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 לפני הכל 
 ?מי אני

הבלוג  )והנה  אני שרון בירקמן

קבוצת |   דף הפייסבוק שלי|  שלי

בדרך לעצמאות  –ללא בזבוזים 

ות  קבוצת הכנסות נוספ|  כלכלית

קבוצת ללא בזבוזים  |   קבוצת מטבח ללא בזבוזים|  ופאסיביות

 (.בדרכים

אם עוד לא נפגשנו אונליין או באמצעות כלי התקשורת )הנה  

- המועמדות שלי לפרס ה| והנה   אני אצל פאולה וליאון

Wellness  הדבר הכי חשוב שכדאי לך לדעת מגזין מנטהשל ,)

ות שלנו אני מפיצה ידע על הכסף שלנו והזכויעליי הוא: 

. השיטה שלי נקראת ומספקת כלים להתמודדות עם החיים

. די מסביר את עצמו, כלים כלכליים למערכות יחסים בריאות

 לא? 

https://birkmanit.com/365he/
https://birkmanit.com/365he/
https://www.facebook.com/haisha.shehifsika/
https://www.facebook.com/groups/nospending
https://www.facebook.com/groups/nospending
https://www.facebook.com/groups/nospending
https://www.facebook.com/groups/extraincomeil
https://www.facebook.com/groups/extraincomeil
https://www.facebook.com/groups/extraincomeil
https://www.facebook.com/groups/extraincomeil
https://www.facebook.com/groups/nospendingkitchen
https://www.facebook.com/groups/1231473647045708
https://www.facebook.com/groups/1231473647045708
https://birkmanit.com/365he/2020/02/09/%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%a1-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%a6%d7%9c-%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9f-4-2-2020/
https://birkmanit.com/365he/2020/03/10/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%94-wellness-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%94-2020/
https://birkmanit.com/365he/2020/03/10/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%94-wellness-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%94-2020/
https://birkmanit.com/365he/2020/03/10/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%94-wellness-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%94-2020/
https://birkmanit.com/365he/2020/03/10/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%94-wellness-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%94-2020/
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למה כדאי לך לקרוא דווקא את המדריך 
 שלי?

! למרות שזה לא אמור קשהלהתנתק מחברת תקשורת זה 

להיות! אם ניסית בזמן האחרון להתנתק מחברת תקשורת 

והעבירו אותך מנציג שירות אחד לשני, כל אחד הציע איזו הצעה  

"מפתה" שלא באמת פיתתה אותך, ובסוף התייאשת ונשארת 

 –בחברה או שהתחלת לצעוק על הנציגים ולאיים בתביעות 

 הגעת למקום הנכון. 

 

התנתק מחברת תקשורת נובע משילוב של שני  הקושי שלנו ל

דברים: הראשון הוא שאנחנו לא תמיד יודעים מה הזכויות שלנו. 

השני הוא שלחברות התקשורת יש מוקדי שירות ובהם יושבים 

אנשים שכל התפקיד שלהם הוא להשאיר אותנו בחברה, או  

 להפריע לנו לעשות את מה שרצינו: להתנתק. –במילים אחרות 
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 מה תקבלו במדריך הזה?

במדריך הזה אתן לך מידע מקיף על החקיקה הרלוונטית פלוס  

איך לפעול כדי שבסוף חברת התקשורת תיפרד   המלצות שלי

, לפעמים       ממך יפה )או תיתן לך הצעה שאי אפשר לסרב לה 

 גם זאת המטרה שלנו כשאנחנו דורשים להתנתק(. 

 ד מלקרוא אותו.חוץ מזה, המדריך חינם. אין לך מה להפסי 

 

 בואו נתחיל! 
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שתי אופציות להתנתק לא  
 בדיוק "לפי הספר" 

 
האופציה הקלה: להודיע  

לנציג השירות שאתם עוזבים  
 את הארץ

  100%-מכל הדיווחים שקיבלתי, השיטה הזו עובדת כמעט ב 

מהמקרים. הנציגים לא מנסים לשמר את הלקוח ולא מטרידים  

  היאאותו כלל. השיטה הזו טובה כשאתם רק רוצים להתנתק. 

