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 משרד התקשורת

Israel Ministry of Communications 

 משרד התקשורת
Israel Ministry of Communications 

תהליכי עבודה בין בזק וספקי השירות  
 טלפוניה+  BSA –למימוש שוק סיטונאי 

פורמטים להעברת  "ההפניות לפורמטים השונים לאורך מצגת זו מתייחסות למסמך הנלווה •

 ".סיטונאימידע בין בעל התשתית וספקי השירות במסגרת תהליכי העבודה ליישום שוק 

 1' תיקון מס – 3' נספח מס



 מעבר מנוי תשתית מבזק לספק השירות – 1תהליך  2

 מעבר מבזק לספק

 1ספק פונה לבזק לפי פורמט 

 בדיקת הבקשה  

 (2-5לפי הערות )

 פרטים תקינים
כולל פירוט  , 1.1מענה לפי פורמט  לא

 (ב.6, 4הערה )לסיבת הדחייה 

 (ניוד)ביצוע מעבר 
 (6-10לפי הערות )

י  "הודעה לסיום התהליך ע

 (13הערה )הספק 

  30תוך 

 דקות

דיווח פרטי מעבר ופרטי קו  

 1.1י בזק לפי פורמט "ע

תיקון הבקשה  

 (4הערה )

 כן

 3' בשקף מס 1הערות לתהליך 

אם התהליך כולל העברת קו 

י הספק  "ביצוע תהליך ניוד ע, טלפון

 (14הערה )דקות  30הקולט תוך 

 בירור מקדמי 

 (1הערה )



 מעבר מנוי תשתית מבזק לספק השירות – 1הערות לתהליך  3

 הבירור המקדמי נועד לאפשר לספק השירות לוודא אם המנוי הוא מנוי קמעונאי של בזק או מנוי סיטונאי של ספק שירות אחר  1. 

 .לא תתאפשר העברת קו טלפון בלבד. או העברת קו אינטרנט וטלפון, הבקשה תציין האם נדרשת העברת קו האינטרנט בלבד2.

 ניידטלפון ' או מס, אמצעי תשלוםספרות אחרונות של  4, שם וכתובת, קוד קו -ז מנוי ואחד מהבאים"ת -חובה בבקשת מעברשדות 3.

  2אי התאמה בין  (/ או שגוי)מזהה שני לא קיים במערכת (/ ז שגויה"או  ת)ז לא קיימת במערכת "ת–: סיבות דחייה אפשריות4.

 .ריבוי קווים תחת המזהים שסופקו/מנוי לא קיים/ המזהים

לצורך הזיהוי החד ערכי של . במקרה של דחיית הבקשה בגין ריבוי קווים יידרש ספק השירות לספק את קוד הקו בבקשה המתוקנת5.

 .הקו יתבצע בשלב הידני תהליך בירור טלפוני בהובלת ספק השירות אל מול הלקוח וחברת בזק

 :  היה והבקשה כוללת דרישה להעברת קו טלפון6.

 .את הסיבה לאי העברת קו הטלפון( 1.1)תוך ציון בפורמט התשובה , יועבר קו האינטרנט בלבד, אם למנוי אין קו טלפון פעיל. א

 .אי ביצוע העברת קו הטלפון לא תהווה עילה לדחיית העברת קו האינטרנט, בכל מקרה. ב

תהליך ניוד המספר יתבצע רק לאחר השלמת תהליך העברת  . המנוי יסומן כמנוי סיטונאי במערכות בזק, עם העברת קו הטלפון. ג

 .המנוי לספק השירות

 .מנוי אינו נדרש לפנות לבזק בבקשה לניתוקו כתנאי להתחלת תהליך המעבר7.

 .העברת ציוד הקצה לשליטת הספק הקולט להצלחתלבזק אחריות להעמיד את כל הכלים הדרושים עד 8.

.9Downtime  רציפות מלאה , בשלב הידני( בודדותשניות )מינימאלי(downtime 0 )בשלב הממוכן כמפורט בנספח הסוגיות ההנדסיות. 

 DEFAULT  ,FACTORYבתהליך המעבר תיעשה הגדרה בלתי הפיכה של ציוד הקצה כך שיופנה לכתובת ספק השירות בכל מקרה של 10.

RESET,  ב"וכיוצכיבוי. 

