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להעברת מידע בין בעל התשתית וספקי השירות במסגרת פורמטים 

 תהליכי העבודה ליישום שוק סיטונאי

 ת וספקי מהווים את השדות והמידע שיש להעביר בין בעל התשתי להלן, הפורמטים
 השירות בתהליכים השונים.

  במצגת המצ"ב, במילה פורמט או במילה טופס הכוונה בכל מקום בו נעשה שימוש
  .לשדות המפורטים בגוף הפורמטים במסמך זה

  בפרק הזמן שעד להקמת ממשק ממוכן ימומשו התהליכים ב: טלפון/מייל/פקס על פי
 .בחירת ספק השירות

  לאחר הקמת ממשק ממוכן יעשה שימוש בתהליך הידני לטובת טיפול בפעולות אשר
 .הממוכןנכשלו בממשק 

  חל איסור מוחלט להעברת המידע המסופק בבקשות מטעם ספקיות השירות למחלקות
השיווק והמכירה של בזק, או לספקיות שירות אחרות, לרבות ספקיות שירות בעלות 

 .זיקה לבזק

  ככל שבזק תאפשר מנוע לאיתור מספר הקו שיאפשר זיהוי חח"ע של הקווים בתהליכים
 .בקשות לחיבור מנויים לספק השירותשדה חובה בהשונים, יהווה מספר הקו 

 1פורמט מספר 

 מנוי תשתית בזק לספק שירות )אינטרנט/אינטרנט+טלפוניה(פורמט בקשה להעברת 
 

 _________ שם ספק המבקש )בשלב הידני(___________)קוד ספק מבקש )בשלב הממוכן

 כן/לא ן?טלפוה קוהאם נדרשת העברת 

 __________מספר הטלפון של המנוי: 

 

 חד ערכי לפניית הספק(: ___________________-מספר פנייה ספק )מזהה חד
 

 המבקש מעבר: מנויפרטי ה
 

 ת.ז מנוי: ____________ .1
 

 :אחד מהבאים .2
 
 קוד קו:    ________________ .א

 
 שם וכתובת:________________ .ב

 
 :________אמצעי התשלוםספרות אחרונות של  4 .ג

 
 מס' טלפון נייד .ד
 

 תאריך ושעה בקשת ספק השירות: ____________
 חל איסור מוחלט להעברת המידע בטופס זה למחלקת שיווק ומכירות של בזק

 



 1.1פורמט מספר 

 מבעל תשתית לספק השירות מנוילבקשה להעברת  ת בעל תשתיתפורמט תשוב
 

 ( :___________1מספר פנייה ספק )לפי פורמט 
 

 חד ערכי שתספק בזק(: ______________-)מזהה חד קו קוד
 

 מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(: ______________
 

  –סטאטוס בקשה 
 בוצעה/נדחתההעברת קו אינטרנט: 

 העברת קו טלפון: בוצעה/נדחתה
 

 אם נדחה:
    / אי (שגוי)או / מזהה שני לא קיים במערכת (שגויה)או  ת"ז סיבת דחייה : ת"ז לא קיימת במערכת 

 קו. קוד/ ריבוי קווים על אותו ת"ז ללא פירוט לא קיים מנויהמזהים/   2התאמה בין                     
 

 נתוני הקו:
 

          :__________ ATT                          _________מספר תיבה:
 

 מרחק: _________                                  מספר תג:___________
 

MSAG __________:המחבר אותו              NOISE      _________ : 
 

 : _________Actual bitrate              וקטורינג : כן/לא: _____________
 

Max bit rate__________ : 
 

 :פרטי ציוד קצה 
 

 כן/לא: מנויהדגם: _________    בבעלות  
 

 ( : _______ממועד בקשת ספק השירות דקות 30 לא יעלה עלקשה )ביצוע הב מועד
  

 

  



 פורמט מס' 2

 2.1פורמט מס' 

 מעבר בין ספקים ללא שינוי בתשתית בקשתפורמט תשובת בעל תשתית ל
 

 ( :___________2מספר פנייה ספק )לפי פורמט 
 

 חד ערכי(: ______________-)מזהה חד קו קוד
 

 מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(: ______________
 

 ספק קודם: _____________
 

  –סטאטוס בקשה 
 העברת קו אינטרנט: בוצעה/נדחתה

 העברת קו טלפון: בוצעה/נדחתה
 

 אם נדחה:
 לת"זחוסר התאמה בין קוד הקו (/ השגויבמערכת )או   תלא קיימ)מקורית(  עודות הזיהויתסיבת דחייה : 

  ./חוסר התאמה בין קוד הקו לספק הננטששנמסרה

 נתוני הקו:
 

