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 כללי - פרק א'

 הגדרות ופרשנות - חלק א'

 הגדרות .1

 זה: רישיוןב 1.1

ציוד קצה, לשם  לדגם שלהפקודה מכוח או החוק  מכוחשניתן  סוג אישור

 חיבורו לרשת;

 "סוג אישור" -

(, והתקנות ITUלאומי )-והאמנה של איגוד הבזק הבין החוקה

 תוקפן מעת לעת; כפיהאדמיניסטרטיביות לרדיו וטלפון הנוגעות לעניין, 

 "האמנה" -

  "אמצעי שליטה" - ;בחוק כהגדרתם

XססססX רישיוןה בעל" - ;בע"מ" 

לביצוע פעולות בזק או היתר כללי מיוחד  רישיוןכללי,  רישיוןמי שקיבל 

 ולמתן שירותי בזק;

 

 "רישיון"בעל  -

 

 

 "דירקטוריון" - גוף מקביל לו בתאגיד אחר; לרבות

של זמינות וטיב שירות, תקנים למיתקני בזק ולשירותי בזק  סטנדרטים

זה, וכפי שיורה  רישיון, תפעול, עדכון ותחזוקה, הכל לפי להתקנהוהוראות 

 ;רישיוןלשירותי בעל ה בנוגעהמנהל מעת לעת 

 טכניות דרישות" -

 "השירות וטיב

 "החזקה" -  כהגדרתה בחוק;

לבין מנוי, למתן שירותיו של בעל  רישיוןבין בעל ה להתקשרותהמשמש  חוזה

 , כולם או חלקם;רישיוןה

 הסכם" -

 "התקשרות  

 ללא ובין מורהתב בין, בעקיפין ובין במישרין בין - שליטה אמצעי ייןנעל

 ;בחלקים וביןאחת -בבת בין, לתקופה ובין לצמיתות בין, תמורה

 "ברהעה" -

 "חברה" - לרבות תאגיד אחר;

 "חברה אם"                - חברה בעלת השפעה ניכרת בחברה אחרת;

, חברה מסונפת, חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעלת עניין

 ;, חברה קרובה או חברה שותפהקשורהחברה 

"חברה בעלת   -

 זיקה"

 "חברה בת" - חברה אשר חברה אחרת מקיימת בה השפעה ניכרת;

 "מסונפת חברה" - עניין בה; תאשר חברה אחרת היא בעל חברה

אשר השקעותיה בחברה אחרת הינן בשיעור של עשרים וחמישה  חברה

יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת,  או( 25%אחוזים )

 ;הרגילהלמעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים 

 "קשורה חברה" -

 

 "חברות אחיות" - חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל השפעה ניכרת באחרת;

 "קרובות חברות" - הוא גם בעל עניין באחרת; באחתאשר בעל השפעה ניכרת  ותחבר
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 אחת מאלה: כל

 ניכרת בחברה שלישית; השפעהאשר שתיהן בעלות  חברות (1)

 חברה שלישית; שלאשר שתיהן חברות קשורות  חברות (2)

בעלת  והאחרת קשורה לחברה שלישית חברהאשר אחת מהן היא  חברות (3)

 בה; ניכרתהשפעה 

 "שותפות חברות" -

 

 "חברת בזק" - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; "בזק", 

או עבור למנוי עבור שירותים שסיפק לו בעצמו  רישיוןחשבון שמגיש בעל ה

 רישיוןאו עבור שירותים שסופקו למנוי על ידי בעל טובין שמכר או השכיר לו, 

 אחר או על ידי ספק שירות;

 או" חשבון" -

  ""חשבון טלפון

 "החוק" - ;1982 – ב"התשמהתקשורת )בזק ושידורים(,  חוק

 "טובין" - ;1981-לחוק הפרשנות, תשמ"א 3כהגדרתו בסעיף 

 "כוחות הביטחון" - ;לחוק 13כהגדרתם בסעיף 

 "מבקש" - ;רכישה בהסכם או התקשרות בהסכם הרישיון בעל עם להתקשר שמבקש מי

 "מיתקן בזק" - כהגדרתו בחוק;