טיפול בתקלות  , שדרוג קצב)לתהליכי עבודה נוספים הקשורים במנוי ככל שיידרשו  ע"חחבמענה תספק בזק קוד קו שיהווה מזהה 11.

 (.ב"וכיוצ

או מספר הצל , המענה יכלול את מספר הטלפון של המנוי כמופיע במערכות בזק, ככל שהבקשה כוללת דרישה להעברת קו טלפון12.

 .שהקצתה בזק למנוי במערכותיה

 .לניתוקו מבזק, בשם המנוי, י ספק השירות כוללת אישור בכתב"הודעת סיום תהליך ע13.

 .דקות מקבלת הודעת הביצוע מבזק 30באחריות הספק הקולט לבצע תהליך ניוד מספרים תוך , אם התהליך כולל העברת קו טלפון14.

 .תשלומים של המנוי לבעל התשתית וספק השירות /אין תקופת חפיפה בחיובים15.



 (ללא שינוי תשתית)מעבר מנוי בין ספקים על גבי תשתית בזק  – 2תהליך  4

 מעבר מספק לספק

ספק קולט מודיע לבזק על  

 2מעבר מנוי לפי פורמט 

 בדיקת הבקשה 

 (3-5לפי הערות )

האם יש התאמה בין  

 המזהים

,  2.1מענה לפי פורמט  לא

כולל פירוט לסיבת 

 (5הערה )הדחייה 

 (ניוד)ביצוע מעבר 

הודעה לסיום 

י הספק  "התהליך ע

 (11-12הערה )

  30תוך 

 דקות

דיווח לספק קולט לפי  

 2.1פורמט 

 תיקון הבקשה

 כן

אימות פרטי המנוי אל מול 

 (2הערה )הספק הננטש 

 5-6' זה בשקף מס 2הערות לתהליך 

י  "ביצוע תהליך ניוד ע, אם התהליך כולל העברת קו טלפון

 (14הערה )דקות  30הספק הקולט תוך 

 בירור מקדמי 

 (1הערה )



 (  ללא שינוי תשתית)מעבר מנוי בין ספקים על גבי תשתית בזק  – 2הערות לתהליך  5

.  הבירור המקדמי נועד לאפשר לספק השירות לוודא האם המנוי הוא מנוי קמעונאי של בזק או מנוי סיטונאי של ספק שירות אחר1.

 .  תעביר בזק לספק הקולט את פרטי הספק הננטש לצורך אימות פרטים, ככל שמדובר במנוי סיטונאי

יפנה הספק הקולט לספק הננטש לאימות פרטי המנוי כמופיעים  , מספק שירות ננטש לספק שירות קולט סיטונאיבמעבר מנוי 2.

הקו   משוייךהמקורי שאיתה זוהה המנוי בבזק ואליו  ז"התלצורך כך ספקי השירות ישמרו את . במערכות בזק לצורך בקשת המעבר

במסגרת הליך זה יספק הספק הננטש מספר אסמכתא לתהליך האימות  . העדכני של המנוי לזיהוי הלקוח ז"התכמו גם , הרלוונטי

חל איסור מוחלט על הספק הננטש לבצע כל הליך שימור בעקבות פניית הספק  . שביצע הספק הקולט מולו לצורך תיעוד

 .  הקולט

אסמכתא לתהליך האימות והזיהוי  ' מס, קוד קו, (איתה זוהה המנוי במערכות בזק) מקוריז מנוי "ת -שדות חובה בבקשת מעבר3.

 .שבוצע מול הספק הננטש

 .לא תתאפשר העברת קו טלפון בלבד. או העברת קו אינטרנט וטלפון, הבקשה תציין האם נדרשת העברת קו האינטרנט בלבד4.

 .אין התאמה בין קוד הקו לקוד הספק הננטש/ ז המקורית או העדכנית לקוד הקו"דחיית הבקשה רק אם אין התאמה בין ת5.

 :  היה והבקשה כוללת דרישה להעברת קו טלפון6.

 .את הסיבה לאי העברת קו הטלפון( 2.1)תוך ציון בפורמט התשובה , יועבר קו האינטרנט בלבד, אם למנוי אין קו טלפון פעיל. א

 .אי ביצוע העברת קו הטלפון לא תהווה עילה לדחיית העברת קו האינטרנט, בכל מקרה. ב

יתבצע תהליך בירור  , בכל מקרה של בעיה באימות הפרטים על ידי בזק. באחריות ספק השירות הקולט לבצע אימות וזיהוי המנוי7.

