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 משרד התקשורת 

 לשכת מנהל כללי  

 

  מספריםומצבת ניידות  -דוח ט' 

 מספור תוכנית"-משרד בעניין ניידות מספרים בין היתר משתקפת בהמדיניות  הקדמה:/רקע .א

 ."מספרים ניידות לעניין

שמישות  ,ספקים מורשיםקב אחר יישום ההנחיות ונהלים בעניין ניידות מספרים על ידי עמ ה:מטר .ב

בחתך ואופי השימוש בהם  הספקים המורשיםשל  מספרי הטלפוןמיפוי מצבת  , מערכת הניידות

 קומות המספור

 הספקים המורשיםעל ידי כלל  יימסר מספרי טלפוןומצבת  ניידות מספריםמידע על  :אופן הדיווח .ג

 ושירותי טלפוניה קווית בתדירות רבעונית בתדירות חודשית שירותי טלפוניה ניידתשר מספקים א

 .בנספחים בהמשךפורט מכ

 חודשי כמפורט בנספח א' מידעימסרו  שירותי טלפוניה ניידת )נייד(ספקים מורשים ל 

  .ובנספח ג'

 כמפורט  רבעוני מידעימסרו  )נייח( לאספקת שירותי טלפוניה קווית ספקים מורשים

 .'' ובנספח גבנספח ב

 לשלוח הודעת מייל על יש כספת, ובמקביל בפורמט אקסל ויועבר באמצעות  יימסר המידע

 .PikuachT@moc.gov.ilדוא"ל למסירת המידע 

 הספק המורשהאת שם  המייליש לציין בנושא של  טרוניקלהא דוארב ההתכתבויות בכל ,
 :שלהלןהמידע שנמסר בהתאם לטבלה  שם ואת החודש

 

 המשרד.  ידי על שנמסרהמעודכן ביותר  מהפורמטאקסל בפורמט שונה  בצילשלוח ק אין
הדיווח בשדות  תקופתמילוי  ועל המורשה הספק שםעל מילוי  להקפיד יש קובץבתוך 

 המיועדים לכך.

  לפי" או דואר אלקטרוני כספתבאמצעות " הנשלחהאקסל  קובץבשם את יש לשמור 
 !זה פורמט על להקפיד ישתקופת הדיווח".  -ספק המורשהה שם - הנספח שם": הפורמט

 האלקטרוני ראבדועל כך  הודעה לשלוח יש, בלבד "כספת" באמצעות הועבר המידע אם 

 .PikuachT@moc.gov.il לכתובת

  23:59בשעה  רבעון/ביום האחרון של החודשכי המידע יופק יש לוודא. 

 או רבעון, לפי העניין כל חודשימי עבודה מתחילת  5 עד יועבר למשרדנומידע ה. 

 מספרים ניידות לעניין מספור תכנית :נוספים ישימים מסמכים .ד

(https://www.gov.il/he/Departments/policies/05082018_2) 

 

 

 PikuachT@moc.gov.il כתובתנושא המייל אשר יישלח לכותר  מידעה סוג
-מספריםומצבת  םניידות מספרי

 נייח
עבור רבעון , הספק המורשהשם , נייח-מספריםומצבת  מספריםמסירת מידע עיתי: ניידות 

Qx שנה ,YY20 
-מספריםומצבת  םניידות מספרי

 תקלות 
עבור רבעון , הספק המורשהשם , תקלות-מספריםומצבת  מספריםמסירת מידע עיתי: ניידות 

Qx שנה ,YY20 
-מספריםומצבת  םניידות מספרי

 נייד
עבור חודש , הספק המורשהשם , נייד-מספריםומצבת  מספריםמסירת מידע עיתי: ניידות 

XX שנה ,YY20 

mailto:PikuachT@moc.gov.il
mailto:PikuachT@moc.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/policies/05082018_2
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 משרד התקשורת 

 לשכת מנהל כללי  

 

 הגדרות

 ;1982-"בהתשמ(, ושידורים)בזק  התקשורת חוק –"החוק"  .1

 ;2022-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )היתר כללי למתן שירותי בזק(, התשפ"ג – "התקנות" .2

 ;חוקבכהגדרתו  – "מנוי" .3

 כהגדרתו בתקנות; – "מנוי עסקי" .4

משתמש קצה כהגדרתו בתקנות, שמקבל שירות טלפוניה ניידת וחשבון  –"מנוי עסקי מפוצל"  .5