          :__________ ATT_________                          מספר תיבה:
 

 מספר תג:___________                           מרחק: _________       
 

MSAG               __________:המחבר אותוNOISE      _________ : 
 

 : _________Actual bitrateוקטורינג : כן/לא: _____________              
 

Max bit rate__________ : 
 

 פרטי ציוד קצה :
 

 כן/לא: מנוי_________    בבעלות הדגם:  
 

  דקות ממועד בקשת ספק השירות( : _______ 30ביצוע הבקשה )לא יעלה על  מועד

 מנוי סיטונאי בין ספקים )אינטרנט/אינטרנט+טלפוניה(פורמט בקשה להעברת 
 

 _________ שם ספק המבקש )בשלב הידני(___________)קוד ספק מבקש )בשלב הממוכן
 

   ___   _הספק הננטש:  _ /קודשם  האם המנוי הוא מנוי סיטונאי? כן/לא  
 

 ___               ______מס' אסמכתא לתהליך אימות מול ספק ננטש 
 

 כן/לא ן?טלפוה קוהאם נדרשת העברת 

 מספר הטלפון של המנוי: __________

 ___________________חד ערכי לפניית הספק(: -מספר פנייה ספק )מזהה חד
 

 המבקש מעבר: מנויפרטי ה
 

 ת.ז מנוי מקורית: ____________ .1
 

 קוד קו:____________ .2
 

 תאריך ושעה בקשת ספק השירות: ____________
 חל איסור מוחלט להעברת המידע בטופס זה למחלקת שיווק ומכירות של בזק

 



 2.2פורמט מספר 

 בקשה לביטול מעבר בין ספקים פורמט 
 

 ( :___________1מספר פנייה ספק )לפי פורמט 
 

 קו : ______________ קוד
 

 מספר טלפון: _____________
 

 קודם: _____________ספק 
 

 נתוני הקו:
 

 _________                         מספר תיבה:
 

 מספר תג:___________                           
 

MSAG             __________:המחבר אותו 

 
 

 פרטי ציוד קצה :
 

 כן/לאדגם: _________    בבעלות המנוי:  
 

  דקות ממועד בקשת ספק השירות( : _______ 30מועד ביצוע הבקשה )לא יעלה על 

 

 3פורמט 

 :חיבור מנוי ספק השירות לתשתית בזקבקשה לפורמט 
 כתובת התקנה:

   רחוב: ____________ עיר:_______ 
 

 כניסה:________ דירה:____________ בית:_______
 

  שם ספק )בממשק ידני(:__________ ___________ קוד ספק: )במקרה ממוכן(
  
 המבקש: מנויפרטי ה

 
   חד ערכי לפניית הספק(:_________-חד ה)מזה פנייהמספר  .א
 ת"ז:____________ .ב
 חבילה נדרשת:___________ .ג
 האם נדרשת התקנת קו טלפון: כן/לא .ד
                                    מספר הטלפון המבוקש :___________ .ה

 
 כן/לא: מנויראשון בבית ההאם הספק מעוניין בהתקנת התשתית עד לשקע ה

 טלפון:__________ ___________ אם כן:  פרטי איש קשר לתיאום טכנאי: שם:
 חל איסור מוחלט להעברת המידע בטופס זה למחלקת שיווק ומכירות של בזק 

 

 



 3.1פורמט 

 :חיבור מנוי ספק השירות לתשתית בזקתשובת בזק לפורמט 
 

 מספר פנייה של הספק:____________
 

 סטטוס בקשה:
 בוצע/ נדחה/בטיפולהעברת קו אינטרנט: 

 בוצע/ נדחה/בטיפולהעברת קו טלפון: 
 

 :אם בטיפול

 
 ___________וכד'(: /מחסור בזוגות נחושתשלב הטיפול )בעיית תשתית/הקצאת משאבים .א
 :___________מועד טיפול משוער .ב

 

 אם נדחה:
 שגויהת"ז  :סיבת הדחייה

 
  

 __________)מזהה חח"ע שתספק בזק, בין היתר לצרכי ניוד עתידי(: קו קוד
    מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(: ______________

 נתוני הקו:
 

          :__________ ATT_________                          מספר תיבה:

 
 מספר תג:___________                           מרחק: _________       

 
MSAG               __________:המחבר אותוNOISE      _________ : 

 
 : _________Actual bitrateוקטורינג : כן/לא: _____________              

 
Max bit rate__________ : 

 
 ___מועד ביצוע הבקשה  : ____

 