 .מחודש מול הספק הננטש

 .הקולטהעברת ציוד הקצה לשליטת הספק  להצלחתלספק השירות הננטש יש אחריות להעמיד את כל הכלים הדרושים עד 8.

 .ז העדכנית של המנוי"וכן תעדכן במערכותיה את ת, בעתיד ע"חחבזק בהודעת ביצוע תודיע לספק הקולט קוד קו לזיהוי 9.



 (ללא שינוי תשתית)מעבר מנוי בין ספקים על גבי תשתית בזק  – 2הערות לתהליך  6

 המשך  

 .כפי שסוכם בין ספקיות השירות CPE -וההגדרות ב הדומייןלשנות את באחריות הספק הקולט 10.

או מספר הצל , המענה יכלול את מספר הטלפון של המנוי כמופיע במערכות בזק, שהבקשה כוללת דרישה להעברת קו טלפוןככל 11.

 .שהקצתה בזק למנוי במערכותיה

וכן לבעל התשתית  , המנויבשם , לספק השירות הננטש לניתוק המנויאישור בכתב הספק הקולט כוללת י "סיום תהליך עהודעת 12.

 .  הננטש ככל שיידרש

המשרד  . באחריות הספק הקולט לבטל את המעבר אל מול בזק, ככל שתתגלה טעות בהעברת המנוי לאחר ההודעה לספק הננטש13.

 .יתערב ככל שיידרש

דקות מקבלת הודעת הביצוע  30באחריות ספק השירות הקולט לבצע תהליך ניוד מספרים תוך , אם התהליך כולל העברת קו טלפון14.

 .מבזק

 .או של ספקי השירות לבעל התשתית, או בעל התשתית/השירות ותקופת חפיפה בתשלום של המנוי לספקי אין 15.



התקנת תשתית  )חיבור מנוי ספק השירות לתשתית בזק  – 3תהליך  7

 (לבזק, העברת מנוי מתשתית של בעל תשתית אחר/ מנוי חדש 

 התקנת תשתית חדשה

 בירור מקדמי

הזמנת התקנה בהתאם  

 (3-5הערה ) 3לפורמט 

 תקינה. ז.האם ת
,  3.1מענה לפי פורמט  לא

כולל פירוט לסיבת 

 (3הערה )הדחייה 

 פתיחת הזמנה

 סיום ההתקנה  

כתובת  לפי (  ב"וכיוצקצב  , טכנולוגיה, כדוגמת סוג)בירור יכולות התשתית  )

 (1,2הערות )לא כולל פרטי מנוי ממשק ממוכן /מייל/בטלפוןבלבד 

 לא
 3.1מענה לפי פורמט 

 כן

 יציאת טכנאי להתקנה

 בעיית תשתית
 כן

 המשך טיפול

 לא

 (פעולה פנימית בבזק)

משאבי רשת  

 זמינים

מענה לפי  

 3.1פורמט 

הודעת ביצוע לפי  

 3.1פורמט 

 תיקון הבקשה

י  "הודעה לסיום התהליך ע

 (10,12הערה )הספק 

 8' זה בשקף מס 3הערות לתהליך 



התקנת תשתית מנוי  )חיבור מנוי ספק השירות לתשתית בזק  – 3הערות לתהליך  8

 (לבזק, העברת מנוי מתשתית של בעל תשתית אחר/ חדש 

  
 .השרותלספקי בזק תספק את המידע באופן מלא וזהה , בבזק בשלב המקדמי יש מידע המשמש את השיווק או המכירהאם 1.

 .לפי כתובת בלבד וללא פרטי המנוי', וכוקצב טכנולוגיה / בירור יכולות בתשתית 2.

 .נדרשתחבילה , (ע"חחמזהה )פניה ' מס, מדוייקתכתובת , ז"ת: שדות חובה3.

אלא  )בלבד טלפון התקנת קו לא תתאפשר . אינטרנט וטלפוןהתקנת קו או , בלבדאינטרנט קו התקנת הבקשה תציין האם נדרשת 4.

יציין ספק השירות בטופס הבקשה , במידה ותתבקש התקנה של קו טלפון. (אם למנוי שירות אינטרנט סיטונאי אצל אותו הספק

 .את מספר הטלפון המבוקש

או מספר הצל  , המענה יכלול את מספר הטלפון של המנוי כמופיע במערכות בזק, ככל שהבקשה כוללת דרישה להתקנת קו טלפון5.