זה,  רישיון ענייןל כומי שהוא הסמי , אוהמנהל הכללי של משרד התקשורת

 ;דרך כלל או לעניין מסוים

 "המנהל" -

לשם קבלת שירותיו כמשתמש  רישיוןשקשור בהסכם התקשרות עם בעל ה מי

  (;End User)קצה 

 "מנוי" -

   

 מנוי שהוא כל אחד מאלה:

 ; 1981-תאגיד, כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א )א(

 משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; )ב(

 למעט עוסק פטור; ,עוסק מורשה )ג(

 גוף אשר הוקם בחוק או על פי חוק. )ד(

 "מנוי עסקי" -

   

 "מנוי פרטי" - ; ושאינו מנוי עסקי מפוצל מנוי שאינו מנוי עסקי

   

, המשמשת או המיועדת לשמש בישראל המותקנת בזק תקניימ של מערכת

 להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או להיפך, או

 להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות, ולמעט ציוד קצה;

 

 "מערכת בזק  -

 לאומית" -בין   
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מערכת של מתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, 

 באמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור;ש

"מערכת רט"ן  -

)רדיו טלפון 

 נייד("

"מפ"א )מפעיל  - ;ניידמפ"א נייח ומפ"א 

 פנים ארצי("

 "מפ"א נייד" - ;אחרת ברשת"ן רט ומפעיל"ן רט מפעיל

 "מפ"א נייח" - ; נייח ארצי פנים שירותכללי הנותן  רישיוןבעל 

, למעט מפעיל רט"ן ברשת טלפון נייד-כללי למתן שירותי רדיו רישיוןבעל 

 ;אחרת

 ""מפעיל רט"ן -

 

שימוש במערכת רט"ן של אמצעות רט"ן בשירותי  הנותןכללי  רישיון בעל

 ;, כולה או חלקה, ולפחות ברשת הגישה של מערכת הרט"ן האמורהאחר

  מפעיל רט"ן" -

 "ברשת אחרת

 "המשרד" - משרד התקשורת;

תקן בזק בו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג ותמסורת, המאפשרים ימ

יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או קשורות אליו, 

בקרה וניטור ומתקנים אחרים  מתקניוהעברת מסרי בזק ביניהם, לרבות 

או למנויים של  רישיוןשונים למנויים של בעל ה בזק המאפשרים מתן שירותי

 אחר; ןרישיובעל 

 "מתג" -

 "נושא משרה" - כהגדרתו בתקנות;

שני ציוד קצה,  ומצדשאליו מחוברים מצד אחד רשת בזק ציבורית  מישק

 רשת פרטית או רשת בזק ציבורית אחרת, לפי העניין;

- 

- 

 "נס"ר )נקודת

 סיום רשת(" 

 
 "שירותים סל" - ;מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה אחת

 "הפקודה" - ;1972 -פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב  

מחצריו של מנוי , המתחבר או המיועד להתחבר לשימושו של מנוי בזק ציוד

 ;;המישק המיועד לכךרשת בזק ציבורית, באמצעות או מכל מקום אחר, ל

 "נייח "ציוד קצה -

 לין"מגו-שוריק" - לחוק; 5כהגדרתו בסעיף 

, הורי הורה, ילד וילדו של ילד, אח, ובן הורהלרבות ידוע בציבור, בן זוג, 

 ;מאלהזוגו של כל אחד 

 "קרוב" 

וכן כל מסמך או תנאי אחר  , כפי שיעודכן מעת לעת,על כל נספחיו ,זה רישיון

 או מתנאיו; רישיוןכי יהווה חלק בלתי נפרד מה רישיוןשנקבע ב

 "רישיון"ה -

 "הרשת" - ;רישיוןשירותי בעל ה ניתניםשבאמצעותה  רישיוןהבזק של בעל ה רשת

"רשת בזק  - כהגדרתה בחוק;

 ציבורית"

  ת גישה"שר" - כהגדרתה בחוק;
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בני אדם  קבוצתבזק המשמשת או המיועדת לשמש אדם מסויים או  רשת

