זה הפר להיית נפוץ יותר בסוף שנות

התשעים, ברגע שפותחה הטכנולוגיה המתאימה שאפשרה לקבל מידע מפורט על לקוחות

בזמן אמת�, מסביר פרופי נד אלון. לדבריו, דירוג לקוחות אינו תופעה שלילית כשלעצמה: "יש
הרבה חברות שמשתמשות ב0גמנטציה של לק1חות ובקדמה הטכנולוגית כדי לספק שירות
טוב יותר. הבעיה היא שהרבה מאוד חברות כיום ע1שות שימוש עיוור בטכנולוגיית המידע

שעומדת לרש1תם כדי להעלות את הרווח שלהן ולפגוע בלקוח. וככל שהטכנילוגיה מתקדמת,

כך נם אפשרויות ניצולה לרעה משתכללות. חברה אמריקאית בשם *40^ 1ו*9י^ פיתחה

תוכנה שמאפשרת לנתח טקסט ולהבין מה הרגשות של הכותב ב�ם/750 מהמקרים. ברגע
שכל החברזת יתחיל! להשתמש בזה, אפשר לראות די מהר איך מתרגמים את זה למשהו

מטריד עבור הלקוח. למשל שלא יק"מ! שום אינטראקציה עם לקוח כשהוא במצב רוח שלילי,
או יתייחס! אליו כאל לק1ח בע"תיי.

מגמה נוספת שתורמת להרס השירות, לפי ליאור ערוסי, היא השימוש הבלתי מבוקר של
חברות במערכת ה"סיקס סינמה". שהיא טכניקה ניהולית שפותחה על ידי מוטורולה ואמורה

ל"על תהליכי עבודה בארגון באמצעות חיזוי פנמים ותקלות פונטציאל"ם 1תכנ1ן מדוקדק

בהתאם של כל שלבי הביצוע. "מערכת ה0יק0 סינמה באה מעולם הייצור�, מסביר ערוסי,

זה בנוי על רעיון מוצלח שלפיו יש לך יכולת חיז1י גבוהה לגבי מה שנכנס ולגבי התוצר "

הסופי. חה אכן עובד יופי כשמוציאים את הלקוחות מחוץ למשוואה. אבל כשמדובר בשירות,

אף פעם אין אפשרות לתזות מה יהיה בשיחה הבאה, כיצד ירגיש הלקוח וכיצד ירגיש הנציג.
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, אישית, ממש מרחם עליהם�. היגיון. אני

הצעקות לא משפיעות?
זה משום שאין תחרות אמיתית בשוק

פרוסי אל1ן נוגע בנקודה נוספת, רלבנטית במיוחד בשוק הישראלי: היעדר תחרות אמיתית.
"חברות מבינות שאם הן לא יצליחו לייצר ערך עבור הלקות, אז בטווח הרחוק הן לא יצליחו
ל"צר ערך בעבור עצמן. הבעיה היא שהכלל הזה לא עובד בשווקים לא יעילים או בכאלה
שבהם פועל מונופול. דונמה לכך היא מערכת הבנקאות בישראל. שעובדת עם רמת סיכון
מאוד נמוכה 1רמת רזוחיות שהיא מעבר להניונית. עושים שם סגמנטציה של לקוחות לפי
רווחיות בלבד, לפי נודל ע1בר ושב 1ת'ק השקעות. המטרה היא להגדיל את ה'±רן� לבנק

, ולגבות עח� עמלות�

וכשללקוח אין באמת אלטרנטיבה זולה או איכותית יותר. מה שנשאר לו זה לצעוק. יואב (25)
מרמת גן, נציג שירות ותיק בפלאפון, מאמין שהיום שבו החלה הידרדרות השירות בחברות

הסל1לר ה1א ד1וקא 2 בדצמבר 2007, היום שבו נכנ0 לתוקף חוק ניידות המסקרים,

החוק איפשר ללקוחות חברות התקשורת להחליף ספק בלי להחליף מסקר - דבר שהקל
על המעבר ואמור היה להבדיל את הניידות והתחרות. "הניידות שיגעה את כולם", ה1א מספר.
ו את הקלף הזה "אם עד אז רק 400/0 מהלקוחות א"מו בקביעות להתנתק, עכשיו כולם שלפ
בכל שיחה. בהתחלה ה'תה בפלאפון חרדה גדולה ונאבק! על כל לק1ח, אבל אז מישהו עשה
את החשב!]. אם רבע מהלקוחות עוברים מחברה לחברה וחתר חלילה, מספר המנויים בכל
חברה נשאר כמעט זהה. וזה בדיוק מה שקרה. היחידים שסבלו היו בסוף הלק1חות, שטרטרו
את עצמם בין חברות שונות בשביל לקבל בסוף תנאים מאוד דומים. הדבר השני שכל
התבר1ת למדו היה לא לפחד מלקוחות מתנתקים, במיוחד אם הם בדירוג נמ1ך עד בינוני. ילך

אחד, יבוא אחר".

גם את שאר תרגיל1 ההתמקחות אוכלים בחברות בלי מלח. "הלקוחות מתמקחים כמ1
קמיקזה כי נדמה להם שזו הדרך היחידה לקבל תנאים טובים יותר�, מספרת יפעת, נציגת
, חושב שהוא עושה שירות בכירה ב�107< יכל לקוח שמגיע אל" אחרי דרש לראות 'מנהלתי
לי בית ספר, בזמן שאני אכלתי בערך 300 בדיוק כמוהו החודש - והוא יקבל בדי1ק מה

שהחברה הכתיבה שיקבל. כ� גם הוא וגם אני יודעים שאין לו הרבה לאן ללכת�.

לכתבות נוספות במוסף ייכלכליסטיי לחצו,.?אן
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מדינת ישראל
משרד התקשורת

רישיון כללי לסלקום ישראל בע"מ
למתן שירותי רדיו טלפון נייד

בשיטה התאית (יט"ן)

נוסח משולב נכון ליום י"ד באדר, התשע"ז [12 במרץ 2017]
נוסח משולב זה נערך על יסוד המסמכים הבאים •.

19.09-11 16-12.04 1 תיקיו מסי 61 מיום 1 - 27.06.94 1 תיקון מסי 31 מיום 1 - ��הרישיוו המקורי מיום 1 -

23.12 תיקון מסי 63 מיום -11.10.11 תיקון מסי 1 מיום - 26.12.94 תיקון מסי 32 מיום - 04-
27.11.11 תיקון מסי 2 מיום - 06.06.96 תיקון מסי 33 מיום - 10.05.05 תיקון מסי 64 מיום -
14.07.05 תיקון מסי 65 מיום -06.03.12 תיקון מסי 3 מיום - 13.08.98 תיקון מסי 34 מיום -
תיקון מסי 4 מיום - 11.05.99 תיקון מסי 35 מיום - 13.11.05 תיקון מסי 66 מיום � 19.07.12
תיקןן מסי 5 מיום - 05.07.99 תיקון מסי 16 מיום - 02.02.06 תיקון מסי 67 מיזם - 08.08.12
תיקון מסי 6 מיום - 29.09.99 תיקון מסי 37 מיום - 26.07.06 תיקון מסי 68 מיום - 04.09.12
תיקון מסי 7 מיום - 18.08.00 תיקון מסי 38 מיום - 29.10.06 תיקון מסי 69 מיום - 09.09.12
06.11.06 תיקון מסי 70 מיום -13.05.13 תיקון מסי 8 מיום - 10.09.00 תיקון מסי 39 מיום -
06.11.06 תיקון מסי 71 מיום -23.06.13 תיקון מסי 9 מיום 19.03.01 תיקון מסי 40 מיום -
10 תיקון מסי 10 מיום -24.09.01 תיקון מסי 41 מיום - 01.01.07 תיקון מסי 72 מיום - 07-13
08.01.07 תיקון מסי 73 מיום -18.12.13 תיקון מסי 11 מיום -27.12.01 תיקון מסי 42 מיום -
תיקןן מסי 12 מיום - 05.02.02 תיקון מקי 43 מיום - 11.02.07 תיקון מסי 74 מיום -17.02.14
תיקון מסי 13 מיום - 25.04.02 תיקון מסי 44 מיום - 14.02.07 תיקון מסי 75 מיום -28.05,14
תיקון מסי 14 מיום - 26.06.02 תיקון מסי 45 מיום - 19.02.07 תיקון מסי 76 מיום � 23.06.14
02.07 תיקון מסי 15 מיום - 04.08.02 תיקון מסי 46 מיום - 20.08.07 תיקון מסי 77 מיום - 14.
תיקון מסי 16 מיום - 11.09.02 תיקון מסי 47 מיום - 13.03.08 תיקון מסי 78 מיום -31.07.14
תיקון מסי 17 מיום - 24.10.02 תיקון מסי 48 מיום - 02.09.08 תיקון מסי 79 מיום -18.09.14
תיקון מסי 18 מיום - 26.11.02 תיקון מסי 49 מיום - 29.10.08 תיקון מסי 80 מיום -01.12.14
תיקון מסי 19 מיום - 19.01.03 תיקון מסי 50 מיום - 05.11/08 תיקיו מסי 81 מיום -28.12-14
תיקון מסי 0* מיום - 11.02.03 תיקון מסי 51 מיום - 25.12.08 תיקון מסי 82 מיום -30.12.14
07.05.09 תיקון מסי 83 מיום -01.03.15 תיקון מסי 21 מיום - 31.07.03 תיקון מסי 52 מיום -
תיקון מסי 12 מיום - 08.10.03 תיקון מסי 53 מיום - 28.07.09 תיקיו מסי 84 מיום -09.08.15
̂יקיו מסי 85 מיום -02.05.16 תיקון מסי 23 מיום - 09.10.03 תיקון מסי 54 מיום - 31.01.10 
תיקון מסי 24 מיום - 16.03.04 תיקון מסי 55 מיום - 14.03.10 תיקון מסי 86 מיום -06.10.16
01.12.16 תיקון מסי 25 מיום - 21.03.04 תיקון מסי 56 מיום - 16.05.10 תיקון מסי 87 מיום -
תיקון מסי 26 מיום - 01.04.04 תיקון מסי 57 מיום - 17.06.10 תיקון מסי 88 מיום -11.01.17
תיקון מסי 27 מיום - 09.05.04 תיקון מסי 58 מיום - 12.12.10 תיקון מסי 89 מיום -25.01.17

13.03.11 תיקון מסי 28 מיום - 11.07.04 תיקון מס� 59 מיום -
14.04.11 תיקון מסי 29 מיום - 08.08.04 תיקון מסי 60 מיום -

1 ^
�� 24.05.11 תיקון מסי 30. מיום - 02.09.04 תיקון מסי 61 מיום -

נוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקורא { ככל מקרה של אי התאמה בלן נוסח זה לבין הרישיוו המקורי
והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרישיוו המקורי והתיקונים. נוסח זה אינו כולל נספחים שאינם

מפורסמים לעיון הציבור.

משרד התקשורת, אגף הנדסה ורישוי, טלפון : 03-5198230/264
רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א פקס' .? 03-5198244



רישיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן).
נוסח משולב נכון לתאריך 12 במרץ 2017 נספח ה'

2. מדדי איכות שירית ללקיחות ומנויים

2.1 שירית לאספקת מידע ללקוחות ומנויים: יינתן בפנייה טלפונית למוקד שירות, באתר
; שירות כאמור יכול שיינתן גם האינטרנט של בעל הרישיון, בדואר אלקטרוני, ובפקסימיליה
באמצעות נציג בתחנת שירות הפתוחה לציבור, באמצעות מערכת קולית ממוחשבת £י\1,

מסרונים (18*8), שיחוח (1X1*0) או בדואר רגיל.ת9"

2.2 תקנים לנגישות ומתו מידע:

(א) מוקד פניות טלפוני, יהיה מאוישה56) במשך עשרים וארבע (24) שעות ביממה, ת")לקבלת
פניות בעניין גניבה או אובדן של ציוד קצה רט"ן, תקלה ברשת שהביאה להפסקת
שירותי1881 של שירותי רט"ן למנוי ו' "שירות נדידה בינלאומית""73/ בכל ימות השנה,

להוציא יום כיפור.

לעניין פניות בנוגע לשירות נדידה בינלאומית - על בעל הרישיון לאפשר לכל מנוי הנמצא
בחו"ל להתקשר אל המוקד האמור ללא תשלום, ובלבד שהפנייה נעשתה באמצעות מספר
טלפון ברשת בעל הרישיון. בעל הרישיון יפרסם את מספר הטלפון להתקשרות מחו"ל

(7 באתר האינטרנט שלו.תנ

(ב) ת88)מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש עשר (10) שעות לפחות בימי חול, וחמש (5) שעות
לפחות בימי שישי, בערבי חג ובחול המועד של חג הסוכות וחג הפסח לקבלת פניות בנוגע
לתקלה בקבלת שירותי רט"ן, שאינה תקלה כאמור בס"ק (א) ובכל הנוגע לשירותיו של בעל

חרישיון, ויופעל ברציפות החל מהשעה 08:00 בבוקר.

(ב1)ה£84הוראת שעה - על אף האמור בסעיף קטן (ב), בתקופה שבין התאריכים ט"ז תשרי תשע"ז
: (18 באוקטובר 2016) עד י"ח תשרי תשע"ז (20 באוקטובר 2016), תחול ההוראה הבאה

מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש לקבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון ובנוגע
לתקלה בקבלת שירותי רט"ן, שאינה תקלה כאמור בסעיף קטן (א), לפחות חמש (5) שעות

ברציפות בכל יום עבודה החל מהשעה 08:00 בבוקר.

(ג) המענה במוקד הפניות הטלפוני ייעשה תוך זמן סביר. ראה המנהל שזמני ההמתנה במוקד
הפניות הטלפוני אינם סבירים, רשאי הוא לקבוע מדדים לזמני תגובה.

(ד)ת56)בוטל.

ת69) תיקון מספר 69.

י1561 תיקון מספר 56.

ת56) תיקון מספר 56.

י"18 תיקון מספר 88
תנ7> תיקון מס' 73 [תחילה: תוקף התיקון לא יאוחר מיום 17 בפברואר 2014)]
ת1ק תיקון מס' ג7 [תחילה: תוקף התיקון לא יאוחר מיום 17 בפברואר 2014))

ת88> תיקון מספר 88 [תחילה: סעיף זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום 11.01.2017]

ת*" תיקון מספר 86.

ת") תיקון מספר 56.

תוספת שניה - נספח ה' - 8
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הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

696 / פרוטוקול מס' 695
מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011), שעה 12:00

סדר היום:
1. תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), התשע"א-2011

2. צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"א-2011

נכחו:
חברי הוועדה:

רוברט טיבייב - מי'מ היו"ר
יצחק וקנין

מוזמנים:

חברת הכנסת רחל אדטו
חבר הכנסת איתן כבל

נתי ביאליסטוק - לשכת מנכ"ל, משרד התקשורת
ברוריה מנדלסון - משרד התקשורת

חנה טירי - לשכה משפטית, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד
התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמרפינקוס - ממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה

הילה דוידוביץ - עו"ד, משרד המשפטים
דניאל מרום - אגף תכנון וכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות

גל נוי אפרת - עוזרת 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 - סמנכ"ל רגולציה, חברת בזק
ערן גרף - מנהל רגולציה, בזק בין-לאומי

דורי צ'יקו - מנהל קשר ממשל, סלקום
עדי ויינברג - מנהלת רגולציה, מירס תקשורת, חברות טלפונים סלולרייס

נר - מנהלת אגף רגולציה וקשרי מפעילים, פרטנר תקשורת בע"מ, חברות יהל בן-
טלפונים סלולרייס

יוליה מרוז - מנהלת אגף רגולציה, פלאפון
מיטל נעים - עו"ד, יס

עופר ויסוקר - יועץ משפטי, חברת יס
מיטל כהן מרקו - יועמ"ש, סופרגז

הדר זיו - יועמ"ש, חברות הגז
גלית בוגנים - עו"ד סופרגז

רון קיסרי - סמנכ"ל שיווק וקשרי לקוחות, סופרגז
מיכל אוגולניק - מנהלת רגולציה, קבוצת פז

משה אשכנזי - מנכ"ל מי מודיעין, תאגידי מיס וביוב
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ראויה חנדקלו - עו"ד, מי מודיעין, תאגידי מיס וביוב
יפתח נאור - מנכ'יל מי אביבים, תאגידי מיס וביוב
ניר וילנר - עו"ד, הרשות הממשלתית למיס וביוב

עומר ורדי - עו"ד, הרשות הממלכתית למיס ולביוב
ישראל מובשוביץ - מנהל אגף השיווק, חברת החשמל

וגיף אליאב - יועץ לרשות, רשות ההסתדרות לצרכנות, ארגוני צרכנים
יעל כהן שוואט - יועצת משפטית, המועצה הישראלית לצרכנות, ארגוני צרכנים

עופר חברוני - סמנכ"ל, ראש חטיבת שירות וקשרי לקוחות, שירותי בריאות כללית,
קופות החולים

רון שולויס - מנהל אגף שיווק, קופת חולים מאוחדת, קופות החולים
ראובן שפירא - נציג אגף שיווק, קופת חולים מאוחדת, קופות החולים

רוני אמיר ארזי - עו"ד בלשכה המשפטית, אל על, חברות התעופה
משה אשכנזי - מנהל צוות מרכז הזמנות, ארקיע, חברות התעופה

שרית רדומסקי - מנהלת מוקד הזמנות, ארקיע, חברות התעופה
עופר גורן - יועץ, חברת דואר ישראל

אילן שפירא - מנהל תחוס אסדרה עסקית, חברת דואר ישראל
סוזנה רבינוביץ - מנהלת המחלקה המשפטית, איגוד לשכות המסחר

ליאור רותם - דובר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי:

איתי עצמון
אביגל כספי

אמיר רוזנברג - מתמחה

מנהלת הוועדה:
לאה ורון

קצרנית פרלמנטרית:
אושרה עצידה
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תקנות הגנת הצרכן (מתן ש<רות טלפוני), התשע"א-2011
צו הגנת הצרכן (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"א*2011

טיבייב: רוברט היו"ר

שלום לכולם. אנחנו פותחים את הדיון בנושא תקנות הגנת הצרכן, תקנות שהגיש שר התעשייה,
המסחר והתעסוקה.

לאה ורוו:

המשרד אמור להציג את התקנות עצמן. אבל, ראשית, לומר דברי רקע לתקנות.

איתו כבל:

אס יורשה לי לפני כן, אדוני היושב-ראש, גברתי.

אני מקווה שהפעם זה לא יהיה כמו בדיון הקודם. אני רוצה להזכיר כי התקנות האלה מובאות
בהמשך לחוק שהונח על-ידי. הגעתי להסכמות עם הממשלה שאכן לא ראוי שנושא המענה האנושי יובא

בחקיקה ראשית, אלא בתקנות. זה גם מה שנכון שייעשה.

אני רק יכול לומר שישבתי בישיבות באמת רבות עם 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 ברורים. הכוונה היא - התקנות
האלה הולכות לצאת, ושאף אחד לא יתבלבל. מטרת התקנות האלה היא לעשות את מערכת היחסים בין
הצרכן לבין הרשויות עד כמה שיותר טובות ויותר תקינות. אנחנו נגיד תודה על כל הצעה שיכולה לבוא לפה
על מנת לעשות את זה יותר טוב. אני לא רוצה להגיד שהגענו למצב שהוא מצוין, אני רוצה שזה יהיה טוב
מאוד. אני מבקש שיתייחסו לתיקון הזה כעבודה משותפת, ושלא כל אחד יבוא רק מנקודת מבט של העסק
שלו. אמר לי פעם חבר הכנסת לשעבר אפרים סנה שלכל אחד יש דעה טובה על עצמו. אני יודע שלכל אחד
יש דעה טובה על החברה שלו, ואין כמו החברה שהוא מייצג. זה ברור, וזה בסדר גמור. אבל, אני אומר -
בואו ננסה לפעול בשיתוף פעולה, כי ככל שנשתף פעולה בצורה יותר טובה כך גם התוצאה תהיה יותר

טובה. תודה.

טיבייב: רוברט היו"ר

בבקשה.

חנה טירי:

עו"ד חנה טירי מהרשות להגנת הצרכן.

קודם כל, אני אתן קצת רקע במה אנחנו עוסקים. סעיף 18(ב) לחוק הגנת הצרכן קובע שעוסק
המנוי בתוספת יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פנייה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין

שמכר, או בשירותים אותם הוא נותן מכוח דין או הסכם.

בתוספת כיוס מנויים העוסקים הבאים: בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק - זאת אומרת, שירותי
טלפוניה נייחת - שירותי טלפוניה ניידת, כבלים, לוויין, ספק גז, ספק שירות חשמל ומיס.

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.

הוגשה הצעת חוק על-ידי חבר הכנסת כבל בנוגע להגבלת זמן המתנה למענה אנושי. אנחנו מכירים
את הבעיה כאשר צרכנים שבדרך כלל מצויים בעסקה מתמשכת מול עוסקים כמו טלוויזיה, כבלים,
סלולרי וכוי, הס פונים כאשר יש להם תקלה או איזשהו ליקוי בשירות, והם נאלצים להמתין דקות רבות

עד שהם מקבלים מענה.
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כבל: איתו

אני לא חושב שזה בתחום הדקות.

חנה טירי:

אני עוד הייתי עדינה.

כמו כן, לא תמיד כאשר עונה להם נציג הם מקבלים מענה לעניין הליקוי לגביו הס פונים.

השוק לא התיישר כמו שצריך בנושא, ולכן אנחנו חושבים שיש מקום שהחוק יתערב ויקבע הסדרה
כללית לכולם.

אני רוצה לציין שאנחנו מודעים לכך שישנם חיקוקיס, או הוראות מכוח חרק, בין אס זה רישיונות,
אמות מידה, הסדרות ספציפיות של רגולטורים אחרים שיכול להיות שהם קובעים הוראות אחרות. אנחנו
לא באים להתערב בהסדרות 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 חיקוק, והסדרה

מטיבה עם הצרכן, אז ההסדרה תחול. חשוב לבוא ולומר זאת כהקדמה.

מבחינת זמן התארגנות וכר - אפשר בהחלט לדבר על זה. לא צריך לדאוג. אם דרושה תקופה
ארוכה להתארגנות, אנחנו ניתן.

כבל: איתו

במקום להמתין ליד הטלפון למענה, נמתין עד שהם יסדרו את זה.

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
חבר הכנסת כבל. אנחנו שינינו את הנוסח, הרחבנו אותו, ריככנו אותו קצת. אני חושבת שיצא נוסח טוב.
העברנו אותו להתייעצות עם גורמים מקצועיים. העברנו את זה גם לארגוני הצרכנים, לארגוני עוסקים.
השתדלנו באמת שההתייעצות 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 ניתן, כי חשבנו שיש מקום באמת לשנות, להקל,
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. כמובן
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 אותו לשירות השארת הודעה. אנחנו הרחבנו

קצת.

איתוכבל:

הרחבנו מאוד.

חנה טירי:

הרחבנו מאוד. קודם כל, פנו אלינו חברות תקשורת, גופים עסקיים ואמרו: באמת יש מקרים בהם
: בסדר, יש עומס על הקווים, ולא תמיד אנחנו מצליחים לענות לכולם תוך שלוש דקות. אז באנו ואמרנו
בוא ניתן את האופציה. כאשר יש צפי שזמן ההמתנה יעלה על שלוש דקות, תציע לצרכן זמן קצר לאחר
פנייתו. בהתחלה קבענו באופן מיידי, אחר כך התרככנו. אמרנו בזמן שלא יעלה על שתי דקות תציע לצרכן

או להמשיך להמתין, או לעבור לשירות השארת הודעה.
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; איתו כבל

לא, להגיד לו באיזה מקום הוא.

חנה טירי י.

כן. אס הצרכן בוחר להמתין, העוסק צריך לומר לצרכן מה הזמן ש—

איתו כבל =

לא, סליחה שאני מתקן אותך. הוא הרי לא יכול להגיד לו לפני שהוא יודע מה מצבו. זאת אומרת,
הוא אומר לו, ואז הוא מודיע לו מה מקומו בתור ומה מידת הלחץ. ואז יש באפשרותו של הלקוח להחליט
האס הוא רוצה למרות הכול להמתין בתור, או שהוא משאיר את ההודעה, וגס סיכמנו בהתחלה. האמת
היא שרציתי שההודעה תהיה קולית. אבל, אחר כך הבנתי שאנחנו נצטרך מפענחים כשכל אחד יתחיל
להסביר. אז אמרנו שיהיו פשוט שלושה סוגים: אס זה כל מיני חשבונות, אם זה עניינים של תקלות, ואם

זה משהו שהוא כללי כאשר לפעמים גס הלקוח לא יודע להגדיר אותו.

חנה טירי:

נכון. חייבים באמת להדגיש את זה כי היתה פה הערה. חשוב לנו שלא רק שיחזרו לצרכן תוך שלוש
שעות אלא שייתנו לו גס מענה באמת לעניין הליקוי. בהתחלה כתבנו שהצרכן יוכל בשירות השארת הודעה
להשאיר לא רק את מספר הטלפון ואת שמו, אלא גס יוכל לפרט. קיבלנו אז הערות שזה קשה וזה בלתי
אפשרי, והורדנו את העניין הזה. אבל, בכל מקרה, אנחנו מצפים שהחברות שמנויות בתוספת יקבעו
איזשהם נתיבים להשארת הודעה, אס זה השארת הודעה בתחום החשבונות, אם זה השארת הודעה
בתחום הליקוי. ואס זה ליקוי בתחום הסלולרי, שיחזור אליו באמת איש טכני שיוכל לסייע לו בתיקון

הליקוי.

איתו כבל:

אגב, כולם שכנעו אותי בזה - ובצדק � וגם השתכנעתי שהשארת הודעה קולית זה רק יסבך את
המערכת, כי לכל אחד יש את הדיבור שלו ואת הטון, וכל אחד יעשה "חפירות", ואז לא נצא מזה.

חנה טירי:

בתיקון הנוסח החדש גם 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.אם.אס, ולהגיד לו מה המועד הבא שהוא ינסה. ואס בפעם הבאה הוא מנסה ולא מצליח אז בעצם הוא

צריך להודיע לצרכן שעליו לפנות מחדש.

: טיבייב רוברט היו"ר

זו נקודה מאוד חשובה, כי כנראה שזו כדיוק הנקודה המסובכת.

כבל: איתו

אני מניח שיהיה כאן דיון על זה וירצו להתייחס. בגלל זה אני מתעקש על העניין של המענה הקולי
והודעת אס.אס.אס כדי שיהיה, קודם כל, מעקב בדיוק שהוא חזר באמת. הרי מה הכוונה? הכוונה היא
שהתקנות לא יהיו אות מתה. כל אחד 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 -
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.