 .שהקצתה בזק למנוי במערכותיה

 (.'תקלות וכו, שדרוג)לצרכי תהליכים נוספים ( ע"חחמזהה )במענה תספק קוד קו בזק 6.

ספק  , במידת הצורך יש לקיים שיחה ועידה בהשתתפות הטכנאי, לא יעזוב עד שמצא את המנוי, בזק שהטכנאי בשטחבאחריות 7.

 .השירות והמנוי

 :בהתאם לבחירת ספק השרות8.

.I או תאום בשיחת ועידה כאמור( מצריך העברת פרטי איש קשר לבזק)אחריות התקנה של בזק עד שקע ראשון בבית המנוי. 

.IIאחריות התקנה עד תיבת ההסתעפות האחרונה לפני דירת המנוי. 

בכל מקום בו . כולל הודעות לקראת הגעה לבית הלקוח יעשו באופן זהה ושוויוני ללקוחותיה הקמעונאיים של בזק, תיאום הטכנאי9.

קשר באופן זהה מול המוקד הרלוונטי שהעמיד  יווצר, ליצור קשר עם הלקוחות, ב"וכיוצטכנאים , ובכלל זה מוקדנים, נוהגת בזק

 .  ספק השירות לעניין זה

 .לניתוקו מבעל תשתית ננטש ככל שיידרש, בשם המנוי, י ספק השירות כוללת אישור בכתב"הודעת סיום תהליך ע10.

 .הודעות סטאטוס של בזק לספקיות אינן מהוות סיבה לעיכוב התהליך11.

 בהתאם לנוהל ניידות מספרים, באחריות ספק השירות ליידע את כלל המפעילים על מספר הטלפון שהותקן12.

 



9 
 בקשה לשינוי קצב למנוי של ספק השירות – 4תהליך 

 בקשה לשינוי קצב

 בירור מקדמי

הגשת בקשה בהתאם  

 4לפורמט 

 האם הבקשה תקינה
 לא

   4.1מענה לפי פורמט 

פתיחת הזמנה לשדרוג  

 (פנימי בזק)

שליחת הודעת סיום לספק לפי  

 4.2פורמט 

שליחת הודעת טיפול בבקשה  

 4.1פורמט  -לספק 

נדרש שינוי  

 טכנולוגיה

 לא
 ביצוע השדרוג

 תקין

 פנימי לבזק

שדרוג  

 הצליח

 כן

שליחת הודעה לספק  
 4.2פורמט  –שהשדרוג בוצע 

האם ניתן לבצע את  לא

 השדרוג בהצלחה

 כן
העברת משימת המשך  

 באחריות  בזק

יציאת טכנאי להשלמת  

 השדרוג

שליחת הודעת עדכון  

 4.1לספק לפי פורמט 

ביטול  

ההזמנה 

 לשרות

שליחת הודעת   לא

עדכון לספק  

שהשדרוג לא ניתן 
 4.1פורמט  –לביצוע 

פנימי  

 לבזק

הודעות סטאטוס של בזק לספקיות אינן  •

 מהוות סיבה לעיכוב התהליך

לפי  (  ב"וכיוצקצב  , טכנולוגיה, כדוגמת סוג)בירור יכולות התשתית  )

 לא כולל פרטי מנויממשק ממוכן /מייל/בטלפוןכתובת בלבד 

 בדיקת הבקשה

אי התאמה בין קוד ספק לקוד / זיהוי ספק שגוי/ קוד קו שגוי: /סיבות לדחייה

 (  כולל פירוט)סיבה טכנית אחרת / אי היתכנות לשדרוג קצב, קו

 תיקון הבקשה



טלפוניה למנוי באמצעות ספק השירות עם  /הסרת תשתית אינטרנט – 5תהליך  10

 או בלי שמירת מספר מנוי 

 הסרת תשתית
 טלפוניה/אינטרנט

 5ספק פונה לבזק לפי פורמט 

לפי הערות  )בדיקת הבקשה 

1-3) 

 הפרטים תקינים
 לא

כולל פירוט לסיבת  5.1מענה לפי פורמט 

 הדחיה

ביצוע  

 ההסרה/הניתוק

פורמט  )דיווח פרטי הניתוק 

5.1) 

 כן

הודעה לסיום התהליך  

 (5הערה )י הספק "ע

 .ז"קוד קו ות,זיהוי ספק  -ניתוקשדות חובה בבקשת 1.