מסויימים בעלי עניין משותף, המחברת או המיועדת להתחבר אל רשת בזק 

, לרבות ציוד מיתוג, התקני חיבור, כבלים, ציוד רבאמצעות נס" ציבורית

מיתקן בזק אחר; ובלבד שהעניין המשותף אינו רק עצם קיומה  וכלתמסורת, 

 של הרשת;

 "רשת פרטית" -

 מוש"יש" - לחוק; 5כהגדרתו בסעיף 

  "שירות בזק" - כהגדרתו בחוק;

     "שירות בזק - ;כהגדרתו בתקנות

 לאומי"נבי

קישור של מנוי לאינטרנט, לרבות קישור ספק תוכן או שירות המאפשר 

 יישום לאינטרנט;

"שירות גישה  -

 לאינטרנט"

, לרבות באמצעות (Full Duplex)מגמית -ממותגת או מנותבת, דו העברה

 ;פקסימילהמודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות 

רות טלפון יש" -

 בסיסי"

 "שירות טלפוניה" - ושירותים נלווים לשירות זה; שירות טלפון בסיסי

   

, שלו או ןבאמצעות מערכת רט" על ידי מפ"א נייד,בזק הניתן לציבור  שירות

 ;של אחר

 ארצי פנים שירות" -

 נייד"

, הניתן לציבור על ת, תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה נייחתשתית שירות

 ;ידי מפ"א נייח

 ארצי פנים"שירות  -

 נייח"

לשידורים,  רישיוןאחר או לבעל  רישיוןשימוש ברשת, לבעל  אפשרות מתן

 עלמתן שירותי בזק  ולשםביצוע שידורים,  לרבותלשם ביצוע פעולות בזק, 

 ידם;

 "תשתית שירות" -

"שירותי בעל  - ;רישיוןפי ה לעספק רשאי ל רישיוןאשר בעל ה םשירותיה

 "רישיוןה

 "שליטה" - ;בחוק כהגדרתה

או  ן, כולרישיוןשר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו מסמכויותיו לעניין ה

 ;חלקן

 "השר" -

, לרבות תיקונים והשלמות שבוצעו רישיוןבעל הההנדסית שהגיש התכנית 

 ;רישיוןבה לאחר הענקת ה

"התכנית  -

 הנדסית"ה

מספרי טלפון, לקביעת כללי חיוג  שלשקבע המנהל להועדה ולהקצאה  תכנית

 ;1מעת לעת כתיקונהוניידות מספרים, או חלק מאלה, 

 "המספור תכנית" -

לרבות אותות אופטיים או רצף סיביות בין  אלקטרומגנטייםאותות  העברת

 לשידורים, למעט ציוד קצה; רישיוןבעל  לרבות, רישיוןתקני בזק של בעלי ימ

 "תמסורת" -

                                                           
של משרד  האינטרנט באתרמספור לשירותי טלפוניה ושירותי ערך מוסף בישראל", שניתן למצוא  תכניתשנקבעה כלולה במסמך " התכנית  1

 .הניתנות מעת לעתהמנהל  ובהוראות, http://www.moc.gov.ilהתקשורת, בכתובת 

http://www.moc.gov.il/
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מחזורית, אשר משכה הוא מסוים, ואשר בסופה מוגש למנוי תקופת זמן 

ועבור שירותי ספק שירות שסופקו  רישיוןחשבון לתשלום עבור שירותי בעל ה

 ;למנוי במהלכה

- 

 

 

 "תקופת חשבון"

; מחשבים לרבות, קצה ציוד יחידות, בין דיבור למעטהעברת מידע ותוכנה, 

  - זהלעניין 

מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה נתונים, סימנים,  -" מידע"

 קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר;

מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי  -" מחשב"

 ת מחשבים;ושל נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכ

המסוגלת לגרום קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב,  -" תוכנה"

 לתפקוד של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב.