והאיום בעזיבה הוא   לא תעזור אם אתם מנסים לשפר תנאים

 אחת מהטקטיקות שלכם להגיע לשימור לקוחות.
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ויה: לחסום מיד  האופציה השג
 בחברת האשראי

לחסום את חברת התקשורת בחברת האשראי נראה כמו פתרון 

קל: נפסיק לשלם והם ייאלצו לנתק. אבל זה לא באמת כל כך 

פשוט: לקוח שלא עבר את המסלול ה"נכון" וחסם מוקדם מדי,  

עלול למצוא את עצמו מול הליכי הוצאה לפועל ולהידרש לשלם 

המנוי החודשיים אלא גם ריביות   לחברה לא רק את דמי

אל תחסמו בחברת האשראי לפני שביצעתם את מה פיגורים. 

 –. אחרי שביצעתם והחברה לא ניתקה שנדרש מכם לפי חוק

אפשר גם לחסום בחברת האשראי ולחברה לא יהיה קייס  

 )אסייג שאיני מספקת ייעוץ משפטי(. 
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הדרך החוקית )והארוכה( 
 תקשורתלהתנתק מחברת 

 

 מה אומר החוק?
 חוק “ניתוק בקליק”

לקוח יכול להתנתק מחברת התקשורת באמצעות  •

 . משלוח מייל

על החברות להציג ללקוחות באופן ברור את כל דרכי   •

 ההתנתקות.

חברת התקשורת חייבת לאפשר ללקוחות שהצטרפו   •

 גם להתנתק דרכו., דרך אתר האינטרנט

, חוץ  ימי עסקים  3לנתק את הלקוח תוך על החברה  •

מאשר במקרה שהלקוח החליט שהוא נשאר )כלומר,  

החברה שימרה אותו(. אם הלקוח שלח את הודעת  

 ימי עסקים.  6 –הניתוק בדואר רשום 
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חברה שלא תנתק ותמשיך לחייב את הלקוח חשופה   •

 לתביעות פיצויים ולקנסות. 

חוק הגנת הצרכן בנושא התנתקות 
 משירותים מתמשכים 

הודיע שהוא מתנתק גם בעל פה )למשל,  הלקוח יכול ל •

 . פקס, מייל או דואר רשוםבטלפון( וגם בכתב באמצעות 

. אם לא קבעה, עליה  החברה חייבת לקבוע מועד לניתוק •

  6ימי עסקים מיום הודעת הניתוק )   3-6לנתק אותו תוך 

ימי עסקים רלוונטי אם בקשת הניתוק נשלחה בדואר  

 ימי עסקים(.  3רשום, בשאר האפשרויות מדובר על 

אם החברה לא ניתקה את הלקוח, הוא יכול לתבוע את   •

ש”ח   10,000החברה וזכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק עד  

+ החזר כספי מלא מהמועד בו היא היתה אמורה  

 להפסיק את השירות.

החברה לא רשאית להמשיך לחייב את הלקוח אחרי   •

ימי   3-6המועד הקבוע בחוק )מועד ניתוק מוסכם או 

אם היא לא ניתקה את  ים, כפי שהוסבר קודם(. עסק

הלקוח בזמן למרות שהוא הודיע על ניתוק והוא ממשיך  
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היא לא יכולה לחייב אותו או   –לצרוך את השירות 

 .לדרוש ממנו לשלם על התקופה הזו

 חוק כרטיסי חיוב
החברה המשיכה לחייב  אם הלקוח ביקש להתנתק אבל  •

לנתק אותו, הלקוח יכול  אחרי המועד האחרון שבו עליה 

לבטל את הוראת הקבע מול חברת האשראי באופן חד  

 . אין צורך בהסכמת חברת התקשורת לכך.צדדי

 
  



של שרון בירקמן המדריך של שרון בירקמן - להתנתק מחברת תקשורת   
ד | 11 ו  מ  ע   
 

איך להשתמש במנגנון הניתוק  
 מחברת התקשורת לטובתנו? 

 לפני הכל: מה המטרה שלך?
 יש שתי מטרות אפשריות:

להוזיל את התנאים ולא כל כך משנה מי מספק את   .1

 השירות.