טלפוניה או  )הבקשה תציין את התשתית הנדרשת להסרה 2.

לא תתאפשר הסרת תשתית אינטרנט תוך  (. אינטרנט+טלפוניה

 .שמירה על תשתית טלפוניה סיטונאית
ז  "או  ת)ז לא קיימת במערכת "ת–: סיבות דחייה אפשריות3.

זיהוי  אי התאמה בין  (/ או שגוי)קיים במערכת קוד קו לא (/ שגויה

 מנוי לא קיים/ ז"אי התאמה בין קוד קו לת/ ספק לקוד קו

מנוי אינו נדרש לפנות לבזק בבקשה לניתוקו כתנאי להתחלת  4.

 .תהליך הניתוק

בשם , י ספק השירות כוללת אישור בכתב"סיום תהליך עהודעת 5.

 .מבזק לניתוקו , המנוי

 .ממועד התאריך המבוקש להסרה יפסקו החיובים6.

על הספק לבצע תהליך אימות זיהוי פנימי של המנוי לפני הפניית  7.

 .בקשת הניתוק לבזק

באחריות ספק השירות ליידע את כלל המפעילים על הסרת קו 8.

 בהתאם לנוהל ניידות מספרים( ככל שהתבקש)הטלפון 

 



 תהליך תיאום טכנאי המצריך נוכחות המנוי –6תהליך  11

תיאום ביקור טכנאי המצריך נוכחות המנוי יתבצע בשלב הידני בממשק טלפוני בו  •

 .יוכל בשיחה בו זמנית לבדוק את זמינות המנוי למועדים האפשריים מטעם בזק

בהקצאת טכנאים או אפשרויות שיבוץ בין לקוחות בזק   אפלייהלא תהיה כל •

 .ספקי השירותללקוחות 

פועלת אל , ובכלל זה המוקדנים והטכנאים הפועלים מטעמה, ככל שבעל התשתית•

התראה מראש להגעה לבית , חלונות הזמן)מול לקוחות הקצה בתיאום הגעה 

,  יפעל ספק התשתית באופן זהה ושוויוני אל מול לקוחות ספק השירות, (ב"וכיוצ

 .כאשר ההודעות והטלפונים יועברו באופן זהה לנציגי ספק השירות במוקד המתאים

למענה מטעם ספק השירות לפניית טכנאים תוך פרקי זמן מוסכמים   SLAייקבע •

הפנייה מטעם טכנאי בעל התשתית תיעשה באמצעות , למען הסר ספק. וסבירים

 .שיחת טלפון למוקד ספק השירות ולא תיעשה באמצעות מסרונים

ובכלל זה תתקיים  , בזק לא תפלה בשירות המסופק ללקוחות ספקיות השירות•

לקוחות של ספקיות שירות בעלות  , מערכת תמריצים אחידה ללקוחות בעל התשתית

 .ולקוחות של ספקיות שירות אחרות, זיקה לבעל התשתית

 

 

 



 העתקת כתובת למנוי באמצעות ספק השירות – 7תהליך  12

 העתקת כתובת מנוי

 בירור מקדמי

 7הזמנת התקנה בהתאם לפורמט 

 האם הפרטים תקינים
,  7.1מענה לפי פורמט  לא

כולל פירוט לסיבת 

 (6הערה )הדחייה 

 פתיחת הזמנה

 סיום ההתקנה  

כתובת  לפי (  ב"וכיוצקצב  , טכנולוגיה, כדוגמת סוג)בירור יכולות התשתית  )

 (1,2הערות )לא כולל פרטי מנוי ממשק ממוכן /מייל/בטלפוןבלבד 

 לא
 7.1מענה לפי פורמט 

 כן

 יציאת טכנאי להתקנה

 בעיית תשתית
 כן

 המשך טיפול

 לא

 (פעולה פנימית בבזק)

משאבי רשת  

 זמינים

מענה לפי  

 7.1פורמט 

הודעת ביצוע לפי  

 7.1פורמט 

 תיקון הבקשה

הודעה לסיום התהליך  

 (11הערה )י הספק "ע

ניתוק  

כתובת  

 ישנה

 (3-6לפי הערות )בדיקת הבקשה 

 13' זה בשקף מס 7הערות לתהליך 



 העתקת כתובת למנוי באמצעות ספק השירות  – 7הערות לתהליך  13

 .השרותלספקי בזק תספק את המידע באופן מלא וזהה , בבזק בשלב המקדמי יש מידע המשמש את השיווק או המכירהאם 1.