 "נתונים תקשורת" -

 

ם כאמור , תהא משמעותרישיוןאו במקום אחר ב 1.1, ככל שלא הוגדרו בסעיף רישיוןמלים וביטויים ב 1.2

"חוק  –)להלן  1981 -התשמ"א  ,בחוק הפרשנותאו בפקודה, בתקנות שהותקנו לפיהם, , בחוק

 אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר. הפרשנות"(,

 

 פרשנות .2

פרשנות או  כילצור ןזה ניתנו לשם נוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בה רישיוןכותרות הסעיפים ב 2.1

 .רישיוןהסבר תוכנו של תנאי מתנאי ה

 שונות, לרבות סתירה לכאורה בין הוראות רישיוןבדבר פרשנותה של הוראה ב מחלוקתבכל מקרה של  2.2

 אתלבין הוראת מינהל אחרת שניתנה לפי החוק או הפקודה, יקבע השר  רישיוןאו בין הוראה ב רישיוןב

הזדמנות  רישיוןלאחר שניתנה לבעל ה זאת, כאמור הסתירה יישוב בדבר יכריעאו  הההורא פרשנות

 נאותה להשמיע טענותיו.

 .המחויבים בשינויים, זה רישיון פרשנות לעניין יחולו תהפרשנו חוק הוראות 2.3

 

 בוטל  .3

 

 הכחול" העיפרוןעקרון " .4

, לפי העניין, ואין ויחולו רק לגבי אותו תנאי או חלק ,רישיוןבדבר בטלותו של תנאי ב קביעה אוביטול  4.1

 מן מתחייבת כן אם אלאאו של תנאי אחר בו,  רישיוןבהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו המחייב של ה

 .אחרת משמעות הבטלות או הביטול
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 הוראות דין והוראות מינהל - 'חלק ב

 תחולת דינים והוראות .5

 וכן לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזקותחזוקתה, הפעלתה  ,, קיומההרשתבכל הנוגע להקמתה של  5.1

 ועל פי אלה: רישיוןהעל פי הוראות  רישיון, יפעל בעל הבאמצעותה

 ;הםחקיקת משנה לפיהפקודה והוראות החוק ו )א(

 הוראות מינהל שניתנו לפי החוק, הפקודה או חקיקת משנה לפיהם; )ב(

 לאומיות שישראל צד להן, בעניין בזק ורדיו.-אמנות בין (ג)

לרבות  לפי תוקפם מעת לעת, רישיון, יחולו על בעל ה5.1הוראת מינהל, כאמור בסעיף  אוכל דין  5.2

 .רישיוןה מתנאי נפרד בלתי חלקכויראו אותם  התרופות בשל הפרתם,
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 קפווות רישיוןהיקף ה - 'גחלק 

 רישיוןהיקף ה .6

 : רישיוןעל ה, לשם מתן שירותי בלעשות את אלה רישיוןבעל הרשאי ותנאיו,  רישיוןבכפוף להוראות ה 6.1

 שימוש; וב ולעשות, ההנדסית התכניתפי -על בזק תקןימפעיל להפתח ולקיים, ל, להקים )א(

 , אל רשת בזק ציבורית ;הרשתלחבר את  (ב)

 גישה רחבת פס אל ספקי שירותי גישה לאינטרנט;לספק שירות )ג( 

 .)ד( לספק שירות תקשורת נתונים

 הדברהותר לו  כןיבצע פעולת בזק ולא ייתן שירות בזק הטעונים רישוי, אלא אם  לא רישיוןבעל ה 6.2

 .הפקודה או החוק לפי, אחר רישיון במסגרת אועל פיו,  או רישיוןה במסגרת

 

 רישיון אחודלופניה מוקדמת למעבר  רישיוןתקופת התוקף ו .7

 תקופת)להלן " רישיוןביום מתן ה, שתחילתה  ( שנים3) שלוש 2עדהוא לתקופה של  רישיוןתוקפו של ה 17.

 ."גנת הינוקאה

)להלן על בעל הרישיון לפנות למשרד לבקש לעבור רישיון אחוד  תקופת הגנת הינוקאיום לפני סיום  45  7.2

בהתאם לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים "פניה מוקדמת למעבר לרישיון אחוד"( 

 . )להלן "התקנות"( 2010לקבלת רישיון כללי אחוד(, תש"ע 

 מעבר לכמות אשר הותר באמצעות רישיון זה :מינויים ל שירותספק בעל הרישיון אינו רשאי ל 

 מנויים פרטיים; 8,000-( השירות ניתן ליותר מ1) 