 להתנתק "על אמת" מאותה חברת התקשורת. .2

איך להוזיל עלויות בחברת התקשורת 
 שלך

הרבה פעמים המחיר פשוט גבוה מדי, למשל כי יש לנו תכנית 

ישנה ויקרה ואנחנו רואים שהשוק מציע עכשיו מחירים יותר 

טובים או חבילות גדולות יותר. במקרה הזה אנחנו מוכנים 

 צים להתנתק( כדי לשלם פחות.להתנתק )להבדיל מרו

אם זה המצב, הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא לאפשר 

לחברה שאנחנו מחוברים אליה “לשמר” אותנו. הרציונל הוא  

כזה: אנחנו מחוברים אליה וכנראה מרוצים ממה שאנחנו 
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הבעיה היחידה היא המחיר. לפני שמתחילים את כל  –מקבלים 

מה לא לאפשר לחברה הסיפור של לעבור לחברה אחרת, ל

שאנחנו כבר לקוחות שלה להציע לנו הצעה תחרותית? שימור  

זאת מילה גדולה, בפועל הנציגים פשוט יציעו לנו הצעה יותר  

 טובה.

אם המטרה היא לקבל הצעה טובה יותר מהחברה שלנו, אין 

הצעד הראשון הוא  –כרגע מה לשלוח הודעות בפקס או במייל 

בירו אותנו למחלקת שימור  לצלצל לחברה ולדאוג שיע

 .הלקוחות

דיברתי עם הרבה נציגות שירות, כאלה שהיום עובדות בזה וגם  

כולן אמרו שהחברות הנחו . כאלה שפרשו אחרי שנים במקצוע

ולהעביר את הלקוח   לא לסגור את הטלפוןאת עובדי המוקדים 

עד שיגיע לשימור. במילים אחרות, שיחת שימור יכולה להיות 

 שעה ורבע, לרוב עם יותר מנציג אחד. -ה של שעהשיחה ארוכ

התקשרתי להוט במטרה לשפר תנאים. השיחה עם  לא מזמן

  120-דקות והוא נתן לי הצעה נמוכה ב  40הנציג הראשון ארכה 

ש”ח מהמחיר ששילמנו. זה לא היה מספיק ולכן אמרתי לו 
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שאם לא נקבל הצעה טובה יותר, מבחינתי הם יכולים לבוא 

ימים. האיום בניתוק גרם לאותו נציג להעביר  3ד תוך לאסוף ציו

דקות שיחה קיבלתי ממנה הצעה   3תוך  .אותי לנציגת שימור

. זה היה המחיר הכי טוב  ש”ח מהמחיר המקורי  200- נמוכה ב

 שיכולנו לקבל לחבילה הזו. סגרנו על זה. 

איך להודיע לחברת התקשורת ובאמת 
 להתנתק

 הודעה בכתב 
, מפני שזו  תמיד עדיף שנודיע בכתב כלקוחות,  •

 אסמכתא שאכן ביקשנו להתנתק.

לקוחות שהתחברו דרך האתר של חברת התקשורת   •

יכולים להתנתק דרכו. עבור לקוחות שהתחברו בצורה  

הכי פשוט לשלוח לחברה מייל ולהודיע  אחרת, 

 .שמבקשים לנתק

שירותים כמו נתק או נתקותי הם אופציה נוספת.   •

תים האלה היו מאוד רלוונטיים לפני שהחוק  השירו

תוקן, בתקופה שאי אפשר היה לשלוח הודעת ניתוק  

במייל. היום, כשאפשר בקלות לשלוח הודעה ניתוק  
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במייל )החוק מחייב את החברות גם לפרסם בבירור את  

כתובת המייל לניתוק באתרים של כל חברות 

 אין שום סיבה לעבור דרך צד שלישי.  –התקשורת(  

 פה -הודעה בעל
ימי עסקים לא    6-3אחרי שלחתם הודעה בכתב ו •

בדרישה   נותקתם מהשירות? צלצלו לחברת התקשורת

 לניתוק מיידי. 

כדי שגם פה תהיה אסמכתא, עדיף להקליט את   •

הכי טוב לומר לנציג בתחילת  השיחה. מהניסיון שלי, 

, מדהים מה שהמשפט  השיחה שאתם מקליטים אותה

 קבלו.הזה עושה לשירות שת

אחרי שאמרתם לנציג שהשיחה מוקלטת, הודיעו לו   •

ששלחתם הודעת ניתוק+התאריך בו עשיתם זאת.  

ימי   3הסבירו שלפי החוק היה עליהם לנתק אתכם תוך 

 .דרשו ניתוק מיידיעסקים ושהתאריך לניתוק עבר. 

לנציג מותר לנסות לשמר אתכם, כלומר הוא עשוי  •

לנסות להעביר אתכם לאחראי משמרת או נציג שימור. 
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מותר לכם לשנות את דעתכם ובתנאים החדשים  

 להחליט להישאר באותה חברה.