: טיבייב רוברט היו"ר

בהחלט. בהחלט,
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חנה טירי:

לגבי הוספת עוסקים נוספים לתוספת, אנחנו מוסיפים את ספקי האינטרנט

איתו כבל:

כן, גם על זה דיברנו.

לאה ורוו:

עו"ד טירי, את הצו תציגי בנפרד כי כרגע הנושא שנמצא על שולחנה של הוועדה הוא התקנות.

: חנה טירי

אוקיי, מאה אחוז. אס כך, סיימתי להציג את התקנות באופן כללי.

: טיבייב רוברט היו"ר

האם יש שאלות או הערות כלליות ל

מירב יוסף:

אני מירב יוסף מהרשות לחשמל.

בהמשך לדבריה של הגברת טירי, ההתייעצות בנושא של התקנות לא בוצע איתנו. אנחנו הרגולטור
של חברת החשמל. מאחר והצו חל גס על חברת החשמל, חבל שזה לא נעשה יחד איתנו. לא ניתנה אפשרות

לנו לעשות את התגובה לפני הוועדה.

מבחינת החוק, יש לנו חוק ספציפי שממנה אותנו לפקח על חברת החשמל, ולקבוע לה אמות מידה.
אנחנו בנינו ספר צרכני.

לאה ורוו:

אני חושבת שגברתי מתייחסת לצו שמבקש להחיל גם —

מירב יוסף:

לא לצו.

לאה ורוו:

לא לצו? את מתייחסת לתקנות עצמן?

מירב יוסף:

אולי. את יודעת מהל כן, את צודקת.

לאה ורוו:

אז בואו נמתין עם ההערות האלה לצו.

מירב יוסף:

כןז

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:

למה זה קשור לצו? אני חושבת שזה קשור לתקנות.

לאה ורוו:

אוקיי.

: מירב יוסף

זה קשור לצו כי אני ביקשתי להחריג אותנו. אבל, את הבנת לאיפה אני הולכת. השאלה היא איך
אתם רוצים שאני אתייחס.

: איתו כבל

אמרנו - להחריג אתכם אם אתם עושים את זה יותר טוב מהתקנות.

תמר פינקוס:

לא צריך להחריג כי כתוב בתקנות שאם יש רגולציה אחרת שמטיבה עם הצרכן, תכובד הרגולציה
האחרת.

; קריאה

זה נתון לפרשנות.

איתו כבל:

האם "טוב" הוא מושג הנתון לפרשנות?

תמר פינקוס:

לא, מטיב זה מטיב על מה שאומרות התקנות האלה.

; איתו כבל

אתה צודק שלכל אחד יש סוג אחר של הנאה. אני חושבת שלהמתין בטלפון זה —

תמר פינקוס:

להטיב זה להטיב על מה שיש כאן. ואם אומרת חברת החשמל: אתם נותנים שלוש דקות, ואם לא
אז צריך ללכת ולהשאיר הודעה. אצלי עונים תוך 47 שניות. אמרתי-. מצוין. אז לזה זה לא יחול. 47 השניות

שאתם קבעתם אצלכם מטיבות.

: טיבייב רוברט היו"ר

ומה אס יש איזושהי תקלה כללית?

איתו כבל:

תמר, אני רוצה לחלוק עלייך, וסליחה שאני אומר את זה. אני רוצה להזכיר לך שיש שני תנאים
בתקנות. הרי למה שינינו את השלוש דקות? אני רוצה להזכיר. הרי אנחנו מכירים את זה שכולם יודעים
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לעשות מענה קולי בכרמיאל, אפילו לא במרכז הארץ. יושבים שם בחור או בחורה, ואין להם מושג בכלל
ברוב המקרים במה דברים אמורים. הס אומרים לך: שלום.

תמר פינלזוס:

חברת החשמל מדברת על 103.

איתו כבל:

הבנתי. תמר, זה עוד לא השלב שאפשר להגיד: כבל, לא הבנת. אני עדיין בנתיב.

אמ רוצה לומר משהו אחר לגמרי, ברשותך. יש עוד תנאי. אם חברת חשמל יודעת לתת את התנאי
השני, זה בסדר. אפשר לתת גם מענה לתקלה, כי כל החוק הזה - משמעותו, איננה רק לענות בטלפון
ולהגיד: עניתי, שלוש דקות. עכשיו תהיה תחרות מי אמר בוקר טוב או צהרייס טובים יותר מהר ללקוח.

לא זו הכוונה.

את יודעת שישבנו על זה המון זמן ודיברנו עם כולם. הבנו שאס 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 לנו עניין להעמיס יתר על המידה. אבל, אמרנו ששלוש שעות זה זמן סביר. לא שמונה שעות כמו
שראיתי שעכשיו פלאפון אומרים שהם יחזרו. שלוש שעות זה זמן סביר למישהו שיודע לתת את המענה
לתיקונים, ויודע לכוון אותך לחשבונות או לדבר אחר. אס חברת החשמל יודעת לתת את המענה הזה, אני

בעד. אבל, צריך להוכיח שזה באמת כך.

מירב יוסף:

לחברת החשמל יש עיקרון שנקרא מענה כולל. יש להם 150 מוקדניס - 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, בהכל. הוא מרחיב. התקנות האלה

מתייחסות למצבים בהם פונים. אני באה ואומרת - אמות המידה שלנו, כולל המוקד, כבר מעבר לזה.

בגלל שהחקיקה שלנו היא מאוד מאוד מומחית וספציפית לעניין הזה, אני מבקשת - אם אפשר -
להחריג את החברה.

איתו כבל:

אני לא פוסל את זה, אדוני היושב-ראש. אמרנו את הדבר הבא - אני רוצה שזה ייבדק. בכל הכבוד,
אני רוצה לראות בדיוק מה הס הכללים על-פיהם אתם עובדים. האס אלה ההנחיות שהרגולטור הוציא?

אין לי סיבה להוציא את זה, אלא כמו שאמרה תמר, שהסתבר שזה יותר טוב.

חנה טירי:

אבל, לא צריך להוציא אותם.

תמר פינלזוס:

לא צריך להוציא כשיש סעיף שאומר שכשיש משהו מטיב זה יגבר. כי אס 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 גס לא צריך לרדת לרזולוציה לא של מים, ולא של חשמל, ולא של גז, ולא של
חברת הוט, או חברת יס, או חברת 012, כי אחרת נצטרך כל הזמן לחזור ולעסוק בוועדה אך ורק בהחרגות.

לכן, הכלל הזה חל על כולם.

מירב יוסף:

אז הבעיה שלי היא המילה "מטיבה". "מטיבה" - זה פרשנות. אם אנחנו רוצים למנוע את החזרות
שלנו, בין אס לוועדה, בין אס לבתי-משפט, מה זה "מטיבה"?
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תמר פינקוס:

זה יהיה מטיבה על האמור בתקנות אלה.

: הילה דוידוביץ

הילה דוידוביץ, משרד המשפטים. יש לי שאלה. חברותיי מהרשות לא קיבלו את עמדתי. אבל, גם
לי היתה בעיה עם המילה "מטיבה". יכול להיות שהמועדים הקובעים הם באמת 47 שניות. אבל, אין

הוראה האומרת שצריך לשלוח אס.אם.אס. האם ההסדר הכולל מטיב בסופו של דבר עם הצרכן?

תמר פינקוס:

נכון, כי לא צריך לשלוח אס.אם.אס כי הם עונים ב-47 שניות.

: הילה דוידוביץ

לא, לא. החובה שהם יענו היא לא שלוש דקות, אלא 40 שניות.

תמר פינקוס:

לא החובה, הם עונים בפועל.

הילה דוידוביץ:

שנייה, רגע. יש רגולציה שמצמצמת, אני לא מדברת על הדוגמה. יש חובה לענות תוך 40 שניות,
אבל אין חובה לשלוח אס.אם.אס במידה והס לא עונים. האס ההסדר, הרגולציה הזאת היא מטיבה עם

הצרכן או לאז לי יש בעיה. אולי זה ניסוחי. מהותית אני גס —

איתי עצמוו -.

מה ההצעה שלך?

הילה דוידוביץ:

אני צריכה לחשוב על זה. אבל, המילה "מטיבה", היא בעיניי מבחינה ניסוחית בעייתית. מהותית,
אני מסכימה. אני מבינה למה התכוונו. אני חושבת שניסוחית המילה "מטיבה" היא בעייתית. אני יכולה

לחשוב תוך כדי, ואולי כשנגיע לסעיף.

; לאה ורוו

האם לא אמרת שלא הסכמת עם חברותייך לנושא כשלכאורה היית כבר אמורה לבוא עם
ההצעות?

הילה דוידוביץ:

לא, הם לא קיבלו את העמדה שלי כי זה ניסוחי. זה לא מהותי.

לאה ורוו:

מה הצעת להם ל השאלה היא מה משרד המשפטים מציע למשרד התמ"ת ולוועדת במקום המילה
"מטיבה"?

הילה דוידוביץ:

זה ניסוח ולא מהות. המשא-ומתן בינינו הוא על המהות לפני, הוא פחות על הנוסח.
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כבל: איתו

אס הכוונה שלמרות הכול אנחנו נחריג רק מי שיותר טוב, זה צריך להיות כאופן ברור. לא סתם
נתתי את דברי הפתיחה. תאמיני לי, אני כבר יודע מה כל אחד ואחד היושב סביב השולחן הולך להגיד. אני
יודע גם להגיד את זה מהסוף להתחלה. אלא מה? אני מנסה שכולנו יחד נתכנס סביב העניין. ברור לכם הרי
שזו מהפיכה צרכנית. אני חושב שישבתי והבהרתי כמעט לכל אחד מהגופים שיושב פה ושביקש גם לשוחח
איתי, שהכוונה שלנו היא לפעול ביחד. נדמה לי שחברת פרטנר פנתה אליי, ומצאנו את המכנה המשותף
הרחב שיכול לעזור לכולם. ישבתי גס עם הוט, ודיברתי עם יס, ועם כל מי שרצה לדבר איתי, וכל זאת
כאשר הכוונה היא אחת - איך לעשות את מערכת היחסים בין עוסק לבין הצרכן כך שהיא תהיה הכי טובה.

ישראל מובשוביץ:

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 תחוס השירות במדינת ישראל. אנחנו סוג של פתרון.

כבל: איתו

אמרתי את זה בדיון הקודם.

: ישראל מובשוביץ

אני חושב שאנחנו נותנים שירות עגול, מלא, 360 מעלות.

: היו"ר רוברט טיבייב

לאף אחד אין ויכוח פה.

תמר פינקוס:

ולכן, אין לכס ממה לפחד מהתקנות.

; ישראל מובשוביץ

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-800/0 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 800/0 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 החשמל? בשונה ממקומות אחרים, אנחנו לא עובדים על איזה סט קבוע של
בעיות ופתרונות. מספיק שקו מתח אחד גבוה נופל ויש לו 5,000 לקוחות ללא חשמל, ורק 500/0 מהאנשים
יתקשרו בו זמנית, מאותו רגע שיבשת את כל המצב. אנחנו לא נשארים חסרי אונים. מייד מקליטים
הודעות, פותחים סט של אפשרויות באינטרנט ופו' ופו'. אם אני עכשיו אצטרך להתעסק עם כל אירוע כזה
שזה לאו דווקא סערה של חורף - תקלה בקו מתח גבוה מתרחשת אחת ליום בכל מקום בארץ, יש עשרות
אלפי קווים בארץ - אם אנחנו עכשיו, מעבר לשירות שהוא באמת הדבר הכי מוקפד אצלנו, נצטרך לחזור

ללקוחות לאחר שלוש שעות, אנחנו נכנסים לסוג של סבב שאנחנו לא יוצאים ממנו.

כבל: איתו

אבל, למה תצטרך אס חזרת אליו אחרי 40 שניות?
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; ישראל מובשוביץ

אני לא יכול. זה בית חרושת של 20,000 שיחות ביום שהוא מורכב הן משיחות חירום, והן משיחות
שירות. לקחת על עצמנו את ההתחייבות של לחזור לאותם —

טיבייב: רוברט היו"ר

אתה מדבר על תקלה כללית.

ישראל מובשוביץ:

אבל, אין לנו תקלה. ביום יש לנו 20,000 לקוחות שמצפים לקבל שירות מאיתנו. הוא פונה אליי
במקרה שנשרף לו נתיך בבית —

איתו כבל:

כבר פרגנו לכס שאתם תותחי על, וכבר אמרתי את זה בדיון הקודם. אבל, יחד עם זאת, בסוף
בסוף אני צריך להבין. זה שאתה משכנע את עצמך יותר על מה שאתה יודע, זה בסדר. אני צריך להבין ממה
אתם חוששים. ממה נפשך? בוא נעשה סדר. אני אומר את זה לכולם. כולם מדברים איתי: העומס הוא לא
יום-יומי. לא כל יום נופל קו מתח גבוה. אם זה אכן כך, צריך לחשוב אחרת. הדיון כאן יהיה אחר אס כל

יום צריך לעשות עניינים כאלה.

: רחל אדטו

איתן, יש כאן דבר אחר. כי כאשר יש כבר תקלה שהיא ידועה, הם כבר מודיעים.

איתו כבל:

בוודאי. אגב, זה נכון. אני אומר את זה לך. כשיש, למשל, עומס בחברות הסלולר - זה קרה כמה
פעמים, נפל זה וזה -אז מודיעים. מודיעים גס ברדיו. זה לא הכלל.

תמר פינקוס:

לחברת חשמל יש מענה שאם אתה מתקשר על תקלה ברחוב כזה וכזה, זה בטיפול. זה לא שאלה
שמישהו שצריך לענות לי. זה דבר שהוא אוטומטי שם. לא צריך לעשות החרגה כי זה מטיב. יש פה סעיף
סל האומר שאס יש רגולציה שמטיבה עם הצרכן על האמור בתקנות אלה, היא זו שקובעת, ולא צריך

גוף. אף להחריג

כבל: איתו

סליחה, מי יקבע? מה יקרה עכשיו? אחרי המשפט הזה כולם יותר טובים מהתקנות. אבל, הרי
שכינו יודעים שלא בשביל זה אנחנו פה. איך אמרת? אנחנו מזדקנים מהאזנה. יש את השלב שבו אתה
: שאפו, אומר: אוקיי, חברת חשמל הציגה לנו באורים ותומיס. הם יותר טובים מהתקנות. אנחנו אומרים

כל הכבוד באמת, ואני לא אומר את זה בציניות עכשיו.

: לאה ורוו

ולא פותרים מהתקנות. זו בקשתה של עו"ד פינקוס.

: תמר פינקוס

לא פותרים מהתקנות, זה מה שאני אומרת.

איתוכבל:

אה, זה המינימום. בסדר גמור, מאה אחוז.
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תמר פינקויס:

זה.המינימום. אנחנו לא נחריג בתקנות אף אחד. ואס תהיה תביעה נגד חברת החשמל בבית-משפט
אזרחי, שם הם יצטרכו להוכיח האס הס עמדו בזה או לא, לא פה. הס לא יהיו בהחרגה. בהחרגה לא יהיה

אף אחד כי אחרת אנחנו כל הזמן נשב כאן ורק נחריג וכחריג ונחריג.

; איתן כבל

צודקת.

טיבייב: רוברט היו"ר

הבנו, הנקודה ברורה. תמר, תודה.

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
נקודה אמיתית - ואם הוא מעלה, אני חייבת להצטרף - וזה נושא העומסים. כחברות אנחנו לא אוהבות
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 גס לגבי —

: רחל אדטו

גם אתם התמודדתם עם זה לא מזמן, ופתרתס את הבעיה בדרך בה כל מדינת ישראל ידעה שיש
לכס תקלה.

מיכל פליישר:

זה נכון, זה נכון. זה ייאמר בתקשורת, זה ייאמר ב-11י\1. אבל, עדיין אנחנו נצטרך לעמוד בתקנות.
מאחורי תקנות כאלה עומדים הרי משאבים.

איתן כבל:

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
שבוע קטסטרופה, הדיון יהיה במקום אחר. בואו לא נעסוק בקטסטרופות כי גם לקטסטרופות יש ביטוחים
מיוחדים. מה אני מנסה לומר! חברים 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
על קטסטרופות, אנחנו לא מדברים על רעידות אדמה. אנחנו מדברים על התנהלות נורמטיבית שוטפת

ביום-יוס - זה הכול.

מיכל פליישר:

אנחנו רואים את זה עין בעין, רק לא כותבים את זה.

חנה טירי:

אבל, גם מהנוסח עולה שאם באמת יש עומס —

קריאות:

איפה זה עולה? איפה זה כתוב?
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; חנה טירי

כתוב: "וזמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות". תודיעו לצרכן שהוא יכול או להמתין או לעבור
לשירות השארת הודעה, לא יקרסו לכם המערכות.

תמר פינקוס:

עשו את כל האפשרויות בתקנות האלה.

היו"ר רוברט טיבייב:

שרון פליישר מבזק, בבקשה.

שרוו פליישר בו-יהודה:

אני רוצה לחדד פה את הדברים שנאמרו פה על-ידי נציג חברת חשמל, ועל-ידי נציגת חברת הוט.

זה באמת משהו שלא עלה עד עכשיו, ואני חושבת שזה איזשהו תיקון שצריך לעשות אותו 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.

תמר פינקוס:

מחבלים פוצצו את זה - את זה לא צריך הנה. תמיד יש עניין של כוח עליון. לא צריך לעשות
בחקיקה את זה.

שרוו פליישר בו-יהודה:

הגברת פינקוס, האם אפשר לסיים, בבקשה?

התקנות האלה נועדו באמת לזמן שגרה. בזמן שגרה אני חושבת שאפשר באמת לחיות עם הדבר
הזה. זה ידרוש מכל חברה פה לעשות פיתוחים וכוי. אבל, אני חושבת שזה נותן מענה טוב לצרכן.

היו"ר רוברט טיבייב:

איך אנחנו מבדילים האם זה שגרה או לאל

שרוו פליישר בו-יהודה:

התקנות האלה לא נותנות מענה למקרה מיוחד, כמו שציין פה נציג חברת חשמל, שיכול לקרות גס
בבזק. היום יש לנו גס הרבה פגיעות וחבלות בתשתית. פשוט באים גנבים וקורעים כבל, והדבר הזה יכול
לגרום להפסקת השירות לאלפי לקוחות. אם בשעה אחת אלף לקוחות יתקשרו למוקד השירות ויבקשו
שיחזרו אליהם תוך שלוש שעות, זה דבר שלא ניתן לעמוד בו. לכן, אני חושבת שצריך לתת פה איזושהי

פסקה ייחודית למקרים כאלה של איזושהי פגיעה ייחודית בתשתית שפוגעת בכמות.

: איתו כבל

שרון, 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, ואס אתה

בעניין הזה סע קדימה.

מה העניין עכשיו? נקיס 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 קורה? בא עידן
: פלוס, וכל זה 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 גס הולכת לקבל שירות מחברה אחרת, ואני אומר את זה
פה לכל אחד ואחת. אמרתי - כולכם טובים, אין כמוכם. רק תזכרו בסוף בסוף שכל אחד פה מקבל שירות
גס מגוף אחר, וצריך לחשוב לא רק על השאלה איך אתה, אלא גם 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.

שרוו פליישר בן-יהודה:

יש לי הצעה לפתרון שאני חושבת שהוא יכול להיות מקובל כאן על כולם. קודם כל, חבר הכנסת
כבל, אין לנו 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 ונאמרת הודעה
מראש כשהלקוח מתקשר� דע לך. אני לא יודעת אם כולם מכירים איך המערכות עובדות. לדוגמה, בבזק,
כאשר לקוח מתקשר מאזור שבו היתה פגיעה, המערכת יודעת לזהות שמדובר בלקוח שגר באזור שבו יש

פגיעה. היא לא משאירה את ההודעה הזאת עכשיו לכל הלקוחות שמתקשרים.

כבל: איתו

אבל, זה אצלך. אני לא יודע איך זה אצל האחרים.

שרוו פליישר בו-יהודה:

כשמתקשר לקוח והוא מקבל הודעה על פגיעה מערכתית, זה ייתר את ההמשך הזה. זאת אומרת,
: דע לך שיש תקלה מערכתית באזור שלך, זה ייתר את העניין אם הוא כבר הודעה שאומרת לו מלכתחילה

הזה.

תמר פינקוס:

אפשר לכתוב שבמקרה כזה —

טיבייב: רוברט היו"ר

שרון, הבנו. אנחנו ממשיכים. עו"ד וגיף אליאב, בבקשה.

וגיף אליאב:

עו"ד אליאב, רשות ההסתדרות לצרכנות. יש כמה הוראות. ההוראה הבסיסית: תוך שלוש דקות
אמור להיות מענה ענייני. זה לאותם מצבים שאין עומס. כשיש עומס יש את האופציה השנייה שזה מענה
תוך שלוש שעות. לשם 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. כשאין עומס, אמור להיות מענה תוך שלוש דקות.

קריאות:

: לאה ורוו

רבותי, לא להתווכח. כל אחד בתורו יגיד את ההערות שלו.

; 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, והם חוזרים תוך

שלוש שעות ונותנים מענה, כי במצב הנורמאלי המענה אמור להיות תוך שלוש דקות.
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: שרוו פליישר בן-יהודה

אתה רוצה להקל על הצרכן. גם הצרכן ישמח שיגידו לו מראש שיש תקלה, ולא שהוא יחכם סתם,
ואחר כך —

וגיף אליאב:

כשאת אומרת שיש תקלה אנשים לא משאירים הודעות. הס מקבלים את המידע והם לא
משאירים הודעה.

היו"ר רוברט טיבייב:

תודה, ממשיכים. ניר וילנר, בבקשה.

ניר וילנר:

שלום, מדבר ניר מרשות המיס. קודם כל, לגבי ההתייעצות. לא היתה איתנו בכלל התייעצות וזאת
כשאנחנו אחראים היום על כ- 700 ספקי מיס. זה מתחיל מתאגיד גדול, ונגמר בקיבוץ קטן. אולי תאגיד
יכול לעמוד בנסיבות מסוימות תוך פרק זמן. ברור שקיבוץ קטן שהוא גם ספק מים לא יקים מערכת כזאת
של טלפונים של שלוש שעות ולהחזיר, והודעות. הוא לא ערוך לזה. הוא פשוט מתקשר למזכיר הקיבוץ
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 —

: כבל איתו

אם הן יותר טובות. גס אס אתה הרגולטור שלך, התקנות אמורות, בתנאי שזה יותר טוב. בוא לא
נחזור על זה.

ניר וילנר:

מה זה יותר טובות? האס בקיבוץ צריך שלוש שעות? הוא פונה למזכיר הקיבוץ בטלפון הנייד. האס
זה יותר טוב, פחות טוב?

: כבל איתו

אני מודיע לך - אף אחד לא יתקשר ליירט את השיחה ולמנוע את זה ממנו. אני עונה לך.

ניר וילנר:

נתתי דוגמה של ספק קטן. ספק קטן לא יכול לעמוד בתקנות האלה, ולכן זה לא שאלה של מטיבות
או לא מטיבות. אתה לא תקים עכשיו מערך של שירות לקוחות בקיבוץ של 100 תושבים. זה לא הגיוני. הוא

ספק מים לפי החוק.

רחל אדטו;

מה שנאמר עכשיו זה בדיוק הסיבה למה אסור להתחיל להחריג, כי בקיבוץ כן, בבזק לא, בחברת
החשמל כן. כלומר, זה בדיוק המדרון שנותן מענה לכולם.

ניר וילנר:

אני אומר מהו ההבדל. קיבוץ הוא ספק מיס, 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
הזה, והוא קובע לו את אמות המידה לשירות. הרגולטור מתחשב בדברים שנתונים לכל אחד. יש לנו חוק
מפורש, חוק תאגיד מים וביוב, שמסמיך אותנו לזה, וגם בחוק המים יש אמות מידה לשירות. מבחינה זו,

אנחנו הרשות להגנת הצרכן כלפי הצרכנים האלה.

ו
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: רחל אדטו

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 —

ניר וילנר =

יש לנו 600 קיבוצים ומושבים שנותנים שירות מים לצרכן - 600.

טיבייב: רוברט היו"ר

תודה, ניר. אנחנו ממשיכים. ראובן שפירא, בבקשה.

ראובן שפירא:

ראובן שפירא מ"מאוחדת". אני רק רציתי להוסיף על מה שנאמר על-ידי חברת בוק וגם לדבריו של
חבר הכנסת איתן כבל. אס הכוונה של התקנות שזה במצבים נורמאליים, ציינו את זה במפורש שזה

למצבים נורמאליים.

איתי עצמוו:

לא מנסחים חקיקה —

כבל: איתו

אתה צודק. אבל, מה אני אגיד? הפגזה - זה בסדר. חבלן בלילה חצי קו - בסדר.

רחל אדטו:

איתן, מצב נורמאלי ל"מאוחדת" זה שיש שפעת בחורף, וכולם חולים.

איתו כבל:

לא משנה. כשאני מתקשר לקופה שלי ותפוס שעה, אז מה אני אגיד? אני רק רוצה לקבוע תור.

טיבייב: רוברט היו"ר

אני לא מבין מה הקשר לקופות פה.

איתי עצמוו:

זה לא אמור לחול עליכם.

טיבייב: רוברט היו"ר

אוקיי, ממשיכים הלאה. עו"ד ראויה חנדקלו, בבקשה.

: ראויה חנדקלו

עו"ד ראויה חנדקלו, נציגת הפורום של תאגידי מים 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 והביוב הס תוצר של הכנסת לאחר שחוקקו את חוק תאגידי מים וביוב. עד עכשיו ועד
היום עוברים שינויי חקיקה כל שני וחמישי. העניין הזה של מתן שירות טלפוני מצריך התארגנות כלכלית,

כוח-אדם.
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כבל: איתו

אנחנו משלמים על זה, אם את 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.

: 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 שאם מדובר בתאגידים זכאים שחשופים כל יום לתביעות ייצוגיות,

ואס הצעת חוק זו לא תחריג אותם, אז היא תחשוף אותם רק לתביעות ייצוגיות.

איתו כבל:

אני מציע שהחוק יישאר רק אם אשתי עונה לי תוך שלוש דקות, או אם אני עונה לה. אני אגיד לה:
היתה מלחמה, אני מצטער. היה לי עומס בקו. נו, באמת? זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה.

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 שגס
מתייחסות למתן שירות טלפוני. ולכן, אנחנו מבקשים להחריג אותנו ולהמתין עד שרשות המים תפרסם

את אמות המידה שמתייחסות למתן שירות טלפוני.