 נקודות סיום רשת שמשמשות לטובת מנויים עסקיים. 800-( השירות ניתן ביותר מ2) 

  מועד. בהתאם לקצב הצטרפות המינויים בעל הרישיון יוכל לפנות למשרד לקבלת רישיון אחוד בעוד  

  

 רישיוןתקופת ה סיום .8

 :לא הוארך או לא חודש, רשאי השר רישיוןוה ,רישיוןנסתיימה תקופת ה, 10לפי סעיף  רישיוןבוטל ה 8.1

לתקופה זה  רישיוןנשוא  ושירותיאת יתן ולהרשת  אתולהפעיל להוסיף  רישיוןלהורות לבעל ה  )א(

 נשואמתן השירותים לשם  רישיון( עד שיינתן לאחר "תקופת סיום השירות" –כפי שיקבע )להלן 

; תקופת סיום הזכויות ברשת(, ויושלמו הליכי העברת "חלופי רישיוןבעל " –זה )להלן  רישיון

 ;רישיוןהשירות לא תעלה, בכל מקרה, על שנתיים ימים מהמועד בו פג תוקף ה

למנות נאמן לשם  השרלפי סעיף קטן )א(, רשאי  השראת הוראת  רישיוןלא בעל הילא מ אם )ב(

 חלופי. רישיוןלבעל  רישיוןעד שיינתן  רישיוןהמשך אספקת שירותי בעל ה

 את חובותו רשתזכויותיו בבהצעה לרכוש את , תקופת סיום השירות במהלך ,חלופי רישיוןבעל  פנה 8.2

ויתנו בעל  ישאו, "(עסקהרכישת " –לעניין זכויות המנויים )להלן  רישיוןהמנויים, ולבוא במקום בעל ה

 רישיוןחי; לא הגיעו בעלי ה וכעסקהכלכלי  ובערכעסק ההחלופי לשם רכישת  רישיוןובעל ה רישיוןה
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בורר מוסכם,  הצדדים, ולא מינו רישיון( חודשים מתום תקופת ה6תוך שישה ) הסכמההאמורים לכלל 

בידי בורר שימונה בידי  ,האמוריםייקבעו על פי העקרונות עסק הנאי רכישת רשאי השר להורות כי ת

 .האמורים או כל אחד מהם רישיונותהיושב ראש מועצת רואי החשבון, על פי פניית בעלי 

ונתן להם הזדמנות להביא בפניו הנוגעים בדבר  רישיונותבעלי ה אתתן החלטתו לאחר ששמע יי הבורר 8.3

 ( חודשים מיום מינויו.3לא יאוחר משלושה ) תינתןאת טענותיהם; החלטת הבורר 
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 , אכיפתו וביטולורישיוןשינוי תנאי ה -' דחלק 

 רישיוןשינוי תנאי ה .9

 לחוק, 4, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, בהתאם להוראות סעיף רישיוןהשר רשאי לשנות את תנאי ה 9.1

 ובין היתר אם נוכח כי נתקיים אחד מאלה:

 ;רישיוןלבצע את הפעולות והשירותים נשוא ה רישיוןחל שינוי במידת התאמתו של בעל ה )א(

 כדי להבטיח תחרות יעילה והוגנת בתחום הבזק; רישיוןנדרש שינוי ה )ב(

 כדי להבטיח את רמת השירותים הניתנים לפיו; רישיוןנדרש שינוי ב )ג(

 ;רישיוןבזק מצדיקים שינוי הה יתויים שחלו בטכנולוגישינ )ד(

 ;רישיוןחלו שינויים בצרכי הספקטרום האלקטרומגנטי המצדיקים, לדעת השר, שינויים ב )ה(

 ;רישיוןשיקולים שבטובת הציבור מצדיקים את שינוי ה )ו(

 ;רישיוןשינוי במדיניות הממשלה בתחום הבזק מצדיק את שינוי ה )ז(

 

  רישיוןביטול ה .10

לפני תום תקופתו אם נתקיימה אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיף , רישיוןהשר רשאי לבטל את ה 10.1