 4פורמט 

 :של ספק השירות מנויבקשה לשינוי קצב לפורמט 
 

   שם ספק )בממשק ידני(:__________ ___________ קוד ספק: )במקרה ממוכן(
 

 )מזהה חח"ע(:________ קו קוד
 

 החבילה הנדרשת:___________
 

 מספר פניה של הספק:_________
 שיווק ומכירות של בזקחל איסור מוחלט להעברת המידע בטופס זה למחלקת 

 

 



 4.1פורמט 

 :של ספק השירות מנויבקשה לשינוי קצב לתשובה לפורמט 
 

 מספר פניה )לפי פניית הספק(:__________
 

 )מזהה חח"ע(:________ קו קוד
 
 

 בוצע/ נדחה/בטיפולסטטוס בקשה: 
 

 :אם בטיפול

 
 שדרוג פיזי נדרש:_________ .א

 
 מועד טיפול משוער:___________ .ב

 
 

 נדחה:אם 
 

 / קצב לא נתמך/ אחר+פירוטלקוד קולא קיים/ אין התאמה בין מס' ספק  קוד קוסיבת דחייה : 
 
 

 מספר הזמנה:___________

 

 

 4.2פורמט 

 :שינוי קצבביצוע הודעה ל
 

 :________של הספקמספר פניה 
 

 )מזהה חח"ע(:________ קוד קו
 

 
 נתוני הקו:

 
          :__________ ATT_________                          מספר תיבה:

 
 מספר תג:___________                           מרחק: _________       

 
MSAG               __________:המחבר אותוNOISE      _________ : 

 
 _________: Actual bitrateוקטורינג : כן/לא: _____________              

 
Max bit rate__________ : 

 
 מועד ביצוע הבקשה  : _______



 5פורמט 

 של הספק להסרת תשתית:בקשה פורמט 
 

 _________ שם ספק המבקש )בשלב הידני(___________)קוד ספק מבקש )בשלב הממוכן

 
 ת.ז מנוי:__________

 
 :_____________קו קוד

 
 מספר טלפון:__________

 
 מבוקשת להסרה:תשתית 

 טלפוניה בלבד/כלל התשתית
 

 מספר פניה של הספק:_________
 

 תאריך לביצוע ההסרה: _________
 

 
 

 5.1פורמט 

 החזרת תשובה מבזק לספק )הסרת תשתית(:פורמט 
 

 :________קו קוד
 

 מספר טלפון: __________
 

 מספר צל:___________
 

 מספר הזמנה: ___________
 

 בבזק: __________מספר פניה 
 

 תשתית מבוקשת להסרה:
 טלפוניה בלבד/כלל התשתית

 
 סטאטוס בקשה : בוצעה/נדחתה

 

 נדחה:אם 
 

 לקודקו לא קיים )או שגוי(/ ת"ז לא קיימת )או שגויה(/ אין התאמה בין זיהוי ספק  קודסיבת דחייה : 
 קו לת"ז/ מנוי לא קיים. קודקו/ אין התאמה בין 

 
 ___________: תאריך ביצוע

 
 

 



 7פורמט 

 :העתקת כתובת למנוי באמצעות ספק השירותלבקשה פורמט 
 :כתובת התקנה

   רחוב: ____________ עיר:_______ 
 

 כניסה:________ דירה:____________ בית:_______
 

 שם ספק )בממשק ידני(:__________ ___________ קוד ספק: )במקרה ממוכן(
    של קו הטלפון? כן/לאהאם נדרשת העתקת כתובת 

 המבקש: מנויפרטי ה
 

   חד ערכי לפניית הספק(:_________-מספר פנייה )מזהה חד .א
 ת"ז:____________ .ב
 קו: ____________ קוד .ג
אם מבוקשת גם העתקת קו טלפון, מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(:  .ד

______________ 
 

 כן/לאהאם הספק מעוניין בהתקנת התשתית עד לשקע הראשון בבית המנוי: 
 טלפון:__________ ___________ אם כן:  פרטי איש קשר לתיאום טכנאי: שם:

 חל איסור מוחלט להעברת המידע בטופס זה למחלקת שיווק ומכירות של בזק 

 

 17.פורמט 

 :באמצעות ספק השירותהעתקת כתובת למנוי פורמט תשובת בזק לבקשה ל
 

 מספר פנייה של הספק:____________
 

 קוד קו:__________
    מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(: ______________

 

 סטטוס בקשה:
 בוצע/ נדחה/בטיפולהעברת קו אינטרנט: 

 בוצע/ נדחה/בטיפולהעברת קו טלפון: 
 

 :אם בטיפול

 
 ית/הקצאת משאבים/מחסור בזוגות נחושת וכד'(:___________שלב הטיפול )בעיית תשת .ג
 מועד טיפול משוער:___________ .ד

 

 אם נדחה:
סיבת דחייה : קוד קו לא קיים )או שגוי(/ ת"ז לא קיימת )או שגויה(/ אין התאמה בין זיהוי ספק לקוד 

 קו/ אין התאמה בין קוד קו לת"ז/ מנוי לא קיים.
 