 החיוב שלו מפוצל בינו לבין מנוי עסקי;

 כהגדרתו בתקנות; – "מנוי פרטי" .6

 כהגדרתו בתקנות; – "מנוי רדום" .7

  ;תקנותל 1( להגדרת "מספר רדום" בתקנה 1בתקנת משנה )כהגדרתו  –"מספר רדום"  .8

 1( להגדרת "מספר רדום" בתקנה 2כהגדרתו בתקנת משנה )  – "מוגבל Pre-Paidרדום "מספר  .9

 לתקנות;

לגלישת לשימוש  הרשום במרשם ספק מורשה ידי על שהוקצה מספר  - בלבד" טהאד -סוג שירות " .10

 ;VoLTE, ולמעט שירות בלבד נתונים באינטרנט

 :1שירות אשר כולל את שני הרכיבים האלה –קו כשר"  -סוג שירות " .11

האפשרות להתקשר למספרי טלפון מסוימים בהתאם לרשימה אותה קובעת  חסימת .א

 ";הרבנים ועדת"

 או ושליחה באינטרנט גלישה כגון, שונים בשירותים שימוש לעשות האפשרות חסימת .ב

 .מסרונים קבלת

לצורכי דיבור  שימושל הרשום במרשם ספק מורשה ידי עלשהוקצה  מספר – "רגיל -סוג שירות " .12

 או שירות המשלב דיבור, דאטה ומסרונים; בלבד

לשימוש בחיבור   מספר שהוקצה על ידי ספק מורשה הרשום במרשם –" M2M/IoT –רות יסוג ש" .13

 ;כגון: אזעקות ביתיות, שערים חשמליים, איתור רכבים Machine to Machine  לציוד

או  ,במרשם הרשוםלספק המורשה לא מוקצה מספר ש –" אחרת בחברה נמצא - סטאטוס"סוג  .14

 לספק מורשה אחר;שייך לטווח שמוקצה לו אך נויד 

לצרכיו  לשימוש של הספק המורשהשהוקצה מספר  –" פנימי לשימוש מוקצה - סטאטוס וגס" .15

  ;לא יגיע בסוף למנויש הפנימיים,

 ;חוקכהגדרתו ב –"ציוד קצה"  .16

   ;תקנותב וכהגדרת – "ציוד קצה רט"ן"

תשלום בגין שירותים הנגבה מן המנוי לאחר תום תקופת  –" (Post- paidתשלום בדיעבד )" .17

 .החשבון

                                                 
 2" מתאריך הסרת חסמים תחרותיים בשירות "קו כשר"שימוע של משרד התקשורת בנושא: "ל 7כמשמעות המונחים בסעיף  1

  .2022בפברואר 
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 משרד התקשורת 

 לשכת מנהל כללי  

 

י או עם תחילת נתשלום עבור שירותים הנגבה מן המנוי לפ –" (Pre-paid) מראש תשלום" .18

 אספקתם
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 משרד התקשורת 

 לשכת מנהל כללי  

 

  נייד -מספרים ומצבת ניידות על חודשי הפקת מידע הנחיות ל -א'  נספח
 

 -------:שעה------ המידע הפקת תאריך ----- שנה ----- חודש  --------:  הספק המורשה שם
 

 בחתכים שונים מספרי טלפון .1

 

תשלום, סוג מנוי וסוג סוג , סטאטוס, קידומתכל מספר טלפון יאופיין בקטגוריות הבאות: 
 שירות.

יעביר את הטבלה הבאה המסכמת את כמויות המספרים הכללית, המספרים  הספק המורשה
מוגבלים רדומים, עבור כל שילוב קטגוריות אפשרי )לדוגמא:  Pre-Paidהרדומים ומספרי 

קבוע,  Post-Paidשמוקצים למנויים, בתשלום  053כמות המספרים הרדומים בטווח 
 בלבד(. דאטהשייכים למנוי עסקי מפוצל ומקבלים שירות 

או שייך לטווח שמוקצה לו אך  ום במרשםלא מוקצה לבעל הריש -"נמצא בחברה אחרת" 
 נויד לחברה אחרת.