גם לנציג השימור   אימרואם אתם רק רוצים להתנתק,  •

שכבר שלחתם הודעת ניתוק ובכוונתכם לתבוע פיצויים  

ללא הוכחת נזק אם הניתוק לא יבוצע עפ”י דרישות 

 .החוק

 מה לעשות אחרי הודעת הניתוק?
 להחזיר ציוד 

סביר להניח שבהסכם ההתקשרות שלכם מול החברה   •

 מופיע סעיף שהציוד הוא בבעלותה.

את ציוד הקצה   החברה יכולה לדרוש מכם להחזיר  •

לא יכולה להתנות  שקיבלתם ממנה )ראוטר, סים(, אבל 

 .את הניתוק בהחזרת ציוד

את הציוד אפשר להחזיר לפי מה שמופיע בהסכם   •

ההתקשרות שלכם: להביא בעצמכם פיזית למוקד  

 שירות, לבקש שליח מהחברה או לשלוח בדואר רשום.

.  קחו ותשמרו אסמכתאות על החזרת הציודיחשוב שת •

יכול להיות אישור מהשליח או מנציג השירות   זה
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שקיבל מכם פיזית את הציוד, או ספח של הדואר  

הרשום שמעיד שאכן שלחתם את הציוד בתאריך  

 שהתחייבתם.

 חסימת חיובים בחברת האשראי 
אפשר לפנות לחברת האשראי ולעצור תשלומים   •

עתידיים רק אחרי ששלחתם לחברת התקשורת הודעת  

 ניתוק כחוק.

עוד לא הודעתם לחברה על ניתוק המשמעות של  כל  •

עצירת תשלומים חד צדדית היא שהחברה ממשיכה  

מבחינתה לספק לכם את השירות ויכולה לפתוח נגדכם  

בהליכים על כך שלא שילמתם על שירות שהיא  

 סיפקה.

אני ממליצה לעצור את התשלומים רק חודש אחרי   •

ים  . הרציונל הוא שאתם אמורששלחתם הודעת ניתוק

לשלם על החודש האחרון שבו קיבלתם שירות, גם אם  

זה רק חלק מהחודש, ולכן אם תחסמו מוקדם מדי זה  

שוב עלול לאפשר לחברה לפתוח נגדכם בהליכים על  

 כך שלא שילמתם על החודש האחרון )או חלק ממנו(. 
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אם החברה ממשיכה לחייב אבל אני    לעשותמה 
 לא רוצה לחסום אותה בחברת האשראי? 

אם החברה ממשיכה לחייב גם אחרי שהיא כבר היתה   •

אמורה לנתק ולהפסיק לחייב, הפתרון של עצירת  

תשלומים בחברת האשראי יביא אתכם למצב שאתם 

 לא משלמים לה.

הבעיה היא שכבר קרה שחברות הפעילו הליכי הוצל”פ   •

כנגד לקוחות שחסמו אותן בחברת האשראי בטענה  

שמערכת הניתוק ומערכת הנהלת החשבונות הן שתי 

מערכות שונות. אף אחד לא רוצה את כאב הראש של  

 הוצל"פ בגלל כסף שהוא לא היה אמור לשלם ממילא.

מהניסיון שלי תמיד טוב לצלצל למוקד השירות של   •

  החברה שהתנתקתם ממנה ולהודיע לנציג שאתם

מתכוונים לחסום אותה בחברת כרטיסי האשראי החל  

מהחודש הבא. גם כאן להודיע מראש שהשיחה  

 מוקלטת )ולהקליט אותה, כמובן(.
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אם החיובים ממשיכים לאילו גופים אפשר לפנות 
 ?ואתם חוששים לחסום בחברת האשראי

: במחלקות האלה  פניות הציבור של חברת התקשורת •

ית יותר מנציגי השירות  מתייחסים לפניות בצורה רצינ

 במוקדים.

: הגישו  נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה •

 תלונה על המשך החיובים.

: המועצה היתה מעורבת בחקיקה  המועצה לצרכנות •

לטובת הצרכנים. היא גם חוקרת תלונות כנגד חברות 

 תקשורת. הגישו תלונה על המשך החיובים.

חוקר תלונות כנגד חברות  : הארגון  ארגון אמון הציבור •

תקשורת. בנוסף, יש סיכוי שהוא יוציא לחברה בשמכם 

 מכתב התראה ע”י עו"ד. 