 נתוני הקו:
 

          :__________ ATT_________                          מספר תיבה:
 

 מספר תג:___________                           מרחק: _________       
 

MSAG               __________:המחבר אותוNOISE      _________ : 
 

 _________: Actual bitrateוקטורינג : כן/לא: _____________              
 

Max bit rate__________ : 
 

 מועד ביצוע הבקשה  : _______



 8פורמט 

 :פרטנית לטיפול בתקלת מנוישל הספק בקשה פורמט 
 

   שם ספק )בממשק ידני(:__________ ___________ קוד ספק: )במקרה ממוכן(
 

 :_____________קו קוד
 

  בזק(: ______________מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של 
 

 מספר פניה של הספק:_________
 

 תיאור הבעיה:_____________________

 
 שדות רשות:

 
 להעביר את הנתונים הבאים: יבחר האםבכל פתיחת תקלה ספק השרות 

 
 האם קו הטלפון עובד תקין? –אם ללקוח קו בזק  .1

 
 נתב התומך בקצב הלקוח. .2

 
)במידה ונדרש( עם חיווי נורות תקין, דולק ומחובר ישירות לשקע  FIRMWARE נתב מעודכן  .3

 .ADSL -ה

 
 בדיקת הגלישה כששאר התקשורת בבית הלקוח מנותקת. .4

 
( WIFIבדיקת תקינות תיבה וגורמים משפיעים בבית הלקוח + תיעוד נתוני הקו בתיבה )לא  .5

 והשוואתם לנתוני הקו בהתקנה/שדרוג.
 

6. NOISE MARGIN   6-לקטן או שווה DB  מתייחס ל(- DOWNSTREAM ו-UPSTREAM.) 

 
 ( + תשאול הלקוח מתי התנתק לאחרונה.LAST UPTIMEזמן החיבור האחרון של הנתב ) .7

 
   בדיקות ונתונים נוספים: _____________                .8

 
 

 
 

  



 18.פורמט 

 טיפול בתקלת מנוי פרטנית:פורמט תשובת בזק לבקשה ל

 
 הספק:____________מספר פנייה של 

 
 קו:__________ קוד

 
   מספר קו טלפון/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(: ______________

  
 

 בוצע/ נדחה/בטיפולסטטוס בקשה: 
 

 :אם בטיפול

 
 תיאור הבעיה בתשתית:___________ .א
 מועד טיפול משוער:___________ .ב

 

 אם נדחה:
 קו/ מנוי לא קיים. לקודקו לא קיים )או שגוי(/ אין התאמה בין זיהוי ספק  קודסיבת דחייה : 

  

 נתוני הקו:
 

          :__________ ATT_________                          מספר תיבה:

 
 מספר תג:___________                           מרחק: _________       

 
MSAG               __________:המחבר אותוNOISE      _________ : 

 
 : _________Actual bitrateוקטורינג : כן/לא: _____________              

 
Max bit rate__________ : 

 
 מועד ביצוע הבקשה  : _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10פורמט 

 סיטונאי:להחלפת מספר טלפון של מנוי טלפוניה בקשה פורמט 
 

 _________ שם ספק המבקש )בשלב הידני(___________)קוד ספק מבקש )בשלב הממוכן

 
 :_____________קוד קו

 
  מספר קו טלפון קיים/מספר צל )כמופיע במערכותיה של בזק(: ______________

 
 מספר טלפון מבוקש:__________

 
 מספר פניה של הספק:_________

 
 _______: __ושעת הפנייהתאריך 

 
 

 

 10.1פורמט 

 החזרת תשובה מבזק לספק )החלפת מספר טלפון(:פורמט 
 

 :________קו קוד
 

 סטאטוס בקשה : בוצעה/נדחתה
 

 נדחה:אם 
 

סיבת דחייה : קוד קו לא קיים )או שגוי(/ אין התאמה בין זיהוי ספק לקוד קו/ אין התאמה בין קוד קו 
 לא קיים. למספר טלפון קיים )או מספר הצל( / מנוי

 
 מספר קו טלפון מעודכן: ______________

 
 מספר צל )ככל שקיים וכפי שמופיע במערכותיה של בזק(:___________

 
 מספר פניה: __________

 
 : ___________תאריך ושעת ביצוע

 
 

 

 

 

 