 בכל אחד מהמקרים הבאים: לרבותלחוק,  6

 מידע לא נכון; בהמידע שנדרש לגלותו או שמסר  במסגרת הבקשהלא גילה  רישיוןבעל ה )א(

נדרש וסרב למסור לשר או למי מטעמו מידע אשר מצוי בידיו ואשר היה חייב לגלותו  רישיוןבעל ה )ב(

 מסר מידע כוזב לשר או למי מטעמו; רישיוןזה או על פי דין, או שבעל ה רישיוןמכוח הוראות 

 על פיהם;שהותקנו לא קיים את הוראות החוק, הפקודה או התקנות  רישיוןבעל ה )ג(

  ;18או שליטה בו בניגוד לאמור בסעיף  רישיוןבבעל ההועברו אמצעי שליטה  (ד)

 או הגביל אותה; בשוק התקשורתמעשה או מחדל שפגע בתחרות  רישיוןהיה בפעילותו של בעל ה (ה)

חדלו להתקיים בבעל הרישיון אחת או יותר מהתכונות שהכשירו אותו להיות בעל רישיון זה  )ו( 

 ובכלל זה:

 מנויים פרטיים; 8,000-מ( השירות ניתן ליותר 1) 

 נקודות סיום רשת שמשמשות לטובת מנויים עסקיים. 800-תן ביותר מ( השירות ני2) 

 ( הסתיים תוקף הרישיון.3) 

 

  

יתן השר י, רישיוןביטול האת מחייבת בנסיבות העניין אין היא נוכח השר כי נתקיימה עילה כאמור, ו 10.2

 המעשה או המחדל המהווים עילה לביטול.הזדמנות נאותה לתקן את  רישיוןלבעל ה

ויאפשר  העילה לכךפירוט , תוך רישיוןה לבעל, יודיע על כך בכתב רישיוןביטול האת שקול השר ל החליט 10.3

; השר יודיע לבעל את טענותיו בהתייחס לעילת הביטול הביא בכתבלו, תוך תקופה שיקבע בהודעה, ל

 על החלטתו בכתב, תוך פירוט נימוקיו. רישיוןה
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תוקף, ורשאי הוא להורות לבעל -בר רישיוןבהודעת הביטול יקבע השר את המועד בו יהיה ביטול ה 10.4

לאחר או עד למינוי נאמן או עד למינוי  רישיוןזה עד למתן  רישיוןלהמשיך במתן השירותים לפי  רישיוןה

 לפי העניין. -תה כונס נכסים כדין לשם ניהול הרשת והפעל

זה  רישיוןימשיך במתן השירותים עד תום המועד שקבע השר בהודעתו ויקיים הוראות  רישיוןבעל ה 10.5

 וכל הוראה שיתן לו השר לעניין זה.

 .התלייתו או רישיוןיחולו, בשינויים המחויבים, על הגבלת  רישיוןההליכים המפורטים לעניין ביטול ה 10.6
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 מבנית, בעלות, נכסים ואמצעי שליטה הפרדה –' בפרק 

 הפרדה מבנית -חלק א' 

 מבנית הפרדה . 11

לבין חברות בעלות זיקה  רישיוןבעל ההגבלות ותנאים בדבר היחס שבין  רישיוןלקבוע ב רשאייהיה  השר 11.1

תאגידים נפרדים או  , העברת מידע, קיומם שלמשרהאליו, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי 

, מטעמים של רישיוןבעל ה בזהות, בין היתר, בהתחשב, וזאת מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות

 .קידום התחרות וטובת הציבור

 רישיוןבעל הככל שבעל הרישיון יחזיק במספר רישינות מיוחדים, , 11.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11.2

יקיים מנגנון הפרדה חשבונאית מלאה, באמצעות מערך לדיווח חשבונאי נפרד לכל אחד מהשירותים 

. מערך דיווח חשבונאי זה יאפשר לבודד את ההוצאות וההכנסות בגין השירותים השונים, הרלוונטים

 .שיוןריבעל הכך שניתן יהיה לבחון כל פעילות במתן שירות כאמור בנפרד מכלל הפעילות העסקית של 

 

 העדפה איסור  .12

אחר, במתן  רישיוןחברה בעלת זיקה אליו על פני בעל שהוא  רישיוןבעל מהעדפה של יימנע  רישיוןה בעל 12.1