 .לפי כתובת בלבד וללא פרטי המנוי', וכוקצב טכנולוגיה / בירור יכולות בתשתית 2.

 .נדרשתחבילה , (ע"חחמזהה )פניה ' מס, מדוייקתכתובת , ז"ת: שדות חובה3.

.  טלפון בלבדהעברת קו לא תתאפשר . אינטרנט וטלפוןהעברת קו או , בלבדהעברת קו אינטרנט הבקשה תציין האם נדרשת 4.

 .יציין ספק השירות בטופס הבקשה את מספר הטלפון כמופיע במערכותיה של בזק, במידה ותתבקש העברה של קו טלפון

או מספר הצל , המענה יכלול את מספר הטלפון של המנוי כמופיע במערכות בזק, טלפוןלהעברת קו ככל שהבקשה כוללת דרישה 5.

 .שהקצתה בזק למנוי במערכותיה

אי התאמה בין  זיהוי ספק  (/ או שגוי)קוד קו לא קיים במערכת (/ ז שגויה"או  ת)ז לא קיימת במערכת "ת–: סיבות דחייה אפשריות6.

 מנוי לא קיים/ ז"אי התאמה בין קוד קו לת/ לקוד קו

ספק  , במידת הצורך יש לקיים שיחה ועידה בהשתתפות הטכנאי, לא יעזוב עד שמצא את המנוי, בזק שהטכנאי בשטחבאחריות 7.

 .השירות והמנוי

 :בהתאם לבחירת ספק השרות8.

.I או תאום בשיחת ועידה כאמור( מצריך העברת פרטי איש קשר לבזק)אחריות התקנה של בזק עד שקע ראשון בבית המנוי. 

.IIאחריות התקנה עד תיבת ההסתעפות האחרונה לפני דירת המנוי. 

בכל מקום בו . כולל הודעות לקראת הגעה לבית הלקוח יעשו באופן זהה ושוויוני ללקוחותיה הקמעונאיים של בזק, תיאום הטכנאי9.

קשר באופן זהה מול המוקד הרלוונטי שהעמיד  יווצר, ליצור קשר עם הלקוחות, ב"וכיוצטכנאים , ובכלל זה מוקדנים, נוהגת בזק

 .ספק השירות לעניין זה

 לא יתבצע ניתוק כתובת ישנה טרם סיום ההתקנה בכתובת החדשה10.

 .העברת כתובתי ספק השירות כוללת אישור "סיום תהליך עהודעת 11.

 .הודעות סטאטוס של בזק לספקיות אינן מהוות סיבה לעיכוב התהליך12.



 (תקלה פרטנית)ספק השירות  טיפול בתקלת מנוי  – 8תהליך  14

נציג ספק מבצע בדיקת תקינות  

 מקטעים שבאחריותו

י ספק השירות   "פתיחת תקלה ע

 8לפי פורמט  בבזק 

האם  הפרטים  

 ?תקינים

 לא
כולל , 8.1מענה לפי פורמט 

לפי  )פירוט לסיבת הדחייה 

 (3הערה 

 פתיחת הוראת תיקון

סיום טיפול  

 (  8.1פורמט )

 כן

 לא 8.1מענה לפי פורמט 

 יציאת טכנאי לתיקון

הבעיה 

 לא נפתרה

המשך טיפול מול  

ספק השירות  

עם בזק במשותף  

 (4,6הערה  )
 כן

 (פעולה פנימית בבזק)

ניתן לפתור ללא  

 הוצאת טכנאי

 .תיאור התקלה, קוד קו, זיהוי  ספק: חובהשדות 1.

מאפיינים טכניים של הקו וכן מידע בדבר  –שדות רשות 2.

 .  בדיקות שביצע הספק לפי שיקול דעתו

או  )לא קיים במערכת קוד קו  –: דחייה אפשריותסיבות 3.

 לא קייםמנוי / לקוד קואי התאמה בין  זיהוי ספק (/ שגוי

נציג ספק  ', בנקנציג  -הצורך שיחת ועידהבמקרה 4.

ביוזמת ספק התשתית ובאמצעות ספק , השירות והמנוי

 .השירות

עם פתיחת התקלה בממשק טלפוני אל , בשלב הידני5.