איתו כבל:

אגב, כנראה שאתם פניתם למשרד התשתיות בטעות, כי זה האנרגיה והמים.

; היו"ר רוברט טיבייב

תודה, אנחנו ממשיכים. נציג יס עופר ויסוקר, בבקשה.

; לאה ורוו

אחרון ברשימה.

עופר ויסוקר:

תודה. אומר האדון מימיני בנוגע להצעת בזק שבמקרה ובו 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, וגס לאחר שלוש שעות

היו"ר רוברט טיבייב:

כולכם תפסתם את עניין העומס.

עופר ויסוקר:

אותם אנשים שבגללם נוצר העומס, אלה הם האנשים שעונים. זה המשאב שיש לחברה. הם אלה
שצריכים גם לתת את התשובה. לכן, ההצעה שהוצעה על-ידי בזק ואחרים פה שבמקרה והחברה מתנדבת
מיוזמתה לתת הודעה שיש תקלה, ואס אתה בעניין התקלה הזאת אז דע לך שיש תקלה, זה דבר שפותר את
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הבעיה ומאפשר לעשות את 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

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב(ב)(1) ו - 37 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 המתנה למענה אנושי 1 (א) פנה צרכן לעוסק לקבלת מענה אנושי על שירות טלפוני
חינם, כאמור בסעיף 18ב(1) לחוק, וזמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות, יודיע העוסק לצרכן, לא
יאוחר משתי דקות, כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות, וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת

הודעה או להמתין למענה אנושי."

היו"ר רוברט טיבייב:

הערות? בבקשה.

ברוריה מנדלסוו -.

ברוריה מנדלסוו, משרד התקשורת. אנחנו הערנו להם במסגרת חובת ההיוועצות שאולי נכון יותר
לכתוב: התקשר צרכן, ולא פנה.

חנה טירי:

החוק עצמו מדבר על פנייה, לשם מתן מענה לכל פנייה שעניינה ליקויים. ולכן, אני חושבת שיותר
נכון להגיד פנה צרכן ולא התקשר.

ברוריה מנדלסון:

אז גם אס הוא יפנה באינטרנט הם צריכים לחזור אליו בטלפון? צריך להבהיר. הכוונה פה לשיחת
טלפון מול שיחת טלפון.

חנה טירי:

אנחנו מדברים בכפוף לסעיף המסמיך.

ברוריה מנדלסוו:

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.

איתי עצמוו -.

אפשר לבדוק בשלב הנוסח.
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מירב יוסף:

על הניסוחים יש תביעות ייצוגיות - תבינו. זה צריך להיות מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד מאוד
חד.

; איתי עצמוו

הכוונה הובהרה.

ברוריה מנדלסוו:

אז למה לא לכתוב אותה? למה לא לכתוב התקשר? זה פשוט יפתח פתח, ואז באים אלינו כרגולטור
ומבקשים שנבהיר למה התכוונתם.

היו"ר רוברט טיבייב:

תמר, האם יש בעיה עם זה?

יצחק וקנין:

היועץ המשפטי של הוועדה, האם יש בעיה משפטית בדבר הזה?

איתי עצמוו:

אנחנו צריכים לשמור על איזושהי אחידות מונחית מול החוק המסמיך. אבל, אפשר לכתוב: פנה
באמצעות הטלפון, או פנה במסגרת שירות טלפוני חינם כשהמשמעות של שירות טלפוני חינם היא בחוק

המסמיך. אפשר לעשות.

לאה ורוו:

פנה טלפונית.

היו"ר רוברט טיבייב:

פנה טלפונית.

יצחק וקנין:

הרי כל המוקד שלהם פה זה הטלפון. מה הבעיה שלנו להגדיר את ההגדרה?

איתו כבל:

אתה צודק. אבל, זה כתוב. פנה זה הרי לא שלח מברק, תענו לי. איך אס.אס.אס?

היו"ר רוברט טיבייב:

עוד הערות? 1(א) אין הערות.

איתי עצמוו:

רגע, יש לי שאלה. אני רוצה לשאול, מדוע נקבתם בפרק זמן של שתי דקות? מה יהיה בדיוק בשתי
הדקות האלה? האם אנחנו נשמע פרסומות, הודעות מוקלטות?

: חנה טירי

שאלה טובה. אנחנו במקור רצינו לקבוע: יודיע העוסק לצרכן באופן מיידי כי זמן ההמתנה. קיבלנו
הערות, תגובות והחלטנו.
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איתי עצמוו;

אולי פשוט שתינתן האפשרות לבחור בין המתנה לבין השארת הודעה. כלומר, שיהיה ברור לצרכן.

תמר פינקוס:

זה היה בנוסח המקורי.

איתי עצמוו:

לכן, אני שואל למה שיניתם!

חנה טירי:

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 שאם עברו
שלוש דקות, צריך לתת ללקוח את השירות. פה אחרי שתי דקות, הורדנו את הרף ל-120 שניות, —

: איתו כבל

לא, לא. קודם כל, יש לי בקשה. אח שלי, אתה לא צריך לכעוס, מה קרה? לאט, לאט.

ישראל מובשוביץ:

אנחנו עובדים קשה כדי לתת שירות, ואנחנו רוצים לעמוד בציפיות גם של הלקוחות וגס של
החוקים. הורדתם בהצעה הזאת את הרף ל-120 שניות.

איתו כבל:

תרשה לי. אני רוצה להסביר לך מה המשמעות, מאיפה זה בא. אנחנו כתבנו בהתחלה: מיידי. פנו
: שתי דקות אלינו. אין כאן שאלה של טעות או לא טעות. זאת לא שאלה של טעות. מה היה העניין! אמרנו

זה זמן סביר. זה לא מעט זמן, אבל זה לא יותר מידיי זמן.

איתי עצמוו:

לצורך מהל למה זה נועד?

כבל: איתו

המערכת היא לא כזאת שהיא יודעת לתת את המענה תוך —. פנו אלינו ואמרו. אגב, זה לא חברה
אחת, יותר מחברה אחת. לא נראה לי שהיתה שם קונספירציה סביב העניין הזה. אמרנו: אוקיי, נתפשר על

שתי דקות.

לאה ורוו:

השאלה של עו"ד עצמון חולקה לשניים. מה קורה במהלך אותן שתי הדקות!

קריאה:

זה פשוט מצלצל.
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איתו כבל:

לא, הוא שאל שאלה אחרת. האם בשתי הדקות האלה "חופרים" לנו על כל המבצעים המדהימים
שיש, או לא?

טיבייב: רוברט היו"ר

אגב, זו שאלה טובה.

תמר פינקוס:

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 עצמוו:

לא אמרתי מה ייאמר, סליחה. יש לשר סמכות לפי החוק המסמיך לקבוע הוראות בכל הנוגע למתן
שירות טלפוני. במסגרת מתן שירות טלפוני שאלתי מה ייאמר!

חנה טירי:

לא התערבנו בזה. בוא נשים את הקלפים על השולחן. לא קבענו הוראות בעניין.

איתי עצמוו:

אתם חושבים שאין סמכות לשר?

חנה טירי =

אני לא אמרתי שאין סמכות. לא התייחסנו לסוגיה הזאת.

היו"ר רוברט טיבייב:

נציגת הוט, בבקשה.

מיכל פליישר:

רציתי לסייע דווקא לחברים. למה ביקשנו? בין השאר, עלה הנושא הזה של שתי הדקות.

טיבייב: רוברט היו"ר

אז אתם ביקשתם.

כבל: איתו

לא רק הס, גס פרטנר ביקשו. זה לא איזה סוד צבאי עכשיו.

מיכל פליישר:

אני חושבת שהדברים הובהרו. גם 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 דקות, מצד אחד. מצד שני, ההודעה שמאפשרת את הבחירה היא תישמע במהלך שתי הדקות, ולא
מייד בסמוך לתחילת ההודעה כי זה גם מייצר עומסים על המערכת. בסך הכול, מי שממתין מעט זמן, עדיף

לו שיענו לו. אגי חושבת שכולנו מסכימים לזה.
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היו"ר רוברט טיבייב:

השאלה היא אחרת. האם שתי הדקות האלה יהפכו לקונסטנט, לקבוע? איך אנחנו בודקים את זה?

יצחק וקנין:

אין אינטרס לחברות — שתי דקות, אין להם אינטרס.

מיכל פליישר:

כשיש נציגי שירות במוקד, וזו המטרה שנציגי השירות יענו. אגב, גס אני אציין פה שהוט ברישיון
מחויבת בזמני מענה של 90 שניות, ועושה כל מאמץ לעמוד בזה.

איתן כבל:

זה בשתי הדקות, את אומרת.

מיכל פליישר:

כל הסוגיה של המטיב היא באמת שאלה בפני עצמה. אולי אתמקד בזה כשנגיע לסעיף.

היו"ר רוברט טיבייב:

תודה. היועץ המשפטי של הוועדה, בבקשה.

איתי עצמוו:

יש לי הצעה. אם יש אפשרות לקבוע בנוסף להוראה שקבועה כאן בתקנת משנה (א), שמייד עם
פנייתו של הצרכן יודיעו לו בצורה ברורה שהוא יכול לעבור או למענה אנושי, או להמתין, או להשאיר

הודעה.

כבל: איתו

זה היה במקור.

איתי עצמוו:

לא, לא לגבי זמן ההמתנה המשוער.

כבל: איתו

לא, זה היה במקור. זו היתה ההצעה.

חנה טירי:

וזאת היתה הפשרה.

איתי עצמוו:

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.

יהל בו-נר .?

אבל, התור הוא דינמי. אתה נכנס למערכת ומסתכלים. המערכת מסתכלת ואומרת וצופה מתי יענו
לך. ואז לקראת השתי דקות שהיא רואה שאתה תעבור כנראה את השלוש דקות, היא תכריז לך שאתה

יכול כבר להשאיר הודעה.
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איתוכבל:

אדוני היושב-ראש, אני הסכמתי לתהליך הזה. הוא נראה לי הגיוני. אם יהיה חבר כנסת - אני או
אחד מהיושבים כאן - שירצה למלא את זה בתוכן אחר, ובמקום אחר להגיד שבדקות האלה יהיו דברי

תורה או הודעות על מועדי פתיחה של אני לא יודע מה, אני לא רוצה להיכנס לזה.

יצחק וקנין:

אתה מגרה אותי, איתן.

איתו כבל:

לגופו של עניין, שתי הדקות האלה הן זמן סביר כדי להיכנס פנימה.

היו"ר רוברט טיבייב:

(א)< אין. אם כך, אנחנו מצביעים. מי בעדז מי נגדל עם בואו נתקדם. האס יש הערות סביב 1
התיקון כמובן: פנה טלפונית.

הצבעה
בעד - רוב
נגד - אין

נמנעים - אין
התקנה אושרה עם התיקון.

, : היו"ר רוברט טיבייב

ממשיכים.

חנה טירי:

: "בחר הצרכן לעבור לשירות השארת הודעה, יחזור העוסק לצרכן בתוך שלוש תקנת משנה (ב)
; 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 השארת הודעה,

והעוסק יחזור אליו בתוך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה."

איתי עצמוו:

הכוונה היא שהוא יחזור לצרכן במענה אנושי.

; חנה טירי

כן, ברור.

קריאה;

טלפונית. צריך להוסיף את המילה: טלפונית.

איתי עצמוו:

לא, טלפונית זה ברור. הרבה פעמים חוזרים אליך עם הודעה מוקלטת.

: חנה טירי

לא, לא. את זה קבענו בתקנה 2.
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עצמוי: איתי

אני לא בטוח. שס מדובר על כך שנציג מוסמך יענה באמת לצרכן. אבל, איפה כתוב שכשחוזרים
לצרכן זה לא יהיה באמצעות מוקלטת?

; חנה טירי

יכול להיות שההערה שלך נכונה. אני חושבת שנכון, אס כבר, לשים את זה בתקנה 2. אולי כשנגיע
לתקנה 2 אז נדון בזה.

איתן כבל:

אתה אומר שגס אחרי כל התקנות האלה הס יחזרו במענה קולי. אבל, אתה אומר שהברור מאליו
גס מוטב שייאמר.

איתי עצמוו:

אני אומר שאני חושב שבמילים "יחזור העוסק לצרכן" צריך להבהיר שמדובר על מענה אנושי.

איתן כבל:

צודק, אני בעד.

קריאה:

היא צריכה להיות טלפונית ומענה אנושי.

לאה ורוו:

צריך: יחזור העוסק במענה אנושי לצרכן, וזה הכול.

רחל אדטו:

לגבי יודיע העוסק לצרכן את מקומו - זה לא בעיה להודיע. אבל, מה זה הזמן המשוער להמתנה?

איתן כבל:

אני התקשרתי השבוע לאיזשהו מקום ואז הוא אומר לי: תשמע, יש עומס רב. התקשרתי ל"ידיעות
אחרונות" ואמרו לי: אנחנו מבקשים להודיע לך שיש עומס רב במערכת. אס תרצה - תמתין. והאמת, זה

היה סביר.

: רחל 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 באמת אפשר להקל.

איתן כבל;

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 עצמוו:

זה צריך להיות לא מאחור משלוש שעות, לא שלוש שעות.

חנה טירי:

בתוך שלוש שעות, זה בתוך שלוש שעות. זה עניין ניסוח.

ברוריה מנדלסוו:

: יחזור העוסק לצרכן במענה אנושי? מה הנוסח? האס אנחנו מתקנים ועושים

טיבייב: רוברט היו"ר

כן. כן. עוד הערות? הוט, בבקשה.

מיכל פליישר:

אני שוב אומרת את זה מתוך אחריות. אני הייתי מבקשת להוריד את המילים: "בכל רגע" בסיפא.

חנה טירי:

לא, זה - � -

מיכל פליישר:

כי המערכות הן מערכות שמאפשרות תשמע הודעה. מתאפשר לצרכן להשאיר הודעה. יכול להיות
שזה יכול גס להתאפשר מעת לעת. אני בספק אס זה אפשרי בכל רגע.

איתן כבל:

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 מהר? לא. אני אומר
שתינתן האפשרות באותו רגע. אם מישהו כבר רוצה להישאר אז זה בדרך כלל אם אתה שוטף בבית, אתה
מנקה. אתה שם את זה על ספיקר ורץ מהר מתוך כוונה שתספיק להגיע. אגב, זה 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.

איתו כבל:

לא, היא מדברת על זה שבכל רגע נתון, ברגע שאני מתקשר —

: לאה ורוו

היא מבקשת שיופיעו המילים מעת לעת, ולא בכל רגע, על מנת לא לחייב את החברות בכל רגע
לאפשר לצרכן לעבור, וזה לא מה שהתקנות מציעות.
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מיכל פליישר:

אני אסביר למה הערה הזאת עולה ממני, ואולי לא מכולם. בהוט קיימת מערכת דומה, בלי חוק,
ומתאפשר להמתין לבחור לשמור על תורך בתור אפילו, שזה אפילו מעבר למה שכתוב בתקנות. המערכת

הזאת בנויה על איזשהם ניואנסים של מערכות מידע.

טיבייב: רוברט היו"ר

האם את מצפה להוריד וזהו?

מיכל פליישר:

מעת לעת זה גם פתרון. להוריד - זה הכי טוב.

חנה טירי:

לא. אבל, מעת לעת זה לא ברור. אני לא יודעת מה זה מעת לעת.

איתן כבל:

זה כמעט מושג של פוליטיקאים - אעשה כל מאמץ, אשתדל.

מיכל פליישר:

בכל רגע זה מונח מאוד חד-משמעי. זה לא אותו הדבר כמו להשתדל. זה אומר שאני חייבת לחזור
ולהציע את זה כל הזמן.

: חנה טירי

מלכתחילה אומרים, ואני מכירה מערכות כאלה, שהצרכן בכל רגע יכול ללחוץ על זה להשארת
הודעה. מה הבעיה?

איתי עצמוו:

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.

איתי עצמוו:

לא, אני אומר משהו אחר - יודיע.

מיכל פליישר:

בואו נראה איפה אנחנו נמצאים בכלל מבחינת הרצף של הסעיף. הרי אני מקבלת את זה שאחרי
: בחר הצרכן להמתין למענה אנושי, יודיע העוסק לצרכן את מקומו בתור, ובכל מקרה יאפשר שהצרכן בחר
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. אנחנו נמצאים במקום

: יאפשר העוסק לצרכן. הזה. אני רק אומרת שצמד המילים "בכל רגע" הוא לא ישים. זה צריך להיות

חנה טירי:

תציעו משהו אחר, לא מעת לעת.
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מיכל פליישר:

בפרקי זמן סבירים.

חנה טירי:

לא, לא.

איתו כבל:

לא, לא.

לאה ורוו =

ונשאיר להוט לקבוע מה זה פרק זמן סביר?

מיכל פליישר;

צודקת הגברת מנדלסון שגם אם 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.

כבל: איתו

לא, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. את עלולה להחזיר אותי למצב כאילו אין לי תקנות. אני
ממתין, ומתי שאני אוכל —

ברוריה מנדלסוו:

לא, היא מחויבת לאפשר לך להשאיר הודעה, רק אתה לא נכנס האם כל דקה היא צריכה להודיע
לך אתה יכול ללחוץ.

כבל: איתו

בסדר, אני מבין את הבעיה הניסוחית. אס אני לא מקבל משהו שאני יודע לתחום אותו, להגיד —

נתי ביאליסטוק:

בוא תתחס אותו. קבעת שלוש דקות מלכתחילה, תגיד כל שלוש דקות לפחות. כלומר, מעת לעת
ולא יותר מכל שלוש דקות, או כל שתי דקות כמו שאמרת קודם.

חנה טירי:

אם אני מבינה, הכוונה - זה לא שהוא יצטרך כל רגע להגיד לו = אתה יכול. זאת לא הכוונה.

איתי עצמוו:

אלא לאפשר, לאפשר.

: חנה טירי

הוא יאפשר. מלכתחילה הוא יגיד לו: אתה יכול בכל רגע ללחוץ על הכוכבית ולעבור לשירות, ולא
ד-ו�י ליחהות /ע1זי דמות. שלוש דקות. אררט דקות. שהצרכו כבר רואה ש(\ורר הרבה זמו. 4תת ל**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.

איתו כבל:

חוץ מכמה חברות שהן מתקדמות, החברות האחרות יצטרכו עכשיו הרי להתאים את עצמן. מי
שמותאס, יתאים עוד יותר. מי שלא מותאם יתאים. הרי אס הכול היה בסדר, לא היינו פה.

נתי ביאליסטוק:

חבר הכנסת כבל, אתה תקבע לחברה את הסטנדרט שכל שתי דקות היא תודיע לו שהוא יכול
לעבור, אז זה —

איתו כבל ?.

לא, עזוב. יש גס איזה סבירות. אדם יודע שהוא לא רוצה יותר להמתין, ואז הוא לוחץ כוכבית
והוא משאיר את הודעתו.

חנה טירי:

הנוסח של התקנות אומר: יאפשר. הוא יאפשר מבחינת המערכת שלו לצרכן לעבור. הוא לא צריך
כל פעם להודיע. פעם אחת, אבל הוא יאפשר. טכנולוגית הוא צריך לאפשר לצרכן בכל רגע. אני חושבת שזה

מתאים לנוסח.

קריאה:

יאפשר - זה בסדר.

איתי עצמוו:

-. "יודיע העוסק לצרכן את מקומו בתור". השאלה היא, כאן אני רוצה לשאול לעניין הזה. כתבתם 
האס בעת שהוא מודיע לצרכן על מקומו בתור, האס באותה נקודה הוא גס צריך להודיע לו שיש לו

אפשרות לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה?

: חנה טירי

כן-

איתי עצמוו:

זה לא כתוב כרגע. זאת השאלה שלי.

חנה טירי:

אפשר לנסח את זה בצורה ברורה יותר.

איתי עצמוו:

לא, אני צריך להבין את המהות.

: לאה ורוו

לא. השאלה היא האם מדובר בכך שהוא מודיע לצרכן, או האם מדובר באפשרות הטכנית
שמאפשרת לצרכן לעבור.
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איתי עצמוו:

או גם וגם.

חנה טירי:

זה גם וגס. אס אני מודיעה אז צריכה להיות גס אפשרות טכנית.

: לאה ורוו

זה לא ברור מהנוסח.

איתי עצמוו:

זה מה ששאלתי. אמרתי: באותה נקודת זמן שהוא מודיע לצרכן על מקומו בתור, הוא גם יגיד לו:
יש לך אפשרות בכל עת על-ידי הקשת כוכבית.

טיבייב: רוברט היו"ר

זה בדיוק מה שהם מבקשים, הס מבקשים הגדרה ברורה.

איתי עצמוו;

לא. אני אומר בנוסף ל-יאפשר, הוא צריך להודיע גם לצרכן על האפשרות הזאת.

חנה טירי:

אפשר.

איתי עצמוו:

: לא יאוחר משלוש שעות שאלה נוספת. כתבתם: בתוך שלוש שעות. אני חושב שיותר נכון להגיד
כדי שהשלוש שעות לא יהפכו להיות הסטנדרט. הרבה פעמים כאשר כותבים מועדים בחקיקה זה כבר

הופך להיות הסטנדרט של שלוש שעות. ואם אפשר לחזור לפני?

: חנה טירי

כתבנו: בתוך. אבל, אם הייעוץ המשפטי חושב ש—

איתי עצמוו:

לא יאוחר.

כבל: איתו

זה סטנדרט מכיוון לא יאוחר.

איתי עצמוו:

אז עדיף להגיד.

: טיבייב רוברט היו"ר

לא יאוחר.

איתי עצמוו:

מה ההחלטה לגבי השאלה הראשונה ששאלתי?
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איתן כבל:

תוסיפי, אין בעיה - להבהיר.

: חנה טירי

נוסיף: יודיע העוסק לצרכן מיקומו בתור והזמן המשוער, וכן יודיע לו שיש לו אפשרות לעבור בכל
רגע לשירות השארת הודעה.

איתי עצמוו:

ויאפשר, והסיפא תישאר. וכן, יאפשר. כלומר, הוא גס יודיע לו והוא גם יאפשר.

חנה טירי:

לא. אם הוא מודיע לו אז אני חושבת שלא צריך להגיד: וכן יאפשר.

טיבייב: רוברט היו"ר

זכות הדיבור לעו"ד וגיף אליאב, בבקשה.

וגיף אליאב:

בדיון הקודם התייחסנו לזה שהמענה אמור להיות מענה ענייני. אנחנו משתמשים פה במונח
השארת הודעה. הודעה ניתן להשאיר גם לנציג, אותו מיירט שדיברנו קודם.

איתי עצמוו:

זה תקנה 1.

וגיף אליאב:

לא. לדעתי, היא לא מספיק מתייחסת.

איתי עצמוו:

כשנגיע אליה אז תעיר. כרגע עוד לא הגענו.

וגיף אליאב:

השאלה היא האם להגדיר כבר פה מה זה השארת הודעהל 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.

איתן כבל:

תיכף תראה את זה בהמשך. בסוף זה יהיה סעיף אחד אם נעמיס עליו הכול.

וגיף אליאב:

פשוט צריך להגדיר מה זה השארת הודעה, כולל לנציג.

טיבייב: רוברט היו"ר

אם לא נגדיר את זה שם, אתה תחזור לזה.

בבקשה עוד הערות. בבקשה להקריא את הנוסח המתוקן.
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איתי עצמוו:

באופן עקרוני.

: חנה טירי

: בחר הצרכן לעבור לשירות השארת הודעה, יחזור העוסק לצרכן במענה בסדר. אז קודם כל אמרנו
אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת הודעה. ובחר הצרכן להמתין למענה אנושי, יודיע העוסק
לצרכן את מקומו בתור והזמן המשוער להמתנה. וכן, יודיע לו על האפשרות לעבור בכל רגע לשירות

השארת הודעה, והעוסק יחזור אליו לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה.

טיבייב: רוברט היו"ר

מצביעים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - פה אחד
התקנה אושרה פה אחד.

היו"ר רוברט טיבייב:

אושר פה אחד.

: חנה טירי

"(ג) השאיר הצרכן לעוסק הודעה שעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי העוסק לחזור לצרכן ביום
; השאיר הצרכן לעוסק הודעה שעתיים לפני מועד המחרת, עד תום שלוש שעות ממועד תחילת יום העבודה
כניסת שבת או חג, רשאי העוסק לחזור לצרכן ביום ראשון או ביום הראשון שלאחר החג, עד תום שלוש

שעות ממועד תחילת יום העבודה."

טיבייב: רוברט היו"ר

הערות? בבקשה.

ראויה חנדקלו =

כניסת שבת או חג - יש תאגידים שהם תאגידים של בכי מיעוטים שכן עובדים בשבת, ולא עובדים
בימי שישי, ולא עובדים יום ראשון. החגים שלהם לא עובדים לפי החגים העבריים.

איתו כבל:

היא צודקת.

איתי עצמוו:

יש לי הצעה לעניין ההערה שלך. אני חושב שההפניה הנכונה היא להגדרת ימי מנוחה בפקודת
סדרי השלטון והמשפט, ואז זה באמת כולל רק חג שהוא באמת יום מנוחה - לא כל חג הוא יום מנוחה -

וגם כולל חגים של בני עדות אחרות.

ברוריה מנדלסון:

הערה ניסוחית, והערנו גס, שצריך 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.
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: טיבייב רוברט היו"ר

אוקיי, קיבלנו.

: הדר זיו

הדר זיו, יועצת משפטית פזגז. נוסח הסעיף יוצא מנקודת הנחה שיוס עבודה זה גס כולל יום שישי.
היא לא מתייחסת לנושא של ימי מנוחה, אלא ימי עבודה. יש עוסקים - למשל, פזגז - שהמוקד לא פתוח

ביום שישי. אני כמובן לא מדברת על מוקד חירום שאצלנו פתוח 24 שעות ביממה, 365 יום, כולל כיפור.

: חנה טירי

האם מוקד לתקלות לא פתוח ביום שישי גס? ומה אם יש לי תקלה ביום שישי?

: הדר זיו

אני אומרת שוב, מוקד לתקלות חירום פתוח אצלנו 24 שעות ביממה.

כבל: איתו

היא מתכוונת לכך שאם אתה רוצה לשאול על חשבון הגז, ודברים מהסוג הזה.

הדר זיו:

זה שירות של ליקויים שאינם ליקויי חירום. בפזגז אין מוקד כזה ביום שישי. לכן, אנחנו היינו
מציעים לשנות את המילים "ביום המחרת" ליום העסקים העוקב של העוסק, וכך זה יוכל להתאים לכל

עוסק.

: טיבייב רוברט היו"ר

תפסת אותנו.