 

 
 
 
 
 
 

 הדיווח בחודשלרשת  המחוברים לפי טכנולוגיה ציודי קצהנתוני  .2
 

 תיאור

M2M/IOT  ציוד
קצה 
 רט"ן

   5בעל חבילה דור  5ציוד קצה תומך דור 

   5בעל חבילה דור  5ציוד קצה לא תומך דור 

   VoLTEשביצע שיחות  4ציוד קצה תומך דור 

   VoLTEשלא ביצע שיחות  4ציוד קצה תומך דור 

 2ודור  3(, דור VoLTE -)ללא תמיכה ב 4ציוד קצה תומך דור 
 בלבד

  

   בלבד 2ודור  3ציוד קצה תומך דור 

   בלבד 2 דורתומך  קצה ציוד

 
 
 
 
 

 החברה שם
רבעון 
 מדווח

סוג  סטאטוס קידומת
 תשלום

כמות כלל  סוג שירות מנויסוג 
 המספרים

כמות 
מספרים 
 רדומים

מספרי  כמות
Pre- Paid 
מוגבלים 
 רדומים

 פנוי  YYYY-Q 050-XXXXXXX בעברית שם
 לא

 רלוונטי
 לא

 רלוונטי
 לא רלוונטי

      

    051-XXXXXXX 
 מוקצה
 למנוי

Post-
Paid 
 קבוע

 רגיל עסקי
      

    052-XXXXXXX 

נמצא 
 חברהב

 אחרת

Post-
Paid  לפי

 שימוש

 עסקי
 מפוצל

דאטה 
 בלבד

      

    053-XXXXXXX 

מוקצה  
לשימוש 

 פנימי

Pre-
Paid 

 M2M/IoT פרטי
      

    054-XXXXXXX       קו כשר       

    055-XXXXXXX              

    058-XXXXXXX            
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 משרד התקשורת 

 לשכת מנהל כללי  

 

 
  טלפוניה ניידתבם נתוני ניידות מספרי .3

 

 החברה המדווחת שם
סוג 
 כמות מול חברה  ניוד

   פלאפון נטישה  

   סלקום קליטה  

   פרטנר    

   הוט מובייל    

   גולן טלקום    

   מרתון מובייל    

   רמי לוי שיווק השקמה תקשורת    

   סלקט תקשורת    

   מסקיו טלפוניה    

   ווידלי מובייל    

   שירותי תקשורת בינלאומיים 019טלזר     

   לב אנאטל    
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 משרד התקשורת 

 לשכת מנהל כללי  

 

 (נייח) – טלפוניה קווית ניידות מספריםל ע רבעוני להפקת מידעהנחיות  - ב' נספח
 

 ----שעה  ----- המידע הפקת תאריך ----- שנה ----- רבעון  --------------:  הספק המורשה שם
 

 בחתכים שונים מספרי טלפוןמצבת  .1

 

 כמות פרמטר #
 -------- (פרטית למרכזיה מספרים כולל לא קווית)טלפוניה  פעילים מספרי טלפון מצבת"כ סה 1

 -------- פעילים מיועדים למרכזיות פרטיות מספרי טלפון סה"כ מצבת   2

 
 נייחב נתוני ניידות מספרים .2

 
 כמות מול חברה  סוג ניוד שם החברה המדווחת

   בזק נטישה  

   תקשורת קוויתסלקום  קליטה  

   פרטנר פתרונות תקשורת נייחים    

   (2013איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני )    

   הוט טלקום    

   בזק בינלאומי    

   סלקט תקשורת    

   שירותי תקשורת בינלאומיים 019טלזר     

   בינת עסקים    

   ווידלי מובייל    

   018אקספון     

   מסקיו טלפוניה    

   אינטרנט רימון ישראל    

   לניר תקשורת    

   יוניגאה    

   015השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית     

   לב אנאטל    

 
 

 הניידות במערכת תקלות עלהפקת מידע הנחיות ל -ג'  נספח
 

 ------------ המידעתאריך הפקת   --------------:  הספק המורשה שם
 

 שעת תאריך חברה
 התחלה

 שעת
 סיום

 מהות
 התקלה

והשפעתה 
על 

 הניודים

האם התקלה 
לשאר  דווחה

 המפעילים

תאריך 
הדיווח 

 למפעילים

שעת הדיווח 
 למפעילים

 אופן
 הטיפול
 בתקלה

מועד 
 סיום

 התקלה

                

  

  

  

 
 הפקת המידעבתקופת  מספרים ניידות מערכתב התקלות כל את לפרט יש זו בטבלה