יועבר מידע לספק השירות לגבי  , מול בעל התשתית

 .MSAG -נתוני הקו כפי שנצפה ב

 (.6תהליך )שיבוץ טכנאי בהתאם לתהליך תיאום טכנאי 6.

י אחד  הצדדים  "המשך טיפול בבעיות שלא נפתרו ע7.

לבדו יהיה במשותף בין בעל התשתית לבעל השרות  

כמו שמתנהל  )אשר בעת הצורך יהיה בקשר עם המנוי 

 .ISP)היום עם 

של בזק לספקיות אינן מהוות סיבה  הודעות סטאטוס 8.

 .התהליךלעיכוב 

 

 

 סיום טיפול

 טיפול מרחוק

 (4הערה )שיבוץ טכנאי לתיקון 
הודעה לפי  

 8.1פורמט 

 (1-3לפי הערות )בדיקת הבקשה 

 תיקון הבקשה

 כן
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התקנת קו טלפון חדש עבור  / העברת מנוי טלפוניה מבזק – 9תהליך 

 מנוי אינטרנט סיטונאי

 

 :העברה או התקנה של קו טלפון סיטונאי תתאפשר אך ורק במקרים הבאים•

 

בהתאם )מתבקשת במקביל העברה או התקנה של תשתית אינטרנט למנוי זה . א

 (.7 -ו 1,2,3לתהליכים 

המנוי עבורו מתבקשת ההעברה או ההתקנה הוא מנוי אינטרנט סיטונאי של . ב

 . ספק השירות המבקש

 

בהתאם לאופי  3 -ו 1הבקשה והמענה יכללו את השדות הרלוונטיים מפורמטים •

 (.  העברה או התקנה)הבקשה 

 

נתונים אלו קיימים  )הספק וקוד הקו ' מובהר כי בתהליך זה הזיהוי יתבצע על פי מס

 (.בידי ספק השירות כיוון שהמנוי הוא מנוי אינטרנט סיטונאי שלו
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 החלפת מספר טלפון למנוי טלפוניה סיטונאי –10תהליך 

 

, 10לצורך החלפת המספר תועבר בקשה מטעם ספק השירות בהתאם לפורמט •

,  לצורך אימות המנוי במערכות בזק, (קוד הקו)הכוללת את קוד הספק ומספר המנוי 

 .ומספר הטלפון המבוקש, הטלפון הקיים' מס

ותשלח הודעת ביצוע בהתאם , דקות30בזק תבצע עדכון של מספר הטלפון תוך •

 .10.1לפורמט 

ומספר הטלפון  , קוד הקו, הבקשה תידחה אך ורק אם אין התאמה בין קוד הספק•

 10.1תוך ציון הסיבה לדחיית הבקשה בהודעת דחייה בהתאם לפורמט , הקיים

יעדכן ספק השירות את כלל המפעילים בהתאם , עם קבלת הודעת הביצוע מבזק•

 לנוהל ניוד מספרים
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 עקרונות לתהליך משולב: שילוב תהליכים

 

תוגש בקשה אחת   –השירות תוך כדי שדרוג קצב מבזק לספק מנוי תשתית מעבר •

לאחר  ,  4ובפורמט  1י ספק השירות הכוללת את השדות אשר מופיעים בפורמט "ע

 . 4בדיקה מקדמית כמופיע בתהליך 

 

 

תוך כדי שדרוג ( ללא שינוי תשתית)גבי תשתית בזק ספקיות שירות על מעבר בין •

י ספק השירות הכוללת את השדות אשר מופיעים  "תוגש בקשה אחת ע -קצב 

 . 4בתהליך לאחר בדיקה מקדמית כמופיע ,  4ובפורמט  2בפורמט 

 

,  מובהר כי בשילוב התהליכים אין הכרח כי ברשות הספק הקולט יימצא מספר הקו

 . בהתאמה 2-ו 1ואופן הזיהוי והאימות ייעשה בהתאם לנקבע בתהליכים 

 

תועבר בקשת הגדרה ' בשלב א, בקשת ניוד טלפון למנוי סיטונאי תבצע בשני שלבים

לאחר קבלת אישור המנוי כסיטונאי מבזק תוגש בקשת , של מנוי הטלפון סיטונאי

 .הניוד הקיימיםהניוד על בסיס תהליכי 

 

 