הדר זיו:

אתם תאלצו אותנו לפתוח את המוקד גם ביום שישי - -

איתו כבל:

קודם כל, לקבל שירות זה לא רע.

הדר זיו:

- - כשאנחנו נותנים כבר היום את שירות החירום זמין כל הזמן.

איתו כבל:

אנחנו ממש מודים לחברה. מקסימום אני בחוץ על הגזייה.

: הדר זיו

העניין הוא שאין לנו מוקד אחד.

טיבייב: היו"ררוברט

שוב, איך את מציעה שנשנה את זה?
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: הדר זיו

אנחנו מציעים שיירשם במקום .? ביום המחרת, ביום העסקים העוקב של העוסק.

טיבייב: רוברט היו"ר

התייחסות של משרד התמ"ת, בבקשה.

חנה טירי:

אין לנו התנגדות.

: טיבייב רוברט היו"ר

אין לנו התנגדות.

הדר זיו:

זה רק צריך להיות בהתאמה גם בהמשך כי רשום כאן, למשל: "השאיר הצרכן לעוסק הודעה
שעתיים לפני מועד כניסת שבת". אז זה כבר לא יהיה שעתיים.

איתי עצמוו:

זה יהיה יום מנוחה.

חנה טירי:

יהיה ימי מנוחה.

טיבייב: רוברט היו"ר

קיבלנו, קיבלנו. כל הכבוד לפזגז. עוד הערות, בבקשה.

הדר זיו:

סליחה, זה עדיין לא פותר לי את הבעיה כי זה באמת לא יום מנוחה.

איתי עצמוו:

אבל, יש חברות שכן מפעילות מוקד בימי שישי.

ברוריה מנדלסווי:

אס רוצים להחריג אותם, צריך להחריג אותם.

איתי עצמוו:

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 טירי:

אבל, היא הציעה יוס העסקים הבא. זה יכול לתת פתרון.
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איתו כבל;

נכון, יוס העסקים הבא.

איתי עצמוו;

אבל, אס יוס שישי הוא כן יום עסקים מבחינת חברות מסוימות?

: חנה טירי

לא, אבל היא אומרת יום העסקים העוקב של העוסק.

איתי עצמוו:

יום העבודה הנהוג באותה חברה?

כבל: איתו

זאת הכוונה.

: הדר זיו

אס זה שעתיים בתום יום העבודה של יום חמישי אז אנחנו נחזור אליו ביום ראשון בבוקר. לפי
הנוסח הקייס היום בהמשך זה אומר שאני צריכה לחזור אליו בתום יום המנוחה. המנוחה זה לפי העניין.

אבל, —

הילה דוידוביץ:

—להוסיף יום העסקים האחרון באותו שבוע, או משהו כזה.

ברוריה מנדלסוו:

הבעיה שלה היא שזה פחות משעתיים לפני מועד כניסת השבת. שעתיים לפני סוף יום העבודה
ביום חמישי, היא חוזרת רק ביום ראשון.

חנה טירי:

במקום לדבר על ימי מנוחה אפשר לדבר באופן כללי על ימי עסקים, או יוס העבודה, או יום
העסקים.

הדר זיו:

יוס העסקים של העוסק.

איתי עצמון:

אני לא מכיר הגדרה. האס יש הגדרות ליום עסקים? מה זה יוס עסקיסז

הדר זיו:

יש הגדרה ליום עבודה, לכן ביקשתי שזה יהיה של העוסק.

: חנה טירי

אולי יוס עבודה.
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איתי עצמוו:

אני לא כל-כך בטוח שזה ברור.

תמר פינקוס:

יש הגדרה של ימי עבודה, יש הגדרה של ימי מנוחה.

חנה טירי:

אז לכאורה אפשר לקצץ את תקנת המשנה הזאת בחצי. זאת אומרת, לא צריך לדבר על ימי
מנוחה, ו —

: לאה ורוו

:13 ובעוד עשר אני חושבת שלמשרד התמ"ת תהיה אפשרות לקצץ ולהכין נוסח, כי השעה היא 20
דקות מתחיל דיון, ולא הגענו לצו, ולא הגענו ל —

אני מציעה לאדוני לפנות למשרד ולבקש שיעבירו נוסח מתוקן.

טיבייב: רוברט היו"ר

אז הבקשה היא למשרד התמ"ת להכין את הנוסח.

: איתי עצמוו

וגם בנושא תקנת שמירת הוראות. הבנתי שלמשרד המשפטים יש איזושהי הערה.

לאה ורוו:

זה גם יאפשר למשרד המשפטים לעסוק בעניין המיטבי.

איתו כבל:

כן. השאלה היא, האם 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.

כבל: איתו

בסדר, הבנו. אנחנו נהפוך את התקנות לפי החבריה שלך. זה בדיוק אותה הבעיה כמו חברת חשמל
ובדיוק כמו כל אחד אחר.

ניר וילנר:

לא אותה בעיה.

כבל: איתו

בסדר, אני מבין את העניין הזה.

עופר ויסוקר:

לגבי סעיף (ג) - הסטנדרט שנקבע, והוא מקובל על כולם, הוא החזרה תוך שלוש שעות. דווקא
להראת סור יום העבודה הסטנדרט הזה מוצע לשעתיים. זה ייצור כל פעם לח\ דווסא לסראת סור יום
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העבודה. הבקשה היא שאותו סטנדרט שחל כל הזמן, לחזור כל שלוש שעות, יחול גם בסעיף (ג) - שאם
הפנייה היא עד שלוש שעות לקראת סוף יום העבודה, צריך לחזור אליהם באותו יום. ואס 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:

כן, זה נראה כמו טעות סופר.

איתן 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: אני אספיק. יש לי
תקלה, אני אתקשר. אבל, זה לא —. זאת אומרת, אתם מייצרים כל הזמן סיטואציות או מצבים כאלה

שהם לא —. בסדר, נחשוב על זה.

: טיבייב רוברט היו"ר

תודה רבה לכולם. אנחנו לא מצביעים על סעיף (ג). משרד התמ"ת צריך להכין נוסח מתוקן.

הישיבה נעולה, תודה.

הישיבה נגעלה בשעה 13:20.
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נ הימנןי המשפטי לממשלה עמדת מט<<ם ̂נ

ב"כ היועץ המשפטי לםסשלה מתכבדת בזאת להגיש את עמדתה לעניין הסדר ההסתלקות בתיק זה.

; סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו 2006 (לח<0 "החוק"), הדן בבקשת הסתלקות קובע כי
"מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייגג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענת ייצוגית, אלא באישור
בית המשפט, וגן לא יקגל, ג0*שרין או בעקיפין, טוטו הגאה מהגתבע או מאדס אחר בקשר להסתלקותו

באמור, אלא באישור בית המש0ט".

כפי שיפורט להלן, תבקש ב"כ היועץ המשפטי לממשלה להסב את תשומת ליבו של בית חמשפט הנכבד
לשתי סוגיות, עליתן יש לתת את רח�עת טרם אישורו את חסז*ר ההסתלקות המוצע.

א. 0ו*ח ובר

1. עניינה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בטענה כי מוקדי השירות הטלפוניים של 012 מובייל
לא עמת בסטנדרט הולם בכל הקשור לזמני הטעגה הטלפוני.

2. חצדדיגז הגישו בקשת לתיקון התובענה הייצוגית כך שהמשיבה בח תחיה הברת פרטגר תקשורת \
* נ;בע"מ (לח<ן.- ''חברו* 0ר9נו"י) ולא 012 סמייל טלקום בע"מ (לה<ו :"נ01 סמייל"). (1—-
3. כמו כן, ציינו הצדדים כי הם סבורים שהדרך היעילה לסיום ההליך חינה בדרך של הגשת בקשת 11י \
הסתלקות, במסגרתה הסכימה המשיבה לקחת על עצמה התחייבות עתידית בקשר לזמני המענה /

במוקדי השירות ובהתאם, היא תחיל על עצמה מדדים ראויים שיבטיחו מ זמני המענה הטלפוניים
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יחיו סבירים וכן תפעיל מערכת המאפשרת ללקוחות להשאיר פרטיהם על מנת שנציג שירות יחוור

אליהם.

4. ביתר פירוט צוין, שמדי חודש תבצע חםשיבח בדיקת של זמני המענה בשוק התקשורת, על ידי
ביצוע פניות יזומות אל מוקדי שיתת של חבתת תקשורת אחרות. אל כל חברה יבוצעו לפחות עשר
פניות בכל חודש כאשר זמני ההמתנה בכל הפניות יתועדו ועל פי ומני ההמתנה בפניות אלה, יחושב
זרע ההמתנה הממוצע בתחוס התקשורת. המשיבה תבדוק מ זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי
במוקדי השירות של חברת פרטנר ו�012 מובייל יחד (ללא זמן ההמתנה של לקוחות שבחרו
להשאיר מספר טלפון על מנת שנציג יחזור אליה (להלן: "זמן ההמתנה של המשיבה") איט עולה
על זמן ההמתנה הממוצע של חבתת התקשורת האחרות. עוד צוין שהמשיבה תבדוק גס את
הממוצע החצי שנתי של זמן ההמתנה למענה אנושי במוקדי השיתת של חברת פרטנר ושל 012

יחד.

5. לאור בדיקות אלה, המשיבה תחשב כמי שאינה עומדת בסטנדרט למתן מענה בזמן סביר אם
במשך חודשיים ברציפות זמן ההמתנה של המשיבה יעלה על זמן ההמתנה הממוצע של חבתת
התקשורת חאחתת וזמן ההמתנה הממוצע החצי שנתי של המשיבה אינו נמוך מ-5 דקות, או,
בתוך חצי שנח חיו שלושה חודשים בהם זמן ההמתנה של המשיבה עלה על זמן התמתנה הממוצע
של תבתת התקשורת חאחתת וזמן ההמתנה הממוצע החצי שנתי של המשיבה אינו נמוך מ- 5

דקות.

6. בדיקות אלה יערכו ברציפות עד סוף שנת 2017 כאשר המבקש ובא כוחו יחיו זכאים לדרוש
מהמשיבה את הנתונים הרלוונטיים.

7. במידה ובתום פרק הזמן האמור תמצא המשיבה כמי שאינה עומדת בסטנדרט למתן מענה בזמן
סביר המפורש לעיל, יפנו הצדדים במשותף לבית חםשפט הנכבד על מנת לקבזע מחן המשמעויות

הנובעות מכך ובמידה <לא יגיעו להסכמה- יחודש ההליך.

8. בנוסף צוין, שהמשיבה תפעיל מערכת המאפשרת השארת מספר טלפון על מנת שנציג המשיבה
יתקשר אל המנוי, זאת גם במוקד השירות של 012 מובייל ולא רק במוקד הטכני של 012 מובייל.
הפעלת מערכת שכזו במוקד חשיתת תיעשה לפחות בשני שליש מימי החודש. המשיבה תפעל כך
שהחזרה אל חטנוי תיעשח באותו יום, או לכל המאוחר ביים העסקים הגא (להלן � ***** ו?ט4**>')

9. כפי שיפורט להלן, ביחס לחלק משיחות הצרכנים המופנות אל מולך� השירות, ההתחייבות

^̂ המפורטת בסעיף 9 6גיל אינה תואמת את הדין הקיים. 

1̂ ב. המצב המשפטי 

' אמן
10. סעיף 18ב(א)(1) לחזק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (לח<ן: "החיק"), קובע כי 1 ^~
ק*

י'עועק תמנו* גתו*0ת השגיח - יס3ק שירות ט<0וני חינם <<זם מוגן מענה לבל מנית שעניינה '�̂�
ליקויים או פגמים בשובין שמגר או בשירותים שאותם הוא נותן מגויו זיין או הסכם (גסעיף זה —

שירות טלפוני) < ינשירות תטלפוג* יגלול גס ננענול אנוש*;
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11. מכח סעיף 18בןב) הותקנו תקנות הגנת ה*רכן (מתן שירות טלפוני), תשע"ב-2012 (להלן:

"*****•"} ר1נ*0דיךץת בין היתר את זמגי חטעגח הטלפוגי. ב©עי1* 41*) להקגיו* גקבע גי �

(א) פגה צדקי לעוסק באנ&געות הטלפון לצח�ד קבלת מענת אנושי

ותנלל בשירית טלפוני ח*נס גאמור בסעיף 18ב(1) לחזק, וזמן

ההמתנה הצפי* לקבלת מענת אנושי עולה על שלוש דק1ת, יודיע
העוסק לצרכן כהודעה מוקלטת, לא יאוחר משתי דקות מתחילת
השיחה, כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקית וגי יש
באפשרותו לעגור לשירות השארת הודעה אי להמתין לקבלת מענה

אגוקר,

̂יכך, בכל תנוגע לפגמים וליקויים בטובין או בשירות שמספקת חמשיבח, מחויבת חמשיבח כבר 12. ל

חיום מכח חתוק והתקנות לעמוד בכללי מענה מוגדרים וברורים הכוללים גס את חובת העוסק
לספק שיחת השארת הודעה, את משכי הזמן בהם הוא נדרש להשיב לשיחתו של הצרכן ואת

האופן בו עליו לפעול במידה והצרכן אינו עונה, זאת כמפורט בסעיפים 1(ב}-(ד) לתקנות.

13. ויובהר, כ< לעמדת ב"ג היועץ המשפטי לממשלה, המשקפת גס את הפרשנות הנוהגת ברשות להגנת

הצרכן ולסחר הוגן, אין הוראה זו מצומצמת רק לפגמים או ליקויים טכנולוגיים, והיא חלה על כל
פגם בשיחתו של העוסק אשר סגריך את הנרכן לפנות אליו. כן למשל חלה הוראה וו גם על גביית

בספים ביתר, טעות שנעשתה במסגרת החשבונית, טעות בעסקה וכדי.

14. תחולת התקנות אף הורחבה על ידי המחוקק בתיקון מס' 42 לחוק אשר פורסם ב- 16.12.14.
בתיקון זה ביקש המחוקק להרחיב את תחולקו סעיף 18ב(א) כך שיחול על כלל פניות הצרכנים ללא
קשר למהותן. לפיכך, החל מחודש יוני 2015 תהיה מחוייבת המשיבה לעמוד גהוראות התקנות

ביחס לכלל השיחות, לרבות אלו המגיעות למוקד השירות.

15. להשלמת חתמינח יצוין כי משחד חתקשוו-ת מנהל בימים אלו תליכי שימוע במסגרת קביעתו של

הוראות חדשות לעניין המענה הטלפוני. כמסגרת השימוע בכוונת משרד התקשורת, בין היתר,
לקבוע סטנדרט לפיו זמן חמתנח ממוצע יוסי לא יעלה על 2 דקות (ר' סעיף (ח) למכתבו של מר
מאיר בן בסט אשר פורסם במסגרת חליך חשימועים - מצ"ב לעמדה וו). יודגש, בן המסמך

המצורף חיט בגדר שימוע וייתכן כי יקבעו הוראות שונות בסיומו של ההליך ברישיון.

<< התחייבותה משיבה

16. לאור האמור ל'<יל,י '<ל מנת לבחון האס התחייבות חמשיבח בדבר הוספת מערכת וחורת הנציג ק̂ן
מהווה הטבת לחברי הקבוצה והאם היא תואמונ את הדין, יש להבחין ביו שגי סוגי שיחות <^
המגיעות אל מוקד חשיחת. הראשון, שיחות שאיע עוסקות בפגמים או ליקויים, אשר ביחס 7~
לנ77ן1

^  ̂
אליהם נראה כי התחייבות המשיבה תהווה הטבה עד לכניסת תיקון החוק לתוקף. השני, שיחות

^  ̂
בנושא פנמים וליקויים אשר ביחס אליהן חלות כבר חיום התקנות, ועל כן התחייבות המשיבה

בנוגע לשיחות דע נדרשת לכל הפחות להלום את החובות הקיימות בתקנות אלו. ==̂�6
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17. השוואה בין חתחייבות חמשיבח לדין הקיים, מעלח כי ביחס לשיחות המופנות למוקד השירות, /
�? שחיא תחדל רק בשני שליש מימי החודש ושזמן החזרת של חנציג עשוי להיות אתך יותר מזח |כ\ 1העוסקות בפגמים וליקויים, התחייבות וו מציגת סטנדרט נמוך מזח שקיים בתקנות. זאת, מאחר |

ן הקבוע בתקנות. על כן, מוצע לשקול את תיקוט של טסח ההתחייבות המוצע על ידי המשיבה 1
. בסעיפים 33-35 לבקשת אישור תסדר ההסתלקות כן שלכל הפחות לא ייגרע מן האמור בדין. | י*

ר. גמול ושגזי טיהה

18. בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שיקול הדעת בקביעת הגמול ושכר הטרחה של
המבקש ובא טחו מסור במלואו לבית המשפט הנכבד, אשר לצד אישור ההסתלקות רשאי לאשר

לשלול או לאשר חלקית את הסכום המבוקש בגץ גמול ושכר טרחה.

19. במסגרת בקשת ההסתלקות צוין בסעיף 39 כי " לאור התועלת שנוצרה לקבוצת כתוצאה מהגשת
הבקשה, שהביאה לגד שהמשיבה הרלוונטית לקחה על עצמת התחייבות מעבי לנדרש ממנה על
0* דין וזזשי יש גח <יתן ללקוחותיה התחייבות למתן שירותים טונים יחזר, הסכימה המשיגה
בכפוף להסכמת בית המשפט חנפגד לשלם למבקש גמול על סך 10,000 ¤ ולשאת בשכר טרחת

בא יוחי ב*9ו0 של 40,000 ופז ב*ו09ת טע"ט שישולמ ינגד חשגוגי* גדין".

20. נוכח החובות הקיימות היום על המשיבה ואלו שעתידות לחול עליה, ספק אם השיגו המבקש ובא
כוחו תועלת ממשית עבור חברי הקבוצה, ועל כן מוצע כי בית המשפט הנכבד ישקול האס גובה
תגמול ושכר הטרחה-המוצעים על ידי הצדדים ראוי הוא. זאת בפרט, לאור מספרם הרב של
ההליכים המסתיימים בהסדרי הסתלקות (להרחבה ר' מחקרם של אלון קלםנט, קרן וינשל-מרגל
ורוני אבישר שדת, תובענות ייצוגיות בישראל- פרספקטיבה אמפירית, מחלקת מחקר של הרשות

השופטת ובית רדזינר למשפטים, תבינתחומי הרצליה, יוני 2014).

21. השיקולים הנוגעים לאישור גמול ושכר טרחה נדונו לאחרונה בתצ (ת"א> 1469-02-13 עידן לוי נגד
: 0סגוח נוגח בע"מ (פורסם בנבו, 26.11.14). סך ציין השופט ענבר כי

"מצב הענ****ס הקיים, שבו הולבימ הסדר* הסתלקות מסוג זה והו90*ס לדון הסיום הנפוצה
של תביעות ייצוגיות בתהום סימון מחנרי מזיה מברסמ בתגליותיו של חוק תובענות ייצוגיות,
0בב<ד <ג< חנת3ע*0 חגל גיזו תמשטט קולא <ונורך וגוי© <י*<וי* מ<**ר תתוגעגה ח**1נו<ית

(חרתיגשות אינן במקור ט.ד.ל.)."

, 22. במסגרת בש"א (מחוזי ת">0 1095/09 שטמי ישראל נ' סםי7ןום לקסיס בע"מ (פורסם בנבו
,
 ̂

25.4.2010), שם הפחית בית המשפט הגכבד את סכום הגמול ושכר הטרחה עליו המליצו הצדדים
__ן בכ- 3096, קבע כי על בית המשפט לגלות גישת ביקורתית כלפי הסדרי הסתלקות ועליו לבחון האם *
ההסכמות לעניין גמול ושכר טרחה סבירות. בית המשפט הנכבד קבע כי: יר • |
י. \
"גקגחנת שגי ולטיחול וההוצאות יש לקוות מושבת, בין וליתד, את *\

השלב שבו הוגשה הבקשה ולא לקבוע תשלוס סבומים מו0דכי0
ומוגזמים, אשי על1ל לעחיזי הגשת בקשות בלת* ראויות".
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23. אשר על כן, מוצע כי בית המשפט חנכבד ישקול חאם הגמול ושכר הטרחה המוצעים על ידי

הצדז*ם, רא1י*ס הם.

, ער'ד סליה דייו ליי
עתרת !*א*זית ל0י קליטת מחת ת"א - אזרחי

פסת"א ת7588/14/3ק.7 2*48*11

ה 4

1 • נ!
11 י



נספח 7

מסמך מיום 18/8/2014,
שהוציא הרגולטור לקראת
שימוע בעלי רישיון רט'ץ



וראל /2\ מדיבת ̂י
מ̂וו�ז� התקשורת

אגף בכיר סיקוח ואכיפה
 מעיך התקשורת

כ"ב אב תשע'יד
18 אוגוסט 2014
סימוכין 28-012-33/14

לכבוד
רשימת תפוצח

שלום רב,

הנדון* מוקדי םני1ת טלפוניים של מגלי רישית רט"ו * שימוונ

חריני לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן:

המסגרת הנודמנסינית

1. בנספח ה' לרישיון למתן שירותי רט'ץ בסעיף 2.2, שכותרתו "תקנים לנגישות ומתן מידע'', נקבע
לעניין מוקדי פניות טלפוניים, כדלקמן:

"2.2 תקמם לננלשות ומתו מידע

(א) םולןד פניות טלפוני יהיה מאויש במשך עשרים וארבע (24) שעות ביממה, לקבלת
פניות כעניין גניבה או אובדן של ציוד קצה רט"ן, תקלה ברשת שהביאה להפסקה
מוחלטת של שירותי רט"ן למנוי ו-"שירות נדידה", בכל ימות השנה, להוציא יום

כיפור.

(0 מוקד פגיות טלפוני, יהיח מאויש לפחות שלוש עשרה (13) שעות בימים ראשון עד
 ̂

שיחתי רט"ו שאינה תקלה כאמור בסעיף קטן 0י0 ובכל הנוגע לשירותיו של בעל **יחמישי וחמש (5) שעות בימי שישי וערבי חג לקבלת פניות בנוגע לתקלה בקבלת
|̂ הרשיון. 
*מ
(ג) חמעגח במוקד הפניות הטלפוני ילעשח תיד יגע סביר. ראה המנהל שומני ההמתנה —
0  ̂ במוקד הפגיות הטלפוני אינם סבירים, רשאי הוא לקבוע מדדים לזמני תגובה.

 ̂ (ר) בוטל.

(ה) בעל הרשיון יפעיל ערוצים נוספים אשר יאפשרו למנויים לפנות אליו לצורך אספקת
מידע ולביצוע בירורים כגון ?.

1
ת.ד. 29107, תל-אב*ב 61290 סקס: 03-5198106חוזי אחד חעם 0, 11.*00^0וח.אח*0* טלי! 5198331 / 03-5198214

ו



מדיבת ישראל
נ60וו�ד התקשורת

אגף גכיר קיקוח ואכיפה
 מערך חתקשורת

;1̂ - מערכת קולית ממוחשבת 8
- פניות באמצעות דואר רגיל;

- פניה באמצעות פקס<;
- פגייה באמצעות דואר אלקטרוני.

(ו) בעל הרשיון י9רס0 עת מען משרד השירו* ומס$ר הטלפון של המוקד פגיות ביו
חיתר בדרכים >?לח �

- בהסכם התקשרות עס המנוי;
- בחשבוטת הנשלחים למנוי;

- במסמך הנשלח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות;
- במדריכי הטלפון ומוקד ביתר טלפוני.

(ז) בעל הרשיון אינו רשאי לעשות שימוש במספר טלפון גאזור חיוג רט"ן עבור שירות
פקסימילה לצורך קבלת תלונות ציבור;

(רו) חגישח אל כל מוקדי הפגיות הטלפוני לקבלת פניות בנושא תקלות, אובדן או גניבה
; ("מוקד תקלות") תהיה באמצעות שירות "שיחת חיגס למתקשר" (שירות 1-800)

בעל הרשיון יאפשר נישה למוקד תקלות מכל רשת פנים ארצית ;

(ט) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ח), הגישה אל כל מוקדי הפניות הטלפוני לקבלת פניות
בנושאים הקשורים לשירותי בעל הרשיון, תחיה באמצעות כל אלה �

(1) מספר רשתי אשר הגישה אליו תהיה ללא תשלום;
(2) שירות שיחה בחיוב מפוצל (שירות 1-700) או שירות שיחת חינם למתקשר

(שירות 1-800)."

מניות ע*קד<ות במצב תק**0

2. במציאות הקיימת ומתלונות המתקבלות במשרד עולה כי: =^
0יל* >

(א) זמן ההמתנה למתן מענה אנושי במוקדי שירות לקוחות טלפוניים הוא בלתי סביר. 9|
למק
(ב) ומן ההמתנה של לקוח קיים לקבלת שיתת מנציג שירות של מוקד שירות לקוחות טלפוני, ^—
^^ 

גדול לאין שיעיר מזמן חחסתנח של לקוח חדש לקבלת שירות מנציג מכירות של מוקף�

 ̂ מכיתת טלפוני.

0נ) מנויים מתקשים לנווט בתפריט מערכת ניתוב השיחות (^0, כדי להגיע לנציגי שירות,
המטפלים בפניות חעוסקות בבירור חיובים ובבקשות להפסקה מוחלטת (ניתוק מוחלט

של כלל השירותים) ולהפסקת שירות (ניתוק מוחלט של שירות מסוים).

2
0̂נ0.אואח* טלי: 5198231 / 03-5198214 ת.!�. 29107, ת*-אביב 61290 סקס; 09-5198106יחי איזז- חעם 0. 11.*00



וראל מדינת ̂י
ב0גורד התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
. מערך התקשורת

(ד) על פי חאסדרה הקיימת כיום ברישיוטת, ניתן להגיש בקשה להפסקה מוחלטת רק בכתב.

(ה) ישנם בעלי רישיון אשר תחילת הפעילות של מוקדי הפגיות הטלפוניים שלחם נעשית
נשעה טלקדםת מדי (שעה 00 -.06}.

אסדרי? מחנעת

3. לאור האמור לעיל, ומכוח סמכות המנהל הכללי של משרד התקשורת לקבוע מדדים לזמני
תגובה, ככל שראה שזמני ההמתנה במוקד הפניות הטלפוני אינם סבירים, שוקל המשרד לקבוע

לגבי כל מוקד פניות טלפוני שמפעיל בעל רישיון, כדלקמן �

(א) בוצעה פגיח באמצעות הטלפון למוקד פגיות טלפוני של בעל חרישיון, לרבות מוקד פניות
טלפוני לטיפול בפניות מנוייו בענייו תקלח שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי רט"ן
למנוי, בעניין גניבה או אובדן של ציוד קצה רט"ן, ובעניין שירות נדידה בינלאומית ("מוקד
תקלות"), משד הזמן שבין סיום החיוג ועד למימוש ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת
ניתוב השיחות המותקנת במוקד הפניות הטלפוני ("זמן הקמת שיחת") לא יעלה על חמש

(5) שניות.

(ב1 בוצעה פגיה באמצעות הטלפון למוקד פניות טלפוני של בעל חרישיון, לרבות מוקד תקלות,
ומשך ומן חחמתנח הצפוי #7בעת מענח >1נושי מקצועי (להלן - "מענה"), מעיתוי מימוש
ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת ניתוב השיחות, ועד £גיתוי קבלת מענח (להלן - "זמן
חמתגח'י) 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 תודעה לצורד קבלת שיחה חוזרת ממוקד הפניות

הטלפוני (להלן - "שיתה חוזרת") או להסתץ לקבלת מענח.

(ג) בחר הפוגה לעבור לשירות השארת הודעה, יתבקש הפונה להשאיר בהודעה מוקלטת את
י

/
_ . . .._ _ , . _ בהודעה קולית, לאחר תגם שלוש <ג) דקות של המתנה, את מקומו בתור ואת זמן -—,_, 

ככל שמקומו של הפונה בתור השתגח, יודיע בעל הרישיון לפונה בהודעה קולית את מקומו ~חחמתנח המשוער, וכן יודיע לפונה כי באפשרותו לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה. יי *
החדש בתור ואת זמן ההמתנה המשוער. /\

(ד) השאיר הפונה לבעל הרישיון הודעה, פחות משעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי בעל
הרישיון לחוור לפונה במענה ביום העבודה הבא של בעל הרישיון, ולא יאוחר משלוש (3)

שעות ממועד תחילת יום העבודה.
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מדינת ישראל
מעורדי התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 מעו"ך רו תקשורת

(ה) התקשר בעל הרישיון אל הפונה בעקבות השארת הודעה על ידו והפונה לא ענה, יודיע בעל
הרישיון לפינה, בהודעה קולית ובמסרון, את טווח השעות שבמהלכן יחזור שנית לפונה
וכן יציין מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הפונה ליצור קשר ישירות עם הנציג שהתקשר
אליו מבלי לקבל םענח של מערכת *1¥, ובלבד שהמועד שבו יחזור בעל הרישיון אל הפונה
לא יחיה בטרם חלפה שעה אחת מהמועד שבו נמסרה הודעה לפונה באמצעות הודעה
; חזר כעל קולית ומסרון ולא יאותת משלוש (3) שעות מהמועד שבו נמסרת חודעה, פאכ'נור
הרישיון למנה בפעם השנייה, כאמור, והפונה לא ענה, ישלח בעל הרישיון אל הפונה
חח�עח קולית ומסרון בחם יציין מכופר טלפון אליו יוכל חפונח להתקשר לקבלת מעגה
ישירות טהנציג שהתקשר אליו, מבלי לקבל מענה של מערכת גע1. ככל שלא יתקבל
אישור אצל בעל הרישיון כי המסרון נמסר לפונה, ייעשה ניסיון נוסף למסירת הודעה

קולית לא מוקדם משעה אחת לאחר ההודעה הקודמת.

(ו) כל שיחה חוזרת של בעל הרישיון אל המנוי בעקבות השארת חודעה על ידי המנוי עם פרטי
ההתקשרות אליו, תתבצע כשיחה מזוהה, שלא הופעלה לגביה חסימת זיהוי, ממספר
הטלפון של שירות "שיחת חינס למתקשר*' (שירות 1-800), ימ^רט מזעיף קטן (כאא

שניתן יחיח לחייג אליו לצורך יצירת קשר ע0 מוקד התקלות או סוקד הפניות הטלפוני.

(ז) בחר חפונח להמתין למענה, לא יעלה זמן חהסתנח המרבי על שש (6) דקות.

(ח) זמן המתנה ממוצע יומי לא יעלה על שתי (2) דקות.

(ט) בשיחה חוזרת משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי נציג בעל הרישיון ועד לניתוק השיחה
על ידו באין מענה על ידי הפונה ("זמן הקםת שיחת חוזרת"} לא יפחת משלושים (30)

שניות.

(י) בשיחה חוזרת, עם מימוש ההתקשרות על ידי מקבל השיחה, יינתן מענה מיידי על ידי נציג \
̂ת. \_ בעל הרשיון ויא על ידי מערכת 
ו *

(יא) בכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פגיות טלפוני (15קח8661 0311 �10111* <115ג1), \ן—
/ לרבות מוקד תקלות, כמות הפונים אשר שיחתם הגיעה לכלל מימוש התקשרות לא תפחת 

מ-<*95.

(יב) המדדים של זמן המתנה מרבי וזמן חמתנח ממוצע יומי יחולו גס כאשר חמגוי מועבר
מנציג אחד של בעל הרישיון אל נציג אחר. כך למשל, אם זמן ההמתנה לנציג הראשון היה
שתי (2) דקות, וחפונח הועבר בשלב מסוים לנציג אחר, זמן ההמתנה לנציג האתר יהיה

ארבע (4) דקות לכל היותר.

(יג) בעל הרישיון אינו רשאי לדרוש םחפונה להקיש פרט מזהה כלשהו (כגון: מספר לקוח,
מספר טלפון, מספר זהות, קוד סודי, מספר אמצעי תשלום) כתנאי למתן מעגה (ישנס
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מדינת יי&ראל
03טרז� התקשורת

אגף בכיר פיקוח ואכיפה
 : מערך התקשורת

מקרים בהם מנוי לשעבר של בעל הרישיון קיבל הודעת תשלום או חויב באמצעות אמצעי
התשלום שלו, ומכיוון שהפרטים חנ"ל אינם רלוונטיים יותר אץ הוא יכול לקבל מענה).

(יד) התקשר פוגה אל מוקד הפגיות הטלפוני, לרבות מוקד תקלות, כאשר המוקד אינו פעיל,
ימסור בעל חרישיון הודעה קולית המציינת את ימי הפעילות ושעות הפעילות של המוקד,
ויאפשר לו להשאיר הודעה לקבלת מענה. בחר הפונה להשאיר הודעה, כאמור, יפעל בעל
חרישיון כלפיו כפי שהוא אמור לפעול כלפי מי שהשאיר הודעה פחות משעתיים מתום יום

העבודה.

(ט0 מוקד תקלות יחיה מאויש נמשך עשרים וארבע (24) שעות ביממה, בכל ימות חשנח; בעל
הרישיון רשאי שלא להפעיל מוקד תקלות, כאמור, ביום הכיפורים.

(טז) מוקד פניות טלפוני יחיה מאויש לפחות שלוש עשרה (13) שעות בימי עבודה וחמש (5)
שעות בימי שישי וערבי חג, כפי שיפורט בהמשך, לקבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של

בעל הרישיון, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן (א).

(יז) הימים, שבחם רשאי בעל הרישיון שלא להפעיל את מוקדי הפניות הטלפוניים, לשם קבלת
פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן (א), הס

אלה�
(1) שבת {

(2) ראש השנה (יומיים);
(3) יום הכיפורים {-

(4) סוכות,
(5) שמיגי עצרת/שמחת תורה ן

 ̂
(6) פסח;

^ 
(7) שביעי של פסח;

(8) שבועות; =
(9) יום העצמאות; אמן
(10) יים חכרוירות לכנסת. =|

(ירו) ימי עבודה בחס יפעלו מוקדי הפניות הטלפוניים חמש (5) שעות ביממה לפחות, לשם ?^
קבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן (א),

הס אלה =
(1) יום שישי;

(2) ערב ראש השנה;
(3) ערב יום הכיפורים;

(4) ערב סוכות;
(5) הושענא רבח ,?

(6) ערב פסח;

1 
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מדינת י7וראל
ורד התקשורת ̂מ

אגף גקיר פיקוח ואכיפת
 מערך התקשורת

(7) ערב שביעי של פסח;
(8) ערב שבועות;

(9) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולגפגעי פעולות האיבה.

(יט> בשאר ימות חשנח, לרבות ימי חול המועד סוכות, ימי חול המועד פסח, ערב יום הזיכרון
לחללי- מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, ערב יוס השואה ו<וס השואה, יפעלו מוקדי

הפניות הטלפוניים שלוש עשרה (13) שעות ביממה לפחות.

(כ) שעות הפעילות של מוקד פניות טלפוני שתילקחנח בחשבון 6גניין עמידה במינימום
הנדרש, כאמור לעיל, תהיינה כדלקמן:

(1) שלוש עשרה (13) שעות - בין השעות 00-21:00 �07;
(2) חמש (5) שעות-בין השעות 00 =07:00-13.

(כא) הגישה אל כל מוקד תקלות תחיה באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר" (שירות -1
800)) בע'ל חרישיון יאפשר גישה <כ< מוקד תק<ות מכ< רשת פנים-ארצית $ חגישח א< כ<
מוקד פניות טלפוני לקבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, אשר אינן פניות
בנושא כאמור בסעיף קטן (א), תחיה באמצעות מספר רשתי אשר הגישה אליו תחיה ללא
תשלום וכן באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר" (שירות 1-800); בעל הרשיון יאפשר

גישה לכל מוקד פניות טלפוני מכל רשת פנים ארצית.

(כב) בעל הרישיון יציג באופן בולט וברור את ימי הפעילות, שעות הפעילות וכל מספרי הטלפון
של כל מוקדי הפניות הטלפוניים, לרבות מוקד תקלות, בכל אחד מאלה:

(1) הסכם הה.תקשתתבין בעל חרישיון לבין המנוי;
(2) אתר האינטרנט של בעל הרישיון ?

(3) מדריכי טלפון ומוקדי מודיעץ טלפוניים י^
 ̂ ; (4) כל חשבון שהונפק על יד< בעל הרישיון

למי(5) מסמך הנשלח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות. —
(כג) מנוי יהיה רשאי להגיש בקשה להפסקה מוחלטת או להפסקת שירות גם בעל פה, =
^ 

 או
באמצעות פניה למוקד פניות טלפוני, ולא רק בהודעה בכתב באמצעות פקסימילה

דואר אלקטרוני, כקבוע ברישיון. =^

(גד) בעל חרישיון יקבע בתחילת תפריט מערכת ניתוב השיחות של מיקד פניות טלפוני 16ים
קבלת פניות בכל� הנוגע לשירותיו של בעל הרלשיון, שאינן פנלות כאמור בסעיף קטן (א),

ארבע אפשרויות בחירה ייעחייות, כדלקמן.
(1) מענה אנושי בנושא בירור חשבון;

; (2) מענה אנושי בנושא הפסקה מוחלטת או הפסקת שירות
(3) מענה אנושי בנושאים אחרים;

(4) מענח קולי בנושאים שוגים.
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מדינת ישראל
מ7ורד התקשורת

אגף גכיר פיקוח ואכיפה
_ מערך התקשורת

(כח) לאחר בחירת חפונח בכל אחת משתי מאפשרויות הראשונות, כאמור, לא ינותב הפונה
לאפשרויות נוספות וימתין לקבלת םענח אנושי.

(כי) בעל הרישיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים הנוגעים לבירור חשבון, הפסקה מוחלטת
או הפסקת שיתת החל ממועד מימוש ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת ה-1ד\1
המותקנת במוקד הפניות הטלפוני ועד לסיומה. בעל הרישיון ישמור ברשותו את הקלטת
השיחה ואת תיעוד תוכן השיחה במערכות המידע שלו, באופן שיחיו זמינים למסירה או

להעברה למנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה (5) ימי עבודה מיום ביצוע השיחה.

(כ!) בעל חרישיון יפיק בסופו של כל יו0 עבידה, לגגי גל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל,
לרבות מוקד תקלות, דו"ח יומי שיכלול את הכרטיס המפורטים להלן, על פי סדר

הופעתם ל

(1) המספר המלל של השיחות באותו יום ("המשפר הבולל");
(2) זמן ממוצע להקמת שיחה ,?

(3) מספר השיחות שקיבלו מענה, והאחוז שהן מהוות מתון המספר הכולל;
(4) מספר השיחות שבהן הושארה הודעה על ידי הפונים לצורך חזרה אליהם, והאחוז

שחן מחוות מתוך המספר הכולל;
(5) מספר השיחות שבהן לא הושארה התעה לצורך שיחה חוזרת, והשיחה נותקה

במהלך ומן ההמתנה, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל;
(6) מספר השיחות אשר קיבלו מענה בתוך זמן ההמתנה המרבי (שש (6) דקות), והאחוז

שחן מחוות מתוך מספר השיחות שקיבלו מענה;
(7) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש (5) דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי (בץ

6:01 ל-11:00 דקות), והאחוז שחן מהוות מתוך מספר השיחות שקיבלו מענה;

 ̂
 י(8) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשר (10) דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי (בין

; 01 �11 ל'&ס .16 דקות), והאחוז שחם מהוות מתוך מספר השיחות שקיבלו מענה
(9) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש עשרה (15) דקות מעבר לזמן ההמתנה ן

^ 
המרבי (בין 01 ;16 ל-00 �21 דקות), והאחוז שהן מחוות מתוך מספר השיחות שקיבלו

מענה ן י*
(10) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשרים (20) דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי ^\

( (בין 11.01 ל�&ס .16), והאחוז שחם מחוות מתוך מספר הפונים שקיבלו מענה
(11) מספר השיחות אשר קיבלו םענח לאחר שחלפו מעל עשרים (20) דקות מעבר לזמן
ההמתנה המרבי (26:01 דקות ומעלה), והאחוז שהן מהווים מתק� מספר השיחות

שקיבלו מענה;
(12) זמן ההמתנה הממוצע של השיחות אשר קיבלו מענה;

(13) מספר השיחות החוזרות שבוצעו ("ולמספר תגולל לשיחו? חתית");
(14) מספר השיחות החוזרות שבוצעו בתוך הזמן המרבי לשיחה חוזרת, והאחוז שהן

מהוות מתוך המספר חכולל לשיחה חוזרת $

2 . 
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מדינת ישראל
משרד התקשורת

אגף בכיר סיקוח ואכיפת ו
 מערף חתקקוורת

(15) מספר השיחות החוזרות שבוצעו לאחר הזמן חמרבי לשיחה חוזרת, והאחוז שהן
מהוות מתוך המספר הכולל לשיחה חוזרת.

(כח) בעל הרישיון יפיק בסוף כל שבוע, ולא יאוחד מיום העבודה הראשון בשבוע העוקב, דו"ח
שמעי לגבל כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, לרבות מוקד תקלות, הכולל את כל
הגתוגים המפורטים 6*יל לעניין דו"ח יומי, על פי סדר הופעתם בהתייחס לכלל הנתונים

המצטברים של השבוע שחלף.

(כט) בעל הרישיון יפרסס באתר האינטרנט שלו את חדו"ח השבועי, לצבי כל מוקד פגיות טלפוני
שהוא מפעיל, לרבות מוקד תקלות, לא יאוחר סיים העבודה הראשון בשבוע העוקב לשבוע
אליו מתייחס הדו"ח, ויציין בכותרת חדו"ח את התקופה אליה מתייחס חדו"ח. כל דו"ח

שבועי, כאמור, יפורסם באתר האינטרנט של בעל הרישיון במשך שנה אתת לפחות.

(?) הגישה לדו"ח השבועי תתאפשר באמצעות שתי הקלקות לכל חיותר; מדף חבית של אתר
האינטרנט של בעל הרישיון.

מיום הפקתם, וימסרם לידי המנהל או יעבירם אליו, על פי דרישתו, במתכונת ובלוחות?לא> בעל חרישיון ישמור את חדו"חות היומיים ואת חדו"חות השבועיים למשך שנה לפחות
הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה.

(לב) דו"ח יומי או שבועי שיימסר למנהל, ילווה בתצהיר של סמנכ"ל הנוגע בדבר אצל בעל
תרישיון, המאשר את נכונותם של חנתתים המפורטים בדו"ח.

—\ 
*4. מצ"ב טיוטת תיקון ו-ישיון. 5. מועד הכגיסה לתוקף של תיקון הרישיון יחיה חודש ימים לאחר יום החתימה עליו. /~~1

6. הנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם אל החתום מטה, לכתובת הדואר האלקטרוני
00.80̂ות@מז161\ עד ליום 18.9.14. .11

33בוד רב,

מאיר בן-בסט
מנהל תחוס בכיר פיקוח צרכני

 נ
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מדינת ישראל
וחזי התקשורת ̂מ

אגף גכיו� קיקוח ואכיקה
 מעדר התקשורת

תפוצה
מר ניל שרון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע''ט
מר ניר שטח, טנכ"י, סלקום ישראל בע"ם

מר חיים רוסנו, םנכ"ל, פרטנר תקשורת בע"מ
מר ישעיהו רוזנברג, מנכ"ל, חוט מובייל בע"מ

מר מיכאל נו<ן, םנ0'ל, גולן טלקוס כע"ם
מר רמי לוי, מנכ"ל, רמ< לוי שיווק חשקמח תקשורת בע"מ

מר שחר לנדאו, מנכ"ל, חום סלולר בע"מ
מר אריאל שרייבר, מגכ"ל,� אלון סלולר בע"מ
מר אבנר פורת, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ

מר עזריח ס6ג, מנכ"ל, עזי תקשורת בע"מ
מר עמוס לסקר, מנכ"ל, טל רב תקשורת סטלרית בע"מ

מר ליאור בנאי, מנכ"ל, פרי טלקום כע"ם
מר שי חכשורי, מנכ"ל, טי טו טי תקשורת בע"מ

מר דורון הכהן, מנכ"ל, בינת סמך אאוטסורסינג בע"מ
מר טמיר אביגדור, מנכ"ל, גלי פון בע"מ

משרד עורכי דין גיטיו ושות', נאמן, סלראן תקשורת סלולרית בע"מ

העתקים
מר גלעד אידן, שר התקשורת

 ̂ מר אבי ברגר, מנכ"ל, משרד התקשורת
מר מימון שמילה, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת ל'*"
0  ̂ גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת
מר הרן לבאות, סמנכ"ל בגיר כלכלה, משרד התקשורת "מ,
מר עוזי לוי, מ"ט סםנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורת —
0  ̂ עו"ד אריק רשף, סגן ליועצת המשפטית, משרד התקשורת
 ̂ גב' עדי קאהן-גונן, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת

מר דרדו כחן, קמ''ט תקשורת, טשתז- חתקשורינ
גב' דולי דדון-איזנברג, מנהלת תחוס פניות הציבור, משרד התקשורת

מר זאב קידר, מנחל תחום אסדרח ורישוי, משרד התקשורת
גב' לאח יאסין, ממונח פיקוח על השירות לצרכן, משרד התקשורת
עו"ד ואיל ג'יג'יני, עוזר ראשי ליועצת המשפטית, סשרד התקשורת

ד"ר יחיאל שבי, דובר, משרד התקשורת

£ 
ת.ד. 29107, תל-אביב 61290 סקס: 03-5198106רד/י אחד חע0 9, 11.*00^0וח,¥תו<ח<¥ טלי: 5198231 / 03-5198214



מדינת ישראל
משיד התקשורת

ישית גללי ל בע"מ
לג*תך ש***!* יד*1 טל** גייד בשיטה *תא+ת (יט"ו/יט'ץ 1ר"*0

ס<ו9ת תיקוו מסי 1 ]

כתוקף סמכות שר התקשורת לפי *זעיף 4(ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), חתשמ"ב�1982, שהואצלה לי
ויתר סמכויותי על-פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת (להלן - " ") אני מתקן

בזאת את הרשיון הכללי שהוענק ל ביום , כדלקמן =

/ ת*גגי*גימ ; / י./ תוגו ן | /ן י**ק*1 ( 1- 1 בתוכן העניינים, מזעיף ג4, אחרי המילים � "מוקד פניות" יבוא. "טלפוני". /
/ 

£_ |
", הצעדים שננקטו ל תיקונן". ן ! סעיף 51נ ! 1 ןן תיקון / 2. י בסעיף 51.1 אחרי "פרטי התקלות" יבוא :
] י! ן י

1 תיקיו 1 ג* 1 (א) 1 בסעיף63, בכותרת הסעיף, אחרי המילים: "מוקד פניות" יבוא: "טלפוני". / =*
|^ף263 | [ | ! 2
\ / / (ב) | במקום סעלף 63.1 לבוא: / 5מל

̂י! 4—1—^ - 1 * | 1 ! "! 63.1 1 בעל הרשיון יפעיל מוקד פגיות טלפוני מאויש לטיפול בפניות מנוייו, ן 
 ̂ | ן ן הכל כמפורט בנספח וזע." / | ן 

ן 1 ן ו ___ ן1 ! | ! "מיידית". [1 ן | ן מאויש", אחרי המילים "לטיפול בפניות" יבוא: "מנויים", ותימחק המילה |^ בסעיף 63.2 במקוס "מוקד הפניות יאויש" יבוא: "מוקד פניות טלפוני יהיה /
ן תיקון / 4. | בסעיף 70.1 לאחר ''ציוד קצה-רט"ן שברשותו" ימא� "או בעל פה, לרבות בשיחת /
/ 9עיף 370 ! 1 טלפון למוקד פניות טלפוני". |

1 סעיף 52 ברשיח רט"ן בר"א
2 סעיף 62 ברקזיון פלאפון וברשיון רם"ן בר"א

1 סעיף 69 ברשיון פלאפון; סעיף 76 ברשיון רם"ן בר"א

15



;" " """ 
1 תיקון { 5. ן (א) \ בסעיף 71.1:

 | ; ן לאחר המילים "לציוד קצה-רט'ץ שברשותו" יבוא � "." � \
ן ! ן { לאחר "או דואר אלקטרוני" יבוא� ", או בעל פח, לרבות בשיחת טלפון ן| סעיף 471

ן ,. _! __] ! !ן ן | | למוקד 3גיות טלפוני, ובלבד שבעל הרשיון וידא את אמינות הבקשה.". !
?י ! י 1 1! ! י ? ! הדיאי האלקטרוני ואת מספר הטלפון של מוקד פניות טלפוני". )ן | ! (ב) | בסעיף 71.3 במקום "ואת כתובת הדואר האלקטרוני" יבוא: ", את כתובת !
 ן

"**" 
ו סעיף 5104 | ! 1ו תיקון ו 6. | אחרי סעיף קטן 104.4(ד) יבוא:

;'י. ! _.,._ _.] [ 1 _ |ן "! נד1)|דו'עז מוקדי פניות טלפוניים כמפורט בסעיפים 8(ה)ו-8(0 בנספח ח'3 ...!
| ~ " 

! סעיף 113 / / /| תיקון 1 ל. [ במקום סעיף 113.1 יבוא�
|_— ~- -"_  ̂_ ̂ןן ..̂� ̂ן_-  ̂ _ __ ^̂ >̂  ̂ _.7^^-  ̂_,_ .̂  .̂  ...- — - - *_ _^_ _ - - ^̂ ^_^_ _ -̂  ̂_ ,—  ̂— — _- , _ *̂  — -.1.1X1, -1 י י י ??" ? < ^— — **�̂* 1— 1 — — . �י י*- . — — ? — > - ? ? ? ? ? ? -* .  — -- ̂י ! | ] | ההתחייבות האחרונה של המנוי לפחות, ובמידה והמנוי אינו גמצא בתקופת !/ ! | 1 הנוגעים למנוי, שאותם הוא נדרש לשמור ברשותו, במשך כל תקופת ן| ! " ן 113.1 ] בעל סרשיון ימסור או יעביר למנהל על פי דרישתו, כל הקלטה או מסמך /|

! שנים�עשר (12) חודשים לפחות לאחר מועד שליחת החשבון הסופי למנוי, 1| | ן ן הו1חייבות במשך שמונה-עשר (18) חודשים אחרונים לפחות, וכן כמשך / 1 1  /
י ! י ! // ! ן ! כאמור ב7זעיף קטן 2.3(ג)(2) בנספח ה'." ן
ןתיקת ] 8. ן 00 ן סעיפים 2.1 2.20 יבוטלו. ן

 ̂ תי 1 | 1 ! גס0ח |/ \ . / ן ! ! | קבלת תלתות ציבור באמצעות פקסימילה.". / י1| 1 1 " 1 (ד) ן בעל הרשיון לא יעשה שימוש במספר טלפון באזור חיוג רט"ן לצורך / דך�| 1 1_ [ ; | �ר*| ן (ב) אחרי סעיף קטן 2.4(0 יבוא: י י—\ _, [__

 ן/ נספח הי1 ! ו :/ תיקון ן 9. / בסעיף 8ד(1) 0מקו0 "למוקד הטלפוני" יבוא � "למוקד הפניות הטלפוני" / /
ן ן |

' 1| נספח חי3 / י י| הוספת 1 10. / אחרי גספח הי2 יבוא נספח הע חרצ"ב, \
[ 1_1 ן

4 סקיף 70 כרשיין פלאפון; פעיף 77 ברשיון רט"ן בר"א
5 סעיף 93 ברשיון פלאפון; סעיף 117 ברשיון רס"ן בר"א
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י !ן | ו ג. | א<וש מיקד 0נ*1ת ט<פתי !| _! }_ , _!) ] } "<**ח \ז1 י "*\9די 0ני1ת 0ל10נ*<ם" \ ! ן ! | (א) | מוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויים בעניין תקלה שהביאה 1ן. _._.] ! 1 1 |י
י להפסקת מוחלטת של שירותי רט'ץ למנוי, בעניין גגיבה או אובדן | / ו ! ו במשל עשרים וארבע (24) שעות ביממה, בכל ימות השנה � בעל !! ן ! י י של ציוד קצה רט'ץ, ובעניץ שירות נדידה בינלאומית, יהיה מאויש /| ז
 !ן ! 1 ! הכיפורים. 1[ ו | ן הרשיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמיר, ביום ן

1  י1 ו ו (ב£ מוקד פניות טלפוני לשם קבלת פניות בכל חנוגע לשירותיו של כעל"]י ! 1 ; 1 _ 11
: /ז 1 1 הרשיון, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן (א), יהיה מאויש כדלקמן י !  1

| 
 ̂ | | ] [ ] (1) שלוש עשרה (13) שעות ביממה לפחות, בין השעות 00 �7 עד }|_ / ! / |

.11, בימים אי עד הי, לרבות בימי חול המועד סוכות, חול \ ן 1 ! 1 00
1 י המועד פסח, ערב יום השואה, יום השואה וערג יום הזיכרון !1 ! |

! לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות חאיבח ן שלוש עשרה | ! י  {1 ; 00�13. ן 1 *| ! | ! לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה וערב שבועות. ן \~~| | ) ! הושענה רבה, ערב פסח, ערב שביעי של פסח, יום הזיכרון | \} 1 ן ו שישי, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ערב סוכות, } .! ] > | ן (2) חמש (5) שעות לפחות, בין השעות 7:00 עד 13:00, בימים - |ן ן_ ן ! |יי י ! י 1 !! [ 1 ' 1 (13) השעות האמורות יימנו בין השעות 00 =07 עד 00 �21 עד האמורותיימנוביןהשעות00;07 השעות * י 11\ י [ חמש(5) י ̂^ להפעיל מוקד כניות טלפוני, כאמור בסעיף [ /י  
 הךש7ןן. ךשאן

-^ ._ - _ 
 ן

 ̂
.._ 

בימי שבת יבמועדי ישראל אלה � שני ימי ראש השנה, יום /^ גב>' 1 יזטי
 */ ו ן ן וחג השבועות, וכן ביום העצמאות וביום הבחירות לכנסת. /ן ! ן ! הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח /

1 1

? 1 ! ו! ! | ! כשירות מתאימה לטיפול בפניות המנויים. |/ ] ! ~] ןר) מוקד פניות טלפוני יאויש ע''י צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל |
 ו

/ /ן 1 1 • 1 ן ן �/ ! ן ג. ! גישה לםניקד ©ג*ית סלפוגי !! ] \ ! _
 1ו 1 ! 1 1 הרשיון יאפשר גישה לכל מוקד פניות טלפוני כאסור מכל רשת ן! ן ! ן באמצעות שיתת "שיחת חתס למתקשר" (שירות 1-800); בעל ]| ו | ] (א) ן הגישה אל כל מוקד פניות טלפוני כאמור בסעיף קטן 1(א) תחיה 1

1 1 ו ן ( . ]י 1 י פניס-ארצית. [1
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! | ' באמצעות כל אלה � !1 ] י (0 הגישה אל כל םוקד פניות טלפוני כאסור בסעיף קטן 1(ב), תהיה י

!! [ 1 / ן _ :ן ! ! 1 ו (1) מספר רשתי אשר הגישה אליו תחיה ללא תשלום; 1| ן ! ו ן _ ^ ; בעל הרשיון | ן ן | ן | יאפשר גישה לכל מוקז* פניות טלפוני מכל רשת פניס ארצית. •1 | ו ; ! <£ ! שירות "שיחת חינם למתקשר" (שירות 1-800)
| | | אל מוקד פניות טלפוני, כמפורט ב7זעיף קטן 1(א), לקבלת פניות /| ן ! ! (0 1 בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי הנמצא בחו"ל, להתקשר ללא תשלום /: 1 1 1 !.._ .1 | | ! בנושא "שירות נדידה בינלאומית", ובלבד שהפנייה נעשתה /ן  . / // ? / / / / באמצעות מספר טלפון ברשת בעל הרשיון. ן/ / / |  / .- ; ? �; 

̂יע גגתוג ל6עיל1ת מיקד* 16*1<* של6*$"0 |; 1 ! ! י __ ' ! ) יי ! 1 3. ! 0יס01 נג 1 [ |! הטלפוניים שלו באופן בולט ובתר בכל אחד מאלה: 1] 1 / (א) בעל הרשיון יפרסם את המידע הנוגע לפעילות כל מוקדי הפניות~]! !
| | ן (1) הסכם ההתקשרות בין בעל חרשיון17ביו המנוי; |
/ ; י ! | ! (2) אתר האינטרנט של בעל הרשיון

 ̂ ; ]| _ _ ; ; ן ( _! �./ / / / / (3) ' מדריכי טלפון ומוקדל מודיעין טלפוניים / / _1 ! ?|| | ! (4) כל חשבון שהונפק על ידי בעל הרשיון : 1__] 1 __ ̂י| ! ן ! (5) מסמן הנשלח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות. ן *ו!  י
1 

_""- 1! 1 י _̂-_"___^ ] . 
 ̂ ן ו ן ! ; ;? ! | ! (ב) ! המידע שיפרסם כעל הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול את אלה: !] __ ן י

/ 
_ | !ן 1 | ו (1) ימי ח&עילוי* של חטיקדים � ̂  ן ו "___. ___——. 1! ! ! 1 !1 ! ! ו (2) שעות הפעילות של חטיקדים; !ו 1 \  !! [ ! 4. | ט*ב שייויג במ1קד פניות טלפתי !| _ ' 1 ] } |_ !! ] 1 | ! (ג) מספרי הטלפון של המוקדים. !;

 ו! ן ו ן 0<1 ! כנספח זה - ן; 1 ן_ 1 !י 1 ן ו
̂  : , ו| ו ו ן __! { ו
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| - ו הזמן הנמדד ממימוש ההתקשרות ועד למענה; [
 י

! 1 < 1 חמתות" ן ! !ן 1 ן ן ן "זמן
/ ".." _| | ן ן 1 ן __ _.!
1 1 1 ! ! "זמן ) - י משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי הפונה ועד !
ו ! ! ו � | תקםת 1 ] למימוש ההתקשרות כין הפונה לבין מערכת ן
ן ! ! | ! ש*חה" | ! ניתוב השיחות ההידודית המותקנת במוקד !
| הפניית הטלפוגי ("מערגת 11\1"); | | 1 ] ! ן ! 1 | !! | ן ! י 
ן 1 ו 1 "טיגנת" ן � | מעגח אנושי הניתן בידי גוות מיומן ומקצועי ן
! ! ן ! ? ! | כאמיר בסעיף 63.2. ן

ו 1 ן ן ן} ו (ב) זמן הקמת שיחה 5א ועלה על תםש (5) שניות; י
| ! 1 | (ג) זמן ההמתנה המרבי לא יעלה על שש ן6) דקות. למען הסר ספק, ן
ן� ! ! 1 .1 הזמן החולף בהעברת השיחח מנציג שירות אחד לנציג שירות אחר !
| ו ן | נכלל בזמן ההמתנה; ן
| [ \ ] ז 1
\ זמן המתנה ממוצע יומי לא <עלח על שתי (2) דקות; /

~
! ן ן ! (ח

/ / ן ! (ה) ��7 בעל הרשיון לאיתנה מתן טענה בהקשת קוד זיהוי או פרט מזהה /
1 י כלשהו, לרבות - מספר לקוח, מספר טלפון, מספר זהות, קוד סודי 1 ^
 ̂ ^95; / 5 |ן ! | ! 18קוח00פ 0411), כמות הפונים אשר שיחתם הגיעה לכלל מימוש / ימיו ן | 1 (0 בכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פניות טלפוני (110111 '(5115 ן �—!- —1-4—1 1 0! | או מספר אמצעי תשלום; / | | ן 1 התקשרות לא תפחת מ-

! ן 1 ן (ז) במקרה שזמן ההמתנה צפוי לעלות על שלוש (3) דקות, יודיע בעל | =*** י,
ו ו 1 ן מתחילת ההמתנה. כי זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש (3) דקות 1 :/ | ) הרשיון לפונה בהודעה מוקלטת, לא יאוחר משתי (2) דקות ן
[ 1 | 1 וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה לצורך קבלת ן
י שיחה חיזרת ממיק7 הפניות הטלפוני ("שיחה חיזרת") או להמתין ! ! ו
 ין ! לקבלת מענה; /

^_ 
__ ! 1_ /

̂ג לו בעל הרשיון בהודעה מוקלטת, ן , [ ! | ! (ח) בחר הפונח לחמתץ לטענח, יוד
1 | | לאחר תוס שלוש (3) דקות מתחילת ההמתנה, את מקומו בתור ואת /
| ומן ההמתנה המשוער, וכן יודיע לפונה כי באפשרותו לעבור בכל ן |
! | ! | רגע לשירית השארת הודעה. השתיה מקומו של הפונה בתור, יודיע /
/ ! | 1 לו בעל הרשיון בהודעה מוקלטת את מקומו החדש בתור ואת זמן ן
/ 1 ! ! 1 !| ! ? ! ההמתגח המשוער. /
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י, 1 > ן, . ו1 "י [ 3. | שיחת חתית 1
!! | ! (א) בחר הפוגה להשאיר הודעה, ישמיע בעל הרשיון, בהודעה מוקלטת, ן : 1 הנחיה לפוגה להשאיר בהודעה המוקלטת את שמו ומספר הטלפון
1 [ להתקשרות עימו ן ן

| ן ן ן (0 בחר הפתח להשאיר הודעה, כאמור, יחזור בעל הרשיון אל הפונה ן
| 1 | 1 במענה לא יאוחר משלוש (3) שעות ממועד השארת ההודעה. השיחה !
| ן 1 ממספר הטלפון של שירות "שיחת חינם למתקשר" (שירות 1-800), 1! י י ו החוורת תתבצע כשיחה מזוחח, שלא הופעלה לגביה חסימת זיהוי, |
! / | כמפורט בסעיפים קטנים 2(א) ו'2(ב), שניתן יהיה לחייג אליו לצורך \
1 י.| ן | יצירת קשר עם מוקד הפניות הטלפוני; | 1 | | בעל הרשיון לפונה, בהודעה מוקלטת, את ימי פעילות המוקד ושעות !| 1 ! 1 (01 התקשר חפוגח בשעות בהן מוקד הפניות הטלפוני לא פעיל, יודיע ןן , ו , ן ן(
 1ו 1 ון | יאוחר משלוש (3) שעות מתחילת יום העבודה הבא; ןן ! ן בסעיף קטן (א), ובעל הרשיון יחזור אל הפונה בשיחה חוזרת לא {ן ן פעילותו, ויציע לפונה להשאיר הודעה הכוללת את פרטיו, כאמור ן

\ י ו ^
ן ן ן [ (ד) השאיר הפונה הודעה, כאמור, הכוללת את פרטיו, פחות משעתיים ן
ו 1 1 ! לפני תוס יוס חעבח�ח, רשאי בעל הרשיון לחזור אל הפונה ביום |

 ̂
_ ו _ . __ן 1 ן 1 . ; ! ;—! 1 \ תחילת יום העבודה; . 1 ?| ו 1 1 העבודה הבא של בעל הרשיון, ולא יאותר משליש (3) שעות ממועד ן ו !

 ̂ ! | ~! (ה) זמן הקמת שיחה חוזרת לא יפחת משלושים (30) שניות. לעניין זה, /
] ! זמן הקמת שיחה חוזרת הוא משן הזמן שבין סיום החיוג על ידי / ^

| ן נציג כעל הרשיון לצורך שיחה חוזרת, ועד לניתוק השיחה על ידו ן ^\
̂ חי�שיוך ולא על ידי מערכת 1/72/ ,? ;ן 1 / ! (0 בשיחה חוזרת, עם מימוש ההתקשרות על ידי מקבל השיחה, יינתן ]/ ! ! . /! ! ! באין מענה על ידי הפונה; / נצ<ג מג ̂ יזיי ברן טייז*י   ̂ ! י  !ן ו

ו ! 7 / ו | (\) השאיר חט'נח את פרטיו, כאמור, אך לא ענה לשיחה החוזרת, יודיע |ן | \ 1 \?
! | 1 | . בעל הרשיון לפונה בהודעה מוקלטת ובמסרון את טווח השעות /
^/. ניסיון לקיים שיחה חוזרת שנייה // יוכל הפונה ליצור קשר ישירות עם הנציג שהתקשר אליו, מבלי || ן ן שבמהלכן יחזור שנית אל הפונה וכן יציין מספר טלפון שבאמצעותו / } ! ן לקבל טענה של מערכת 71
/ | ! ייעשה, לאחר שחלפה לפחות שעה אחת מניסיון ההתקשרות /

1 הראשון, ולא יאוחר משלוש (3) שעות לאחר ניסיון ההתקשרות / 1 _ { 1 1 1/ ! | 1 חאמיי� ||  ! |
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̂ פחות ! י לחזור אל חפונח ביום העבודה חבא, ולא יאוחר משלוש (3) שעות ןן ן ן ן משעתיים לפני תו0 יום חעגודח והפונה לא ענה, רשאי בעל הרשיון ןן ] ! <חי ביצע בעל הרשיון שיחה חוזרת ראשונה אל הפונה בתו י 1  |
ן | | | ממועד תחילת יום העבודה; /

י | ן | (ט) לא ענה הפונה גם לשיחה חוזרת שנייה, ישלח בעל הרשיון אל הפונה !
! | 1 ' הודעה מוקלטת ומסרון בהם יציין מספר טלפון אליו יוכל הפונה /
1 ן ! ן ו לא מוקדם משעה אחת לאחר ההודעה הקודמת. !ן ! [ | חמשתן נמסר לפונה, ייעשה ניסיון נוסף למסירת הודעה מוקלטת !י | | ן מענה של מערכת *1¥. ככל ש0* יתקבל אישור אצל בעל הרשיון כי \ן [ ן | להתקשר לקבלת מענה ישירות מחנציג שהתקשר אליו, מבלי לקבל ]
_� _ו1 ] ! 6. ניתוב שיחה במוקד פניות טלפוגי י/. 1 | | , | __ 1 | (א) ) בסיום מהלך הקמתה של השיחה בין הפונה לבין מוקד פגיות /! [ { ן 1 !ן  [/ _] 1 | / / \| ן ן ן ן הרצוי, יהיה כדלקמן = / */ / / ו ן אשר יושמע באוזני חפונח ואשר יאפשר לו בחירה של הניתוב ן! | | 1 ! הפונה לבין מערכת ח-8ע1 המותקנת במוקד האמור, סדר הנושאים /| ! ! ! | טלפוני, כמפורט בסעיף קטן 1(ב), ויצירת תקשורת הידודית בין י  / : _ _ י ({1 י 1 *ו | ן ! ו (ג) "למענה אנושי בנושא בירור חשבון. לחץ 1" _ • ; ! /| ו [__ _ ! (2) י" למענה אנושי בנושא הפסקה או ניתוק שירות, לחץ 2" ! ! | ן } (3) "למענה אנושי בנושאים אחרים, לחץ 3"� /� ! ! •_ / | /! 

| ! (4) "למענה קולי בנושאים שונים, לחץ 4". ן

{ ! (ב) | לאחר בחירת הפונה בנושא "1" או "2", כאמור, לא ינותב הפונה / !  !
! לאפשרויות נוספות וימתין לקבלת מענה, ן | י ! /

| | | 7. | הקלטת שיחות /

ב על הרשיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים הנוגעים לבירור חשבון, ! ן  ! 1 /
̂\1 ועד לסיומה. כעל הרשיון ישמור ברשותו את הקלטת /1 ! | ! הפסקת שירות או ניתוק שירות חרול סמועד מימוש ההתקשרות נץ חפונח / פי!/ ! | ! השיחה ואת תיעוד תוכן השיחה כמערכות המידע שלו לפרק זמן כמפורט ן! | ! | לבין מערכת ה-8  !! ! ! ! בסעיף 113.1. באופן שיהיו זמיגים למסירה או להעברה למנהל, על 

י י ן ! דרישתו, וזאת תוך חמישה (5) ימי עבודה מיום ביצוע השיחה. /! ! י •
? / י- / /

; 
1 ] [ }

1£



! < 1 ן ן1 \ 7 8- [טווחים " י
| ן | ן טלפוני שהוא מפעיל, 7ו"ח יומי שיכלול את הפרטים חמטרטיס |1 1 | ! (א) ) בעל הרשיון יפיק בסופו של כל יום עבודה, לגבי כל מוקד פניות ן

 ;| 1 י ! להלן, על פי סדר הופעתם � /
י <

י/ / / / / (2) ! זמן ממוצע להקמת שיחה; ;! ן. 4 -י - 1 -!1 ! (1} [המספר הכולל של השיחות באותו יום ("המספר הבולל") { ן
- _ : / י 1 ! ; _ _ _ 
 1 : 1 | ! ;•י י = י ! 1 -י ן | ן ן | חוזרת, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל; !ן 1 | ! ! (4) י מספר השיחות בחן תשאיר חפויה חודעה לצורך שיחה !ן 1 ! ן __| .[ |1 ! 1 1 1? { | 1 1 1 המספר הכולל; !! | | ! | (3) [מספר השיחות שקיבלו מענה, והאחוז שחן מהוות מתוך 1

ן | | ! | (5) מספר השיחות שלא הושארה בהן הודעה לצורך שיחה 1
 ̂ מתול המספר הכולל; / **?| ) | 1 • י חוזרת, והשיחה נותקה במהלך זמן ההמתנה, והאחוז שהן ן ן י ! ן מהיית
 ̂ ! אק.| \ 1 ן ן ! | ! ן ! (6) מספר השיחות אשר קיבלו מענה בתוך זמן ההמתנה המרבי

 1 *ון י ! 1 שקיבלו מענה ן ! *19 | ! ! (שש (1) דקות), והאחוז שהו מהוות מתוך מספר השיחות |
י ן [ _ ן ן ��י' _ _ו ן _ ̂_ _ ן 

| | ? (7) | מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש (5) דקות מעבר ; ! ן ו | ! ן [ השיחות שקיבלו מענה; ן\ ן ! ן � | לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר ן� 
ו _ ! ; ן : : •
̂  מספי השיחות אשר קיבלו מענה עד עשר (10) דקות מעבר ; ) [1 ! לזמן ההמתנה הסרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר ו| ! 1 ו ן השיחות שקיבלו מעגה

~ ! ן � (9) מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש עשרה (15) דקות |
ן ! | ! מספר השיחות שקיבלו מענה; !! ן ! | מעבר לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שחן מחוות מתוך ון

| ן ! | | (10) 1 מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשרים (20) דקות מעבר 1
! | | ! ! ן השיחות שקיבלו מענה; ן| ן ! ! | | לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר ן
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1

 ה<
| ן (11) 1 מספר השיחות אשר קיבלו מעט: לאחר שחלפו מעל עשרים | ! (20) דקות מעבר לזמן חחמתנח חמר3י, והאחוז שחן מהוות !|  ! ו ]  !ן ("המספר הכולל לשיחות חתרווו'י); !| ן . ; (13) מספר השיחות החוזרות ביום העבודה לגביו ניתן הדו"ח [| _ 1 ! ן ( _ ! _ __ ן! | ! 1 (12) ן זמן חהמתגה הממוצע לגבי השיחות אשר קיבלו מענה; י! _ ] 1 1 1 , !{ ! | ! � ] מתוד מספר השיחות שקיבלו מעגה { !! 

ו
| (14) מספר השיחות החוזרות שבוצעו בתוך הזמן המרבי לשיחה !
[ 1 חוזרת, והאחוז שהן מהוות מתון המספר הכולל לשיחה /
| } חוזרת; |

1 | 1 (15) מספר השיחות החוזרות שבוצעו לאחר הזמן המרבי לשיחה /
1י ' חוזרת, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל לשיחות 1 י '  , ו | 1 ן 1 ן חוזרות. ןו

; (! ן 1 | | קטן (א) לעיל לעניין דל"ח יומי, על פי סדר הופעתם, בהתייחס לכלל ן *_-! ( | ו ! מפעיל. חדו"ח השבועי יכלול את כל חנתוגים המפורטים בסעיף ן ||| ( | | ן בשבוע העוקב, דו''ח שבועי לגבי כל מוקד פגיות טלפוני שהוא ) 0ייו ן ן י (0 � | בעל הרשיון יפיק בסוף כל שבוע, ולא יאוחר מיום העבודה הראשון ן ���^ ( ! ! ! . / הנתונים המצטברים של השבוע שחלף
^[ ! ן ! (ג) בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את הדו"ח השבועי, לגבי ן <8?  ̂ | 1 / יפורסם באתר האינטרנט של בעל הרשיון בטשד שנה אחת לפחות; /| ! ן הדו"ח את התקופה אליה טתיירזס הדו"ח. כ< דו"ח שבועי, כאמור, |/ / / ! . הראשון בשבוע העוקב לשבוע אליו מתייחס חדו"ח, ויציין בכותרת /[ ן ! ! ! כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, לא יאוחר מיום העבודה !

; ן/ | 1 | (ד) הגישה לדו"ח השבועי תתאפשר באמצעות שתי הקלקות לכל | [ ! | | (ה) ן בעל הרשיון ישמור את הדו"חות היומיים לפי סעיף קטן (א) ואת ן1 י 1 י י 1/ י- / י / /ו ! ! ! ! היותר. מדף הבית באתר האינטרנט של בעל הרשיון
יי / / / / הפקתם, וימסרם לידי המנהל או יעבירם אליו, על פי דרישתו, ן| י ן ן 1 הדריחות השבועיים לפי סעיף קטן (ב) למשך שנה לפחות מיום /
| במתטנת ובטחות הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה; / ! | ן  י! 

י / ? יי
/ / י

6 לעניין זה "הקלקה" משמעה - הצבת הסמן במחשב על קישור בדף האינטרנט והפעלתו בלחיצה באמצעות מקש ז10ח£ או לחיצה על כפתור
העכבר.

1£



̂"^ שיימסר למנחל כאמור בסעיף קטן (ח), ילווה בתצהיר של ן   ̂ ן י ! י
| 9 1 סמנכ"ל הגוגע בדבר אצל בעל הרשיון, המאשר את נכונותם של |
ו תחילת ! 11. | תיקון זה ייכנס לתוקף עד ליים (חודש י0נ*© לאיור י101*חז**מת על*1). ]| ! ! ! 1 .ו ! ו ! ו| ] י | הנתונים המפורטים בדו"ח." /
! 1 [ .... !

המנהל הכלל*( 2014) אג< גרגר חתשע''ד

/
^

ר*

12



נספח 8

העתק הדרישה אשר נשלחה
אל המשיבה ביום 7/6/2017



, חשבונית ה0לקום לתקופה 01/06/2017 - 02/05/2017 מחכה לך בתוך המייל (מכיל דבר� פרסומת) >1^/ :("* - ח3ח33נ1 ח3ח33* דואר 19.9.2017 ...ן ושות� משרד עורכי ד-ן

53111 <1!.00.*13-<11@1ו331> * משדד ומתי רץ£\£ 1 ̂�*�*\ 1161תו93
, חשבונית ה0לקום לתקופה 01/06/2017 � £: רענן גשן ושותי משרד� עורכי דין ¥¥ק :6/*

02/05/2017 מחכה לך גתוך המייל (מכיל דברי פרסומת)
הודעה אחת

לאה נמס קהת* עורכת דין <ת311.001וח9@>1ח3ץץ16> 18 בספטמבר 2017 בשעה 21:23
13-<1�ו@)ח33> 1ח$3 <1).00.̂/ אל: 61!1רח93

נספח 8
הודעה שהועברה

633̂ ת3ח33^ <1317.00.11-(1)@2ג1ח3ח33^> מאת: 00106 *\3_1 ,ח13
תאריך 14 בספטמבר 2017 בשעה 16:59

, חשבונית הסלקום לתקופה 01/06/2017 - 02/05/2017 מחכה לך בתוך המייל (מכיל דברי נושא: א\?\ רענן בשן ושותי משרד עורכי דין
פרסומת)

אל: לאה נמס קהת1 עורכת דין <רח1.00ו3וח9@>1ח3ץץ16>

00.11./\/\13-כ1�ו@2כ1ח3ח33�ו:0*1!3יח] 06ו0# /*13 ,וו3ו]835 ח3ח833 :יח10?]
^ 10:16 2017 ,7 6תג1^ ,ץ2$43ח64א\ :1ח56

רח061100י :10> 1ו.00./\ח1וח061100@0106/\חו-^1ו^1ח0רח-וח1100©0> י
£# ;*60[נ1ט5: רענן בשן וש1תי משרד עורכי דין , חשב1נית הסלקום לתקופה 01/06/2017 - 02/05/2017 מחכה לך בתוך

המייל (מכיל דברי פר0ומת)

אבקש לקבל חשבונית בכל חודש ולא לשלוח אותי לאתר שלכם.

00.11./\ח1וח061100@0106/\ח1-ץ1ו^1ח0וח-רח0:061100*311וח] רח0:)0611 :וח£10]
1̂\/ 3:18 2017 ,7 111116. ^3^65ח^6/\/\ :1ח56 1

38̂ג10:1 1ו.00.^13-ג^@ח3ו
. חשבונית הסלקום לתקופה 01/06/2017 - 02/05/2017 מחכה לןי בתוך המייל 601[ב1ו51: רענן בשן ושות' משרד עורכי דין

(מכיל דברי פרםומת)

אתר סלקום אי�זור אישי ה0רת דבר1 פרסומת

, נתניה, שרות לקוחות 123* או 1-800-052-052. הפניה מתוך מאגרי המידע של סלקום בע"מ, רח* הגביש 10

ו ו

רח9.00^3-י*̂/ .66^-5גחו/\
5̂|404ג606511(11=>2411=1ע?/2/ט/311וח̂/ 6^^9500160<8. 6̂"6.4ו1 ̂ק= 363̂ 3114=ו 1/2 ...1301ג1569631=1וח130131002451כ1569631=̂ו



נספח 9

העתק הדירשה הנוספת אשי
נשלחה אל המשיבה ביום

10/7/2017



3$̂נ1 ח3ח33^ דואר 19.9.2017 , חשבונית ה0לקום לתקופה 01/07/2017 - 02/06/2017 מחכה לן בתוך המייל (מכיל דברי פרסומת) :/\/ת :1>*\? - ח13 ...ן ושותי משרד עורכי דין

1111^ ¥ ¥ § 1 7  7* ו 1ח63 <00.11.*13-נ1ו@83111>̂י 1 1-111 1-1-1| 1161ו"3ם / \|/ \
* נוטדד עורכי דין

, חשבונית הסלקום לתקופה 01/07/2017 - ¥/\ק :4א\?: רענן גשן ושותי משרד עורכי דין
02/06/2017 מחכה לך בתוך המייל (מכיל דברי פרסומת)

הודעה אחת

לאה נמס קהת' עורכת ד'ן <וזז311.00רח9@>1ח3ץץ16> 18 בספטמבר 2017 בשעה 21:23
אל: 61!1וח93 1ח83 <00.11.^13-<*ו@1ח33>

נספח 9
הודעה שהועברה

13-כ1ו@2כ1ה3ח133> ̂ <1ו.00.̂/ 0̂ *3_1 ,ח13^638 ח3ח33 מאת: 106
תאריך 14 בספטמבר 2017 בשעה 16:59

, חשבונית הסלקום לתקופה 02/06/2017-01/07/2017 מחכה לך בתוך המייל (מכ'ל דברי ̂: רענן בשן ושותי משרד עורכי דין / נושא:
פרסומת)

אל: לאה נמס קהתי עורכת דין <רח1.00!3וזז9@>1ח3ץץ16>

̂ :\ד01ז¥] ̂\13 ,ח3ו*835 ח3ח83 / 0̂ 16-13̂@2ג1ח3ח33�ו:110ו3וח] 106 /.00.11
4:1̂ח56 ̂ ,37^ח10 1̂ק 1:14 2017 ,10  1

יח0611€0י :10> 00.11./\ח1רח061100@0106/\חו-ע1ו^1ח0רח-ודו061100> י
, חשבונית ה0לקום לתקופה 01/07/2017 - 02/06/2017 מחכה לך בתוך £^ :6€1[נ1ו51: רענן בשן ושותי משרד עורכי דין

המייל (מכיל דברי פרסומת)

ביקשתי מ0פר פעמים לא לקבל את החשבוניות בהפניה למאתר.

אם אין אפשרות לשלוח את החשבוניות במייל אבקש לשלוח אותם בדואר רגיל למשרדי.

בברכה

00.11./\ח1ח611001ם@06ו0/\ת1-ץ1ו^1ח0וח-רח0ם31110:0611חק] רחס06110 :וח10?]
1/\1ק 1:11 2017 ,10 ץ1ג1נ #ץ3^ח0^ :*ח56

00.11.^16-13@ח3ו^33כ70:1
, חשבונית הסלקום לתקופה 01/07/2017 - 02/06/2017 מחכה לר בתוך המייל )60[<1ו51: רענן בשן ושותי משרד עורכי דין

(מכיל דברי פרסומת)

אתר סלקום איזור אישי הסרת דברי פרסומת

הפניה מתוך מאברי המידע של סלקום בע"מ, רחי הגביש 10, נתניה, שרות לקוחות 123* או 1-800-052-052.

1/2 . .9^74(1569631=1וח60431^2(91^74<*156963=811481=1^863^0=^



נספח 10

העתק החשבוניות שהתקבלו
באמצעות המייל עבור התקופה

שבין 12/2016 ועד 6/2017

ו



העתק נאמן למקור - שיעור המע"מ המחושב בחשבונית העו ו1"פ השיטור החל בתאריך מתן השרות
חשבונית מס

עמוד 1מתוך 3

לכבוד: תאריך החשבון: 02.01.17
ןבשן ושות� משרד עורכי דין תק1פת החשבון: 01.01.17 - 02.12.16 י�ענ

גולהת מאיר 3 מספר לקוח: 319078143
נס ציונה 7403648 ח.פ.: 513389742
חשבונית מסי: 255510096
תאריך אחרון לתשלום: 16.01.17

גמנת מנויים: 2

החשבונית הדיניטליו*
̂ .^^י" ..^*-ו , פש01ה 1מ1כנת י1תר!ח'1בים קבועים - שאינם תלויים בהיקף השימוש 167.00 <-<-,דד "...ני. חיובים חד פעמיים - בגין פעילות חד פעמית 38^ ברורה

סה"כ לפני מע"מ 175.38 ^~-
/ שרמס ףנ'טל' [ט-] .1אנו עם "., / צ אט עם נצ נסה"כ מע"מ 17% 29.81 ±7 ^/ יכולות חדשותחשבונך יחוייב לאחר 14 יום כ7תאריך החשבון 1 ? ו עי1ן כרטבי **6) סגייוהחשבון ינ1כה עפ"י הרשאה לחיוב. . .סה"כ לתשלום כולל מע"מ 20519 1|ל] מתקדם /**? התקבל ח1טל0 כנין חשבון קודם על סך 20519 ש"ח בהוראת קבע [-"ט] החשםן כמהות 7

̂ומי � בנק ג
להצטרפות ילא עלות שלחו 18^8

למססר 1122 ונם כתובת המי'ל שלכם. ו
החטמףח תשג*1 בםיי *לא בדואר. ק̂�ום ו'וח1ח 0י פי כקז11ח לקוח.

511930125 איחוד עוסקים 557586656 עומק ס1ח11ה באילת 793007154. ראל כעיק. 20. 111̂גוח0. חשבון גבירות1 סלקום מהווה חשבונית מס וקבלה רק לאחר פח1ונואחראי וטירות: 234י לפניות הציבור: סלקום, הכבש 10 נתניה ח.ד. 4060 סיק1ד 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שירותים:איתר גכל 6קום סלקום̂  @ 1̂\ א0 כרצונך שלא לקבל דיוור מותאם אנא פנה גבירות הכפותות 123". ט.לח.מצב חשבון עדכני 44*י תוקף ההצעות עד נמר המלאי בכפוף לותנאי השירות. הפנץ�. סת1ך מאברי המית1 של סלקום "ואל כע"מ.18X082-062 מ0לפ1ן נייח בא̂י המגא של החשבון. פטנר מגא מניכוי מם במקור. דיוור זה כ1לל תכנים והצענת שהתאמנו עבורך.שרות לקוחות: 123* חינם מהסלקום פקס 09-8607917. ט.00.ח001̂ט "̂ ££̂ 0111£0.11



!908 עמוד 2 מתוך 3 מספר לקוח: 319078143 תקפת החשבון: 01.01.17 • 02.1216 9^^

פירוט פעילות המנויים
חיוג חיוב חיוב חד סכשיו/אביזו/אתר

עמי קבוע משתנה פעמי חיוב חיוב הנחת ציוד הסבות חיובים סה"כ סה�כ
מססר לפני לפני לפני לפני כולל לפני וזיכויים בחו�</אתר לתשלום לתשלום

מנוי מע�ס מע�מ סע�ס סע�ס מע�ס 0ע�מ לפני מע�מ פטור סע�ס לפני מע�מ כולל מע�מ
חיובים<זיכויים

כלליים 2 157.00 0.00 838 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17538 205.19
בשן ושותי משרד עורכי דין

0.00 (100 0.00 0.00 (100 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3 0506533533
בשן ושותי משרד עורכי ד'ן

0.00 _ 000 _ _ 0^0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _<100 0.00 2 0527041035
סה"ג לתשלום גולל מע"מי �" י 20519

/ ר / ק דל •בפירוט חיובי מל סבו1 עוגל סכם המעי#לנוחיותו בלם�. הסע"מ הקמ1 הנו זה המוצג בחיוב בוקת 
פירוט חיובים וזיכויים כלליים

 לסני מע"מחיובים וזיכויים (לפני מע�מ) סה"כ בשיח

חיובים קבועים ^
138.00 " * 0527041036 חשלם*ח1ח11י קבוע 1#נוי3:0 050653363.

̂; בעלות ח1ת'וית נטך 138 ו1ו"ח. כפוף ג/'1'סו'1 5̂ | הסכמים אינם כוללים מעיקפת1י תוכנית עיקריים: תכנית יוחר בעסקים 2 המקנה לך ^יחות ממס לגא הגבלה. וחבילת בל/' סביר: עד 9.000 דקות זם1 אויר/ 7.000 הודוןוח 6\8 במחזו- חי1נ. תעריף חריט�. 79 אנוחת לדלן1ז/15
̂י הקבוע בתוכנית עולר פירוט המנויים ושימושיהם ממסגרת התצלום תקזח

מספר מנוי שיחות בארץ הודעות חבילת גלישה
086 2625.1401 * 0 1256:51 0506533533
086 0.000^15 0 0:00 0527041036

̂י1י 29.00 סה"כ חיובים קבועים 167.00שרוח עסקי א
חיובים חד-ג'עס"ם

 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 17538תו11לום בנין הוואת קבע 38^
 סה"כ לתשלום כולל מ*1"נ3 20519



0̂ ^0̂  תקופת החשבון: 01.01.17 ' 02.12.15 91
 לקוח: 319078143

 מספר
3 

 מתוך
עמוד 3

פירוט למנוי 05X6533633 בשן ושותי משרד עורכי דין רענן
בו'ו"ח חיובים וזיכויים (לפנ* סע�מ> כמות שימוש כסות לחיוב תעריף תער'ף תעריף סה�כ
 (ז*ק/יח£ (דק/יוק סלקום םפעיל אחר כולל לפני מעימ

חיובים משתנים

הודעות
סה"כ לתשלום גולל מ*1"מ: 0£0 ~ סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 100)6*5 בתעריף התוכנית 106 0 0.4700 0.0000 0.4700 0.00



העתק נאמן למקור - שיעור המע"מ המחושב בחשבונית הינו וג"פ השיעור החל בתאריך מתן השרות
חשבונית מס

עמוד 1 מתוך 3

נולדה מאיר 3 מספר לקוח: 319078143רענן בשן ושות� משרד עורכי דין תקופת החשבון: 01.02.17 - 02.01.17לכבוד: תאריך החשבון: 02.02.17
חשבונית כ/סי: 256517691נס ציננה 7403648 ח.פ.: 513389742
תאריך אחרון לת^לם: 16.02.17

גמותמנויק: 2

החשבונית הדיגיטלית
/ וותר! רדר ̂'מוש 167.00 רר/רר ח."ור|ר. /ר,/ 1!חיובים קבועים - שא'נם תלויים בהיקף ר 11 101בנת י1ת 01^0 , 11111 חיובים חד פעמיים - בנין פעילות חד פעמיה 838 1-

/ פורסט ריניטלי [§§-1 ^ ..ת.סה"כ לפני סעי'מ 175.38 ̂]סה"כ מע"ס 17% 29.81 1 §^  מתקז�ם /
1̂ עיון ברכיבי \\£* מגווןהחשבון ינוכה עפ"י הושאה לחיוב. . . , ,סה"כ לתשלום כולל סע"ס 20519 /^ / ¤נ\] החשבון בנוחות [***0] יכולות חדשזתחשבונן יחוי'ב ג^תר 14 יום מתאריך החשבון  התקבל תעילום כנין ת11ב1ן ק1הם על 0ך 9ב205 שיח בהנראת קבע (^

- בנק לאומי
$ להצטרפות ללא עלות שלחו 15̂/

למספר 1122 ו1ם כתובת המ"ל שלכם.
החשםג'ח תשלח בס"ל ולא מץאר. פץ�וט שיחות ו1ל פי ניןשח לק1ח.

לידיעתך
- לאיתור מספרי סלקום בחינם היכנסו לאתר סלקום 0.11ס.1ח061100

1ואל כעלמ. חג. 511930125 איחזד עוסקק 557686656 עוסק מנושה באילת 793007154. 10 נתניה ת.ר. 4060 מיקוד 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שירותים:א'תך בכל מקום סלקום̂  1121111̂". תנ'1בון חירותי סלקום מהווה חשבונית מס וקבלה רק ג^חר פרשנואחראי טירוח: 234* גוניות הציבור: סלקום. הגכ/'1 ם כרצ/נך ג'*א לקבל דיוור מותאם אנא פנה גבירות הלקוחות 123*. ט.ל\ז.מצב חשבון עדכני 444יי תוקף ההצעות עד גמר המלאי בכפוף לתנאי השירות. הפניה מתוך מאנרי המידע של סלקט ישראל כע�#.180X052-052 מטלפון נייח בארץ המלא ו'*ל החשבון פטור מלא מנ<ו' מם נמקגר. רונר זה כולל תכנ'ם והצעות שהתאמנו עבורך.טר!ת לקוחות: 123י חינם סהסלקום פקס 1£0.11.09-8607917מ00ט00(1 ̂ה00ם££.**"\ * 00.1]



009^̂ 9 
עמוד 2 מתוך 3 מספר לקוח: 319078143 תקופת החשבון: 01.02.17 י 020117

פירוט פעילות המנויים
חיוב היוב חיוב חד מכשיו/אביח/אחר

מנוי מע�0 מעימ מע�מ סע�מ מע�מ מע�מ לפני מו1�מ פטור מע�מ לפני סע�מ כולל מו1�ממספר לפני לפני לפני לפני כולל לפני וזיכו"ם בחרל/אחר לתשלום לתשלוםענו� קבוע משתנה פעמי חיוב חיוב הנחת ציוד הסבות חינבים סה�כ סה"כ
ח'ובינז/זיכו"ם

פנויים 2 167.00 0.00 838 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17538 20519
בשן ושות* משרד עורכי דין

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0506533533
בשן ושותי משרד עורכי דין

_ 0.00 0;00 0.00 ^00 0.00 0.00 ^0.00 _ 0.00 0.00 0.00 2_(£27041036
סה"כ לתצלום כולל נוע"מ " ~ 20519

*נפיחט חיובי כל מנוי עוגל סכם המו1"ס.לנוחיוחך בלכ7. המע�'ס הקובע הנו זה המוצג בחיוב ברמת הלקוח
פירוט חיובים וזיכו"ם כלל"ם

 לפני מע"מחיובים וזיכויים (לפני מו1�ס) סה�כ בש"ח
חיובים קבועים _ _ _^

13400 " "  " " תשלום חודשי קב1ע לשמיים: 0527041636.0505533633 " " * 
סרטי תזכנית עיקריים; תכנ'ת יותר בעסקים 2 המקנה לר שיחות ממס לל* הגבלה, וחבילת גל^ה בעלות חודשית בסר 138 נ'ו�ח. םםוף ג/טקוט

̂$. | הסכומים אינם כיללים מע''מ סביר: עד 9.000 דק1ת קן אויו/ 7.000 הזדע1ת 50 במחזור חיוב. תערץי חרינה 79 אנור1ת לדקה/15
פירונו המנויים ושימושיהם םכוסנוח החטלם ר^זוושי הקבוע בתוכנית שלך.

מספר מנוי שיחות בארץ הודעות חבילת גלישה
085 4385.6471 * 0 1271:06 0506533633
סת"כ חיוגים קבועים 167.00שירות עסקי אשי 052704103629.00 00*) 0 **0.000 006

 . סה"כ חיובים חיכו"ם (לסנ* מע"מ) 17538חשלם בנין הוראת קבע 838חיוב'ס חד-פעס'ים
סה"כ לתשלזם כולל מע"ס: 19^20



91^1^^^  ̂ עמוד 3 מתוך 3 מספר לקנח: 319078143 תקופת החשבון: 02.01.17-01.02.17

פירוט למנוי 060-6533633 בשן ושותי משרד עורכי דין רענן
חיובים וזיכויים (לסנימע"מ) כמ1ת שימוש כמות לחיוב תעריף תעריף תעייף סה�כבש"ח
 (דק/יח£ (דק/יח? םלקום מפעיל אחר כולל לפני מעינו

ח'1ב'ם משתנים
הודעות

8̂ בתו1ר'ף התוכנית 210 0 0.4700 0,0000 0.4700 0.00 6
 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מ*1"כ0 0100
סה"כ לתשלום גולל נזע"נג 00^



העתק נאמן למקור - שיעור ה מ ע" מ המחושב בחשבונית ה'נו ע"פ השיעור החל בתאריך מתן השרות
חשבונית מס

עמ1ד 1 מתוך 3

נס ציונה 7403548 ח.פ.: 513389742גולדה מאיר 3 מספר לקוח: 319078143ח1נן םשן ^ותי משרד עורכי ז�-ן תקופת החשבון: 01.0317 - 02.02.17לכבוד: תאריך החשבון: 02.03.17
חשבונית מסי: 257477779
חאר'ך אחרון לתשלום: 16.03.17

כמנת מנויים: 2

החשבונית הדיגיטלית
1!חיובים קבועים - שאינם תלויים כה-קף השקוש 167.00 רר/רר חוטור1ר וחוו�רח ווחר! /1 חיובים חד פעמיים - בגין פעילות חד פעמית 838 ברורה, פ¤טה 1מ1ננת '1

סה"כ לפני סע"מ 175.38
 ^ עם נ

סה"כ מע�'מ 17% 29.81 ^/ סימם דנ'סל� [מן.
מתקדם [1*1 1̂ עיון כרכיבי *י-ג* ג/גווןהחשבון ינוכה עפ"י הרשאה לחיוב. . , . ,סה"כ לתשלום כולל מע"ס 20519 /13 התקבל תשלם בגין חשבון קודם על סך 20519 ש'ח כה1ראת קבע [ל"*] החשמן מוחות ף"*0] יכולות חדשותחשבונך יחו''ב לאחר 14 יום מתאריך החשבון 

- בנק כ^ומי
8 להצטרפות ללא 1לות שלחו 8̂

למספר 1122 עם כתובת המייל שלכם.
החטמנ'ת חטלח בם<1לא נחאר. פירים שתות *1י מי בק^ח לקוח.

לידיעתך
~ האינטרנט בדוש מידע ותכנים. חלקם עלולים להיות פוגעניים 0^ מתאימים
לילדים ובני נוער. סלקום מציעה מנוון שירזחי סינון וחסימה (שירות בסיסי
ג^ עלנח וסינון ברמנת ש1נות בתשלמ) המאפשרים גלישה בסוחר. יותר.

פרטים כאתר.
~ לאיתור מספרי סלקום בחינם היכנסו ?^תר סלקום 00.11.מז0ם0£11

- באפשרותך לרכוש אוזניות ח01 הרמות כתכונותיהן לאהניות שמסופקות בערכת
יצרן המכשיר הסלגארי במחיר של 10 ש"ח י/או אוזניות אווץ� כמחיר ממחת

לתקופה מוגבלת בכל נקודות שירות הלקוחות של סלקום שבה נמכרים אביזרים
- לקוח עסקי יקר. נאפשרורוך לקבל חשבונית זו במתכזבח הזהה ללקוח ט�טי.

לפרטים נוספים פנה לצונת השירות הא/0י שלך בסלקום
.5̂ - לקוח יקר. במידה !אינך מעוניין לקבל דבר פרסמת באמצע1ת 15

מי< פקס והודעת חי1ג א1טומטית אנא פנה כשירות הלקוחות.

101̂ נתניה ת.ד. 4060 מיקח� 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שירותים:איתר בכל מקנם סלקום עוואל בעיק. חפ. 511930125 א'חח� עוסקים 557686656 עוסק מ1ושה באילת 793007154. 311̂וחx חשבון לשירותי סלקום מהונה חשבונית מס וקבלה רק ג^תר פרעונואחראי שירות: 234* לפניות הצ0ה סלקום, הנכ 1̂ @^^1̂ 0̂ ̂.ח 0.3 ם כרצונך שכ* לקבל דיוור מ1תאם אנא פנה כש'רנת הלק1חות 123*. ט.ל1ק.מצב חשבון עדכני 444יי תוקף ההצעות עד גמר המלאי בכפ1ף לתנאי השירות. הפניה מתוך מאנר' המידע של מלקט שראל כע��מ.1800-052-052 מטלפון נייח באר\ המג* של החשבון. פטור מל* מניכו' מס במק!ר. ד'1ור זה כולל תכנים והצעות שהתאמנו עבורך.שרות לקוחות: 123* ח'נם מהםלקום פקס 09-8607917. * *̂ 0€./גו 00.11.ת0̂1



0080 עמוד 2 מתוך 3 מספר לקנח: 319078143 תקופת החשבון: 01.03.17 - 02.02.17 9^

פירוט פעילות המנויים
חיוב חיוב חיוב חד מכשיי/אביזו/אחר

עסי קבוע משתנה פו1קי חיוב חיוב הנחת ציוד הטבות חיובים סה�ג סה�כ
מספר לפני לפני לפני לפני כ!לל לפני וזיכויים בחו�ל/אתר לתשלום לתשלום

מנוי קו1�ם מע�מ סע"מ סע�ס מעי'מ נ1ו1�ג1 לפני סע�מ פסור מע�מ לפני סע�מ כולל סע"מ
תינבים/ז'כו"ם

כיייים 2 167.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17538 205.19
בשן ושותי משרד עורבי דין

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0506533633
כשן ושותי משרד עורכי דין

0.00_ 0 0̂0 000 0.00 0.00 0.00 9- 09___0-00 0.00 _ 0.00_ _ 2 0527041036
6ה"כ לתשלום כולל מו1"מ � 20619

יבםידוט חיובי כל מנוי עונל סכום המעיק.לנוחיוחו נלכד. המעיק הקובע הם זה המיצג בחיב בוקת הגיקוו
פירו0 חיובים וזיכויים כלליים

חיובים וזיכויים (לפני סע�מ) סה�כ בש"ח
 לפני מע"מ

חיובים קבועים __ __"___
1̂ י " " 06 " ר11')לט ח1ח£י קבוע לםנוים: 0527041636.0506533633 ~ 

̂ת. כפוף ג/11סו'1 ̂וה כעלות חוז/'וית כסר 138 ש" כ'1�0> תוכנית עיקריים: תכנ'ת יותר כעםקים 2 המקנה לך שיחות ממם לכ* הנבלה. וחבילה נל
סביר: ער 9.000 דקות זמן אויר/ 7.000 הודעות 5!'*5 במחזור חיוב. תעריף חרינה 79 אמרות לרקה/15\5. | הסכמים אינם כוללים מע�ס

מירוט הםטים ו^מו^ירום במםםקת החשלם התת/!;1 הקב1ע בתוכנית ע>לף
מספר מנוי שיחות באר\ הודעות חבילת גלישה

086 6053.805 ** 0 943:31 0506533633
086 0.000** 0 (*00 0527041036

1̂י 29.00 סה"כ חיוגים קבועים 167.00ש'רות עסקי א
מה"כ לתשלום כולי מע"מ: 20519 ~ סה"ב חיובים וזיכוי1 ם (לפני מע"0 17538תו'זלמ בנין הוראת קבע £38חיובים תד-פעס"ם



^^^^9^^!8 

02.02.17 

- 

01.03.17 
 החשבון:

 תקופת
319078143 

עמוד 3 מתון 3 מספר לקוח:

פירוט למבוי 050-6533633 בשן 1שותי משרד ו1ורכי דין רענן
חיובים וזיכויים (לפני מע"מ> כמות שימוש כסות לחיוב תעריף תעריף תעריף סה"כבש�ח
 (דק/יח) (דק/י01 סלקום מפעיל אחר כולל לפני מע"מ

חיובים םשתנים
הודעות

51̂ בתעריף הת1כנית 214 0 0.4700 0.0000 0.4700 0.00 5
 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 0100
 סה"כ לתצלום גולל מע"מ: 000



13̂ 3̂ ^^^^  ̂ 4^^
חשבונית מס סקור - ש'וגור הסע"מ המחושב בחשבונית ה'נו ע"ס השיעור החל בתאר'ר מתן השרות

עמוד 1מתור 3

לכבוד: חאך.ך החסכון: 02.04.17
רענן בש\ ¤1תי משרד עורכי דין תקופת החלבון: 7נ01.04 - 02.03.17

נולדה מאיר 3 מספר לקוח: 319078143
נס ציונה 7403548 ח.פ.: 513389742
חשבונית מס*: 258506580
תאריך אחרון לתשלום: 15.04.17

גמנת מנויים: 2

החשבונית הדיגיטלית
, 0^001 1מ1כנת '1/11!חיובים קבועים - שאינם תלוי'ם בהיקף השימוש 179.97 *-ר/רר חוו"יוי וחוריח ווחו-ו 111 11 חיובים סשתנט - התלויים בהיקף השקוש 30.68 3

^-̂ ±/ טרסט ד-ניטלי [ק-) .חיובים חד פעמ"ם י בגין פעילות חד פעמיח 20. ז??  מע"מ 43185  לםני נצנסה'יב ̂יח�ם ן�^צאטעם 17% 73.41 1^_1 י מע??מ סה"כ
ממע"מ 59.70 {—, י—^ 1̂ ע�וןברכיב* /**£ מגווןסה"כפט1ר -^] החטבי1 בנוחות ף**0] יטל!תתח'11תסה"כ לתשלום כולל מע"ס 96^56 1 ) החשבון ינוכה עפ"י הת'1אה לחי/ב. 

התקבל חשלום בגין ת'1בון קוהם על סך 9ב205 ש"ח כהוראת קבע להצטרפות ללא *1לות שלחו 1/15)5חשםנך 'חוייב לאחר 14 יום מתאריך החשבון
"י למסמר 1122 עם כתובת הס"ל שלכם. בנק̂ 

החשםנ'ת חטלח נס"ל ולא נלזאו. פייום שית1ת טל 5 בקשה לקוח.

לידיעתך
~ לתשומת לכך - באתר האינטרנט של םלקום נוספו סרטוני הדרכה

וכן מק�ע נוסף בנוגע לאופן השקוש ו/או ההחזקה המומלך כנו&פון הנ"ד
- לאיתור מספרי סלקום בחינם היכנס! לאתר סלקט ר€0.1.וח00ט06

1£0.11ח0םט06@*212וח0. חשבון לשירנתי סלקום מהו!ה חשבונית מס וקבלה רק לאחר פרעונושדות לקוחות מוקד סלק1ם עסקים לפני1ת הציבור; סלקט. הנכש 10 נתניה ת.ד. 4060 מיקח� 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שירותים:איתר בכל מקום סלקט שראל בע"מ. ת.ס. 511930125 איחוד עוסקים 557686656 עוסק סות'1ה 0<ילת 793007154. ̂^* אם בך^1בך ש̂ל לקבל דיוור מ!חאם אנא פנה גבירות הלקוחות 123*. ט.ל2/,מצב חשבןן עדכני 444יי תוקף ההצעות עד נמר המלאי בםפוף לתנאי השירות. הפניה מתוך מאגרי המידט של סלקט ^ראל כעי#.180x052-052 מטלפון נייח באדא המג/? של החשבון. פט1ר מלא מניכוי מס פמקנר. דיוור זה כולל תכנים והצעות שהתאמנו עבורך.3020י חינם מהסלקום. פקס 09-8607917. '.̂ ̂ג ^^1̂ 0̂ x0.11ת



!9^̂ 10  לקנח: 319078143 תקופת החשבון: 01.04.17 - 02.03.17 9̂י
 מספר

3 
 מתוך

עמוד 2

פירוט פעילות המנו"ם
חיובים חיובים משתנים לפני סע�מ חיובים חד הטבות חיובים סה�כ

מספר עסי קבועים דקות הודעות גלישה פעמיים וזיכויים בחרל/אתר לתשלום
מנוי לפני מע"מ ותוכן לפני מו1�מ לקני מעינו פ0וד מו1�מ כולל סע�מ

חיובינ*17יכו"ם
0506533633 3 12.97 30.68 0.00 0.00 21252 0.00 59.70 359.77מ*'ים 2 167.00 0.00 0.00 0.00 838 0.00 0.00 20117

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0527041036
סה"כ לתשלום כולל מע"מ 564,96

•מפירוט חיובי קל מנוי עוגל סכמ המעיק.לנוחיוחך בלבד. המע"ס הקובע הט זה המוצנ בחיוב בימת הלקט�ו
פירוט חיובים וזיכויים כלליים

הודעות ח1"ל: לבקשתך צודקת #5םלול בראש שקט בעלות של 249 ש"ח המקנה לך 200 דקות 2001 £'*$ למספרים אראלים. 1כן גל^ה בנפח של 085.
לשימושך <#שר 30 00 ממועד הצטרפותך <#סלול.. סועד ביצוע העסקה ותחילת אספקת השירותים ה!א 13:47:14 3/2017ס''119 מ1עד ביצוע העיסקה

הוא מועד תקנת השירות. מועד תחילת אספקת השירותים הוא המועד בו הותקן השירנת ממערכות. 'ח?ת החי1ב הנה *• דקה מל*ה (60 שניות). פל
יחידת שיתה פחות מדקה תעונל לרקה

חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) סה�כ בו'ו�ת
 לפני מע"מ

דךוב^ם קבועים^
נוי0ר0527041036.0506533633 " ~ 00!138 תנ'4לום חודשי קבוע כ)מ

פרטי תגביח עיקריים: תכנ'ת יותר ם1םקק 2 המקנה לך שיח1ת ממם ללא הנבלה, וחבילת גלשת בעלות ח1חי1ית בסך 138 גט�ח. םפ1ף כ/טמוט
סביר: עד 9,000 דקות זםן אויר/ 7.000 ה1ח11ת 5"ז5 נמחזור חיוב: תער'ף חרינה 79 אנויות לףקה/©^ ן הסכמק איש כוללם מעלמ

פדום המנו"ם ושימושיהם נמםנרת החשלמ החיזוי הקבוע בחובניח שלך.
מספר מנוי שיחות בארא הודעות חבילת בלישה

086 4116.801*4) 0 632:44 0506533633
086 0.000^1 0 0:00 0527041036

סה"כ חיובים קבועים 167.00ש7/ת עסקי אשי 29.00
חי!בים חד-מעמיים

 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 17538חטלם בני) הודאת ל�ןבע 838
 סה"ג לתשלום כולל מע"מ: 20£17

1



9̂ ^9^̂ 91 
02.03.17 - 01

 החשבון: 04.17.

 תקופח

319078143 

 לקנח:

עמוד 3 מתוך 3 מספר

פירוט למנוי 05X6533633 בשן ושותי משרד עורכי דין רענן
הודעות בללןות: ביום 18.04.2017 יסתיים שירית ניהול שיחנת ממנו נהנית עד כה.

חיובים וזיכויים (לפני 1113*13) כסות שעזוש כסות לחי1ב תעריף תעריף תעריף סה"כ בשיח
 (דק/יוד) (דק/יח) סלקום ספעיל אתר כולל לםני מע"מ

חיובים יןבועים
חיוב יחסי עבור שרוח ניהול שיח1ת *זנו" סלקום חו�לס- 19.03.2017 עד 01.04.2017 12.97

חיובים משתנים _ __
3068 _ _ _ _ "_ _ $06 " " 366 י י _" שיחוו 013 נט11ין ליעדים כהדל ___ן י^
 י 0.4700 0.0000 י _04700 0.00

6\5 בתעריף התוכנית"� "_" " "�_ � 7 �_ 0^
0.00 _ (14700 _ _ 5̂ בתעריף התוכנית _ 1̂__ 0_ 0.4700 0.0000  <5

סה"כ חיובים משתנים� י י י 30168
חי1בים חד-פעמ"ם

?1282 
חיוב כנין חבילת חו"ל * _ . . _

 סה"ג חיובים וזיכויים (לפני מע"03 25547
חיובים וזיכויים (פטור ססע"ס) כמות שימוש כסות לחיוב סהיכ בטיח

(דק/ית0 (ז�ק/יח0 פטור מ מע"מ
וטיחוח נכנםות תז100ו*0 4^0$ בתערץי 250 ש�ח לרקה 3:00 00<) 0.00
ת< בחו�ל נתערץי 250 שיח לרקה 4:00 000 0.00 /טיחות ̂ל

שיחות מקומיות בחו�ל נתערץי 19.90 שיח לדקה 3:00 3:00 59.70
05̂ בתעריף 250 שיח להוח1ה 10 0 0.00 הודעות יוצאה 1ח00ס*10

 סה"ג חיובים וזיכויים (פטור מע"מ) 59170
סה"כ לתשלום גולל מע"מ: 359177



חשבונית סס מקור - שיעור הסע"ס המחושב בחשבונית הינו ט"ס השיעור החל בתאריך מתן השרות

עמוד 1 מתוך 3

לכב1ה תאריך החשבון: 02.05.17
רענן כשן ו¤ת' משרד עורכי דין תקופת החשבון: 01.0517 - 02.04.17

נולדה מאיר 3 מספר לקנח: 319078143
נ0 ציונה 7403648 ח.פ.: 513389742
חשבונית מסי: 259583293
חאריך אחרון לתשלום: 16.05.17

מסות מנויים: 2

החשבונית הדיגיטלית
!חיובים קבועים-שאינם תלויים בהיקף השימוש 183.95 - ץ"ן"רור� ור7וררח ווחר1 1 X 1 1 •  .1 1.1^101 11 011111) , 1 1 1 1 1 חיובים חד פעמיים - כנין פעילות חד פעמית 838 2-

סה"כ <£פני מע"מ 19233
"_נ 7̂.,.ח ±/ פ<רמ0דינ�סלי [©-|  סה�כמע"מ 17% 32.70 1 

̂י1 ~ / מחכח�מ י ̂י5*! יכולות חדשותחשבונך יחוייבלאחר 14 יום מתאריך החגטב!) ?? ע'נןברכיבי ^0] 0םוןר^זשבון ינ1כר. 0פ�י החעואה לחיוב. . . \ ,סה��כ לתשלום כולי מע�מ 03^22 / התקבל תי1לט בנין חשבון קודם על סך 564.95 ש"ת בהוראת. קבע \^9\\ החשבון בנוחות [
- בנק לל(מי

להצטרפות ללא עלות שיחו 5611$
למספר 1222 עם גתובת המ"ל שלבם.

̂ז בס"י 01* בדואר. כירוט וייחות ו1ל 0י נקטה לקוח. ההשמות תש

לידיעתך
- לאיתור מספרי סלקום בחינם היכנסו לאתר סלקום 0.11ם.וח61100ם

10 (תנ'ר. ח.ד. 4060 מיקוד 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שירותים:איתך בכל מקום סלקט שואל בעי�מ. ח.511930125.0 איחת� עוסקים 557686656 עוסק מותטה בא'לת 793007154. 13111̂מ0. חשבון חירותי סלקום מהוגה חשבונית מם וקבלה רק לאחר פרעונושרות לקוח1ת מוקד סלקום עסקים לפניות הציבוה סלקום. הנב<'1 ̂וח0€1100@ ראל כע"מ.052^1600362 מסיפון נייח בארא המל* של החשב1ן. פטט� מג/? מניכוי מם במקור. דיונו� זה כולל תכנים והצעות שהתאמנו עבורך.5020* חינם מ הסל ק ו ם. פקס 09-8607917, נ1.( 0.11ם^מ106000.^חוות¥ אם ברצונך ש£< לקבל דיוור מותאם אנא פנה גבירות הלקוחות 123י. 0.ל\ז.מצב חשבון עדכני 444י תוקף ההצעות עד נמר המל*1 בכם1ף לת1אי השירות. הפניה מתוך מאנרי המידע של סלקום̂ 



9^̂ |0 0̂  ̂ עמוד 2 מתוך 3 מספר לקות: 319078143 תקופת החשבון: 01.05.17 - 02.04.17

פירוט פעילות המנויים
חיובים חיובים משתנים לפני סע"ס חיובים חד הטבות סה�כ

מספר ו1מ* קבועים דקות הודעות נל'שה פעמיים וזיכ1"ם לתשלום
מנו' לפני סע"ס ותוכן לפני סע"מ לפני מו1�מ כולל מע"מ

חיובים/זיגויים
כלליק 2 167.00 0.00 0.00 0.00 838 0.00 17^20
19.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95 3 0506533633
סה"ב לתשלום גולל מע"מ 0527041036225.03 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

•םפירוט חיוכי כל סמי ע1נל סכם המע"מ.לנוחיותך בלבד. הםעייס הקובע הט זה המוצג בחיוב ברמת הלקוח
פירוט חיובים וזיכויים כלליים

 __ לפני מע"מחיובים וזיכויים (לפני 0ע�ג0 םה"כ בש�ח
̂ובןם קבועןם^ __  - - - - - 13400ח

חטלם חודשי קב1ע גינויים: 0527041036.0566533633
פרטי ת1כנ'ת עיקרים: תכנית יותר מ1סקק 2 המקנה לך שיחות ממס לנ/< הנפלה, וחבילת נלשה כעלות חוושית כסר 138 ש"ח. כפוף ל&ס&ו

5̂. | הםכמק אינם כוללים ם1\?ז סביר: עד 9.000 ז7ן1ת קן אויר/ 7.000 ה1ח1ות ג*\5 במחזור חי1כ. תעריף הרינה 79 אנורוח לדקר/6
̂לום החוזשי הקבוע כת1כניח שלך. פץיוט המנויים ושמותיהם ם^סנרת החו

מספר מנוי שיחות באר\ הודעות חבילת גלישה
066 2256.756^01 0 72422 0506533633
066 " 0.000*111 0 (*00 0527041036

סה"כ חיובים קבועים 167.00שירי/ עסקי א^י 29.00
 סה"ג חיובים וזיגו"ם (לפני מע"כק 17538חשל0 בנין ה1ראח קבע 438חי1ב'ם חד-סו1ס"ים

20 סה"ב לתשלום כולל מע"מ: 1̂7



10^9̂ ^^̂  
02.04.17 

- 
 החשבון: 01.05.17

 319078143 תקופת
עמוד 3 מחוך 3 מספר לק1ח:

פירוט למנוי 050-6533633 בשן ושותי משרד עורכי דין רענן
חיובים וזיכויים (לפני סע"מ) כסות שימוש כסות לחיוב תעריף תעריף תעריף סה�כ בש"ח
דק/יח0 סלקום מפעיל אחר כולל לפני מע"מ  (דק/יח0 (

חיובים קבועים
16.95 1̂ ̂) עד 04.2017 חיוב יחם' עבו� שר/ר/ ניהול שיחה לכ/נ/" סנ*ן1ם חו�ל ס- 04.2017

חיובים משתנים
6\5 בתעףף התוכנית 104 0 0.4700 0,0000 0.4700 000

 סה"כ חיובים וזיגו"ם (לפני מע"מ) 16.95
1̂ סה"כ לתצלום גולל מע"מ: 83



העתק נאמן למקור - שיעור הסע"מ המחושב בחשבונית ה'בו ע"פ השיעור החל בתאריך מתן השרות
חשבונית מס

עמוד 1 מתוך 3
חשבונית מס': 251570829נס ציונה 7403548 ח.פ.: 513389742גולדה מאיר 3 מספר לקוח: 319078143מ1בן מ'1ן ו¤ת� משח� עורכי דין תקופת החשבון: 01.07.17 - 02.06.17לכבוד: תאריך החשבון: 02.07.17

חאר'ך אחרון לתשלם: 15.07.17
כסות מנויים: 2

החשבונית הדיגיטלית
- |י7ןררח וורוד) ר / ר / / /ץ ^ יס1ש 157.00 רר/  /חיובים קבוע-ם ? שאינם תלו"ם בהיקף ̂י / / / / י 11 1ס1בנת  131̂ חיובים משתנים - התלויים בהיקף הש'ס1ש 0.44 ברורה, 3

חי1בים חד פעמיים - בנין פעילות חד פעמיח 838
1̂א0 נ  

/ 0ורמ0 דג'סל� ט-] צ אט עם 3צ נסה"כ לפני מע"ס 17532 ( ±  מגווןסה"כ לתשלום כולל מע"מ 205.71 ץ—', ן—-,סה"כ מעי�מ 1796 29.89 /1] מתקדם (*"•]
 ̂

1̂ עיון כרכ'בי י0] <ולות חדגטותהחשבון ינוכה עפ"י הת'4אה לחיע^  חשבונך יח1"ב לאחר 14 'ט מתאריך החשבון [-6=1] החשבון בנוחות ̂ו
התקבל תשלט בגין חשבון קודם על סך 205.19 ש"0 בהוראת קבע

̂י"1 להצטרפות ילא טלות שלחו 51115 בנק 
למספר 1122 עם כתובת המייל שלכם.

החשםניח השית בםיי ולא כד1אר. פיוום טיח1ת 11י קי בקשת לקוח.

לידיעתן
̂ית!ר מספרי סלקט בחינם היכנסו <£?חר סלקום 11.ג0.וח0ם0€11 ~ ג

00.11.מ€€0001@:11נ1גת01. חשבון ל/'1*�ותי סלקם מה11ה חשבונית מס וקבלה רק 0<חר פרטונושרות לקוחות מוקד סלקום עסק'ם לאניות הציבוה סלקט. הגבש 10 נתניה ת.ד. 4060 מיקח� 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שיתתים:איתך בכל קקום סלקום שת< בע^נ/. חג511930125.1 איחוד עוסקים 557686656 עוסק מ1ח'1ה 0?ילת 793007154. 00.11<ם10€11001."ת̂י אם ברצונך שלא לקבל דיו1ר מותאם אנא פנה גבירות הלנן1ח1ת 123*. ט.לח.מצג חשבון עדכני 444יי תוקף ההצעות עד נבט� המג/<י במפוף לתנא' השירות. הפנ'ר. מתוך מאברי המידע של סלקט שת7ל מ1"מ.180X052-052 מטלפ!ן נ"ח בארץ המג!^ של החשבון. פטור מ5^ מניכוי מם פמק1ר. דיוור זר. כמיל תכנים נהצעות שהחאתבו עבורך.3020* חינם מהסלקום. פקס 09-8607917.



19^̂  מספר לקוח: 319078143 תקופת החשבון: 01.07.17 - 02.06.17 00̂9
3 

 מתוך
עמוד 2

פירוט פעילות הקנויים
חיובים חיובים משתנים לפני סע"ס חיובים חד הטבות ס ה� כ

מספר ו1ס* קבועים דקות הודעות גלישה פעמיים וזיכויים לתשלום
מנוי לפני מט�מ ותוכן לפני מע"ס לפני מו1�ס כולל 0ע"מ

חיובים/זיכויים
כלל'ק 2 167.00 0.00 0.00 0.00 838 0.00 20517

0.51 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 3 0506533633
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0527041036

סה"כ לתשלום כולל מט"מ 205.71
•פפירוט הי/כי כל סטי עונל סכם הסע^מ.ל:וח'ותו בלבד. הסע'# הק1בע הנו זה המ!צנ בחיוב בוקת ה&קוח

פירוט חיובים וזיכויים כלליים
חיובים וזיכויים (יפני סע�כ0 םה�כ בש�ח
 לפני מע"מ

וד[בים^ןבוו1ים_ _ __
!3̂ 00 � - - - . - - -  

̂י קבת1 *נו'ק: 052704103670506533633 חשלם חןז
פרטי וטכנית עיקריים: תכניח יותר כעםקק 2 המקנה לך ש1//ת וססם ל<א הנבלה, וחבילת נלעוה בעלות חזזשית כסך 138 עו"ח. 0פ1ף לש0וט

5̂. | הסכמים אינם כולילט נמ1קמ 51̂ במחז1ר חיוב. תער7 חריגה 79 אגורות לו7\7/£' סביר. עד 9.000 דקות זמן אויי/ 7.000 ה1ת1וח 6
פירוט המנויים ושימושיהם כמםטז; החו1*לום ר^ת^י הקבוע בתוכנית ע>לף

מספר מנוי שיחות בארץ הודעות חבילת גלישה
086 2439.283>* 0 112754 0506533633
0527041036 $00 0 נ11"0.0001 086

א^י 29.00 ש7ותע0קי
 י 167.00

סה"כ חיובים קבועים

חיובים חד-קעמיים
חשל/ם בנין הוראת קבע 838

 סה"כ חיובים וזיכויים (לםני מע"מ) 17538
םה"כ לתצלום כולל מו1"נ3 20617



198 0̂^̂  מספר לקוח: 319078143 תקופת החשבון: 01.07.17 - 02.06.17 9
3 

 מתוך
עמוד 3

פירוט למנוי 050-6533633 בשן ושן ת� משרד עורכי דין רענן
חיובים וזיכויים (לפני נוע�מ) כמות שימוט כסות לחיוב תעריף תעריף תעריף סה�כ בש"ח
 (דק/ית? (דק/יח^ סלקום ממעיל אחר כולל לפני מע"מ

חיובים משתנים
51̂ בתעריף התוטית 212 0 0,4700 0.0000 " 0.4700 0.00 3
 סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 44ג>©** לפעילים סלולרים אחרים 1 1 03186 01260 0.4386 0.44
סה"כ לתשלום כולל מע"ננ 51^

• סי* עינול סכמי החיוב חחכ1 אי החאסה בין הסכם המופ^ בםה�כ חיובים וזיכויים (^פני סע"מ) גיםכם
0̂ x11 המפיע בסה'כ לח1'1ל0. הנב'ה בפוו1ל היט^ בהתאם לסה"כ 3̂



העתק נאמן לסקור - שיעור המעיים המחושב בחשבונית היגו ע"פ השיעור החל בתאריך מתן השרות
חשבונית מם

עמת� 1 מתון� 3
חשבונית מסי: 262591719נס ציונה 7403648 ח.פ.: 513389742נולדה מא'ר 3 מספר לקוח: 319078143רענן בשן ושותי משרד ע!רכי דין תקופת החשבון: 01.0817 - 02.07.17לכבוד: האריך החשבון: 02.08.17

תאריך אחרון לתשלום: 16.0817
םמ!ת מנויים: 2

החשבונית הדיגיטליות
ימ1ש 167.00 ר חוו"רור� ור7וררח יוחר! )1 1כ/1ננת י1תר!חיובים קבועים 'שאינם תלויים בהיקף ̂ו 01^0 ,11 1 11 ̂ו,.1חו",.חיובים חד פעמ"ם - בגין פעילות חד פעמית 838 ץ—. .חיובים משתנים - התלויים בהיקף השק1ש 0.44 3  פורמס רנינול- ט, 

א0"םנצנסה��כ ג^פני מע"ס 17582 ^ צ [1̂ 6^17 29.89 /9^ מתקדם [ 1̂ עיון כרכיב' *-*ב1 מגווןסה'יכ לתשלום כולל מע"מ 71^20 {—, ן ,סה"כמע�0 ̂אה לחיוב.  חשםנן ירווייב לאחר 14 י/ם מתאריך החשבון [-1158 החשבון בנוחות [£^י0] יכולזת חדש1תהחשבון ינוכה עפ"י הח
̂י"1 להצטרפות ללא ונלות שלחו 5מו8התקבל תשלום בנין חשבון קודם על 0ך 205.71 ש"ח בה1ראח קבע למספר 1122 עם כתובת המ"י שלבם."יי 

̂ת1ח טי פי כקשה לקוח. החש0ףת הטיח במ-י ולא כחאר. מ<!10

לידיעתך
שלא יעלה על 16 5ק<0{. הינך מוזמן *נות אלנו לקבל הצעות לרכישת חבילות נוספ1ת.- לתשומת ליבך. במקרה של חריגה מנפח חבילת הנלשה ב^אל. הינך נחסם או מואט לקצב- גא'תור מספרי סלקום בחינם היכנסו לאחר סלקום 00.11.מ1נט0€11

̂.מצב חשבו) עדכני 444י תוקף ההצעות עד נמר המלאי בכפוף לתנאי השירות. הפניה מת1ך מאגרי המידע של סלקום שראל בע��מ.52-052(0)180 מטלפון נייח בארץ המגא של החשבון. פטור מגא מניכוי סס םמקור. דיונר זה כולל תכנ'ם והצעות שהתאמנו עבורך.3020* חינם מהסלקום. פקס 00.11.09-8507917.תז00ט0€@:31111וח6. חשב1ן לשירותי סלקט מהווה חשב1בית מס וקבלה רק לאתר פת1ונושרות לקוח1ת מוקד סלקום עסקים *נ-ות הציבוה סלנןום, הגבש 10 נתניה ת.ר. 4060 מ'ק1ד 4250708 פקס 09-8607921. להפסקת שירותים;איתך בכל סקום סלקום שואל בע�'מ. ח.פ 511930125 איחח� עוסקים 557685556 עוסק סותטה באילת 793007154. ̂\ אם ברצונך שלא לקבל ד'וור מוחאם אנא פנה כשץ�ןת הלקוחגת 123*. ט.ל £0.11.1מ1001100.'*חי



9̂ ^118^̂  ̂
02.07.17 

- 01

.08.17 
 החשבון:

עמוד 2 מחור 3 מספר לקנח: 319078143 תקופת

חיובים חיובים משתנים לפני מע"מ חיובים חד הטבות ס ה� כפירוט פעילות המנויים
מנוי לפני מע"מ ותוכן לפני מט�מ לפני מע�ס כולל מע�ממספר עס� קבועים דקות הודעות גלישה פעמיים וזיכויים לתשלום

סה"כ לתצלום גולל מע"מ 0527041036205.71 2 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 05065336330.00 3 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.51כלליים 2 167.00 0.00 0.00 0.00 838 0.00 205.19חיובים<זיכויים
/כ ברםח הגיקוח י נר/ •םפ'חט חיובי כל מנוי עונל סכם הכ7ע�מ.לנוחיותו כלבד. המעיק הקובע הט זה המוצג 

פירוט חיובים וזיכויים כלל"ם
 _____ לפני מע"מחיובים וזיכויים (לפני מע�03 סה"כ בש"ח

̂בים קבועים __  - - - - 13500ח
השלם חןושי קבוע גינויים: 0506533633. 0527041636

פרט' תוכנית עיקריים: תכנית יויור בעסקם 2 המקנה לך שיחות ממס ל0* הגבלתה, וחבילת נל*11ה בעל1ת ח1ת'1יח בסך 138 ש^ח. כפוף ג/'1ק*¥
2̂. | הסכמק א'גם כוללים סע"ס סניה עד 9.000 דקות קן אויו/ 7.000 ה1ת1ות 15\5 במחזור ח'1ב. תעריף חרינר. 79 אגורות לדקה/5

> הקבוע בתוכנית של0 ̂יהם םמםנדת היהלום \^1̂ת ̂וימ םירוט המנויים 
מספר מנוי שיחות באר\ הודעות חבילת גלישה

0506533633 121431 0 (1>א4129.598 066
סה"כ חיובים קבועים 167.00שירות עסקי א/טי 052704103629.00 00* 0 (0^0.000 086

 סה"ג חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 17538חשל0 כבין הוואח קבע 38^חיובים חד-פעס"ם
 סה"כ לתשלום כולל מע"ננ 20519_^



181810 ^̂  ̂ 02.07.17 -  לק1ח: 319078143 תקופת החשבון: 7נ01.08
 מספר

3 
 מתוך

עמוד 3

פירוט למנוי 05X6533633 בשן ושותי משרד עורכי דין רענן
חיובים וזיכויים (לפני מע�מ) כמות שיגווש כסות לחיוב תעריף תעריף תעדיף סה"ג בשיח
 (דק/יח0 (דק/יח? סלקום מפעיל אחר כולל לפני מע"מ

חיובים משתנים
45*5 בתעריף התוכנית 178 0 0.4700 0.0000 0.4700 0.00
סה"כ לתשלום כולל מע"מ: 651 ~__ סה"כ חיובים וזיכויים (לפני מע"מ) 45£44*1 ג*זמ1יל'ם סלולרים אחרים 1 1 03186 01200 0.4386 044

/ם כ לס • בשל עינול סכמי החיוב תתכן אי התאמה בין הסכם הםופ*1 םםה"כ ת'ובק היכויים (<*!ני מע/ן) 
̂אם לסה�כ לוח^למ המופיע בםה�כ ליהלום. הגביה בפ1על הינה בר



נספח 12

פירוט השיחות למוקדי
השירות והמכירות של

המשיבה
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העתק הכתבה מביזפולטל
מיום 15/3/2017



לשל 2016, ומה קרה למחיר החשבונית 04-חיחות סלקום: א'בדה 21 אלף מנויים ב - 31ה0ק2ו8 14.9.2017

612001131
יותר כלגלי בשבילך

?חברות הסלולר ייחזת סלקום: איבדה 21 אלף מנו"ם ב-04 של 2016, ומה קרה למחיר[^^?^^^^?^^^^^
̂^?דו ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^.

̂^4 חשבו ני ת? ^0^̂ |^£090^ל
"בשוק הטלוויזיה: 23 אלף מנויים נוספו ל0לקום /\1 ברבעון הרביעי לסך של 122 אלף בתי

^^^^^^^^^^^0^ן^ ^^

 פינק | 15/03/2017 09:39
̂^9'ו0> ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

חברת סלקום (00/0) מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2016 ולשנה החולפת כולה.
בסיכום שנתי סלקום מציגה גידול נאה של 540/0 ברווח ל-150 מיליון שקלים אר בהסתכלות על הרבעון האחרון
הרו!ח נחתך ב-260/0 ל-14 מיליון שקלים בלבד. ברבעון הרביעי נוספו 23 אלף מנויים לסלקום /\* וכעת לחברה יש

.1,7 122 אלף בתי אב שמחוברים לשיר!ת. מניית החברה פתחה בירידה של 0/0

• רוצה לקבל עדכונים חמים בזמן אמת? הירשם לניחלטרים של ביזפורטל

, קיטון מצבת מנויי הסלולר - מצבת מנויי הסלולר של החברה לסוף שנת 2016 עמדה על כ-2.801 מיליון מנויים
של כ- 34,000 מנויים נטו לעומת סוף 2015. ברבעון הרביע* של 2016 מצבת מנויי הסלולר של החברה קטנה

21 מנויים נסו. בכ-000,

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ייסק^/1') הסתכמה בשנת 2016 ב-63.3 שקלים, בהשוואה ל-65.0
שקלים בשנת 2015. ה-11ק8\/ ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-59.3 שקלים, בהשוואה ל-63.0 ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-11ק8\/ נבעה לפי הודעת החברה, בין היתר, מהשח-קה המתמשכת
דיבידנד בגין הרבעון הרביעי של שנת 2016, לאור המשך התחרות בשוק והשפעתה על התוצאות התפעוליות שלבתעריפי שירותי הסלולר, כתוצאה מהתחרות המוגברת בשוק הסלולר.דירקטוריון החברה החליט לא לחלק
החברה ועל מנת להמשיך ולחזק את מאזן החברה. לפי הודעת החברה, הדירקטוריון יחזור ויבחן את החלטתו

בהתאם להתפתחות תנאי השוק ובהתחשב בצרכי החברה.

̂/:ק11̂ו  1/492451חחק/16םו0.11/311ם.31ו01נ)12ג1."חי
ן /2
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