, לרבות לעניין תשלום בעד השירות, תנאי השירות, זמינות השירות, מתן מידע רישיוןלאותו בעל  שירות

 .לשידורים רישיוןלרבות בעל  –" רישיוןבעל בסעיף זה: "לשירות, ובכל אופן אחר.  הנוגע

מידע  יקבלאחר ולא  רישיוןלא יעביר מידע מסחרי לחברה בעלת זיקה המתחרה עם בעל  רישיוןה בעל 12.2

סודיות, הגבלות  שמירתנהלים העוסקים, בין היתר, בעניין  רישיוןכאמור ממנה; לשם כך יקבע בעל ה

לטפל במידע המסחרי במסגרת  אמוריםוהגישה אליו בידי עובדים שאינם  רישיוןתפוצת המידע בבעל ה

 תפקידם.

  סעיף זה: לעניין

 :מאלהאודות מתחרה שאינם נחלת הרבים והנוגעים לאחד  נתונים  –" מסחרי מידע"

 שירות; מקבלי (1)

 , הטכנולוגיה שבה היא פועלת;פרישתה, הרשת מבנה (2)

, לשינויים בה ולהפעלת שירותים הבזקלהרחבת מערכת מתקני  תכניות (3)

 חדשים באמצעותה;

 ויעדיה; סוגיהמסרי בזק העוברת ברשת,  כמות (4)

טכנולוגיות אחרות שמידע לגביהן נמסר  אואו פעילויות שיווקיות  תוכניות (5)

עסקית אחרת שמידע  פעילותאו לשותף הכללי בידי מתחרה, או  רישיוןלבעל ה

  כמידע חסוי. לגביה סווג על ידי מתחרה

 לשידורים. רישיוןלרבות בעל  -" אחר רישיון בעל"

 .  בוטל13

 .  בוטל14
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 רישיוןהנכסי הגבלות לעניין העברת  - 'בחלק 

 הגדרות .15

 לעניין חלק זה: 15.1

 הנכסים הדרושים להבטחת מתן שירותי בעל הרישיון; - "נכסי הרישיון" 

, ולמעט "תאגיד חוץ" כהגדרתו 1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  - "בנקאי תאגיד"

 באותו חוק.

 

 רישיוןהגבלות בהעברת נכסי ה .16

, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו רישיוןאינו רשאי למכור, להשכיר או למשכן נכס מנכסי ה רישיוןבעל ה 16.1

 בהתאם לתנאים שקבע.ובכתב מראש של השר 

לצד שלישי,  רישיון, ייתן השר הסכמתו להקניית זכויות בנכסי ה16.1ף לגרוע מכלליות האמור בסעיבלי  16.2

הבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי הצד השלישי  רישיוןאם נוכח להנחת דעתו שבעל ה

ה על פי חייב לתת שירותים אל רישיוןזה כל עוד בעל ה רישיוןלפגיעה כלשהי במתן השירותים לפי 

 זה. רישיוןהוראות 

לטובת תאגיד בנקאי הפועל  רישיוןלשעבד נכס מנכסי ה רישיון, רשאי בעל ה16.1על אף האמור בסעיף  16.3

כדין בישראל, לשם קבלת אשראי בנקאי, ובלבד שמסר למנהל הודעה מראש בדבר השעבוד שבכוונתו 

מימוש הזכויות בידי התאגיד הבנקאי לא יגרום כי לעשות, ובהסכם השעבוד נכלל סעיף המבטיח 

 זה;  רישיוןלפגיעה כלשהי במתן שירותים לפי 
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 והגבלות ייםשינו -שליטה  עיצאמ -' ג קחל

 .          בוטל17

 
 העברת אמצעי שליטה .18

אחוזים , בשיעור של עשרה רישיוןחזקה, ישירה או עקיפה, של אמצעי שליטה כלשהו בבעל ההלא תועבר  18.1

( או יותר מאותו אמצעי שליטה, בין בבת אחת ובין בחלקים, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת השר 10%)

 בכתב מראש.

, או חלק מאמצעי שליטה כאמור, באופן רישיוןלא יועבר בדרך כלשהי, אמצעי שליטה כלשהו בבעל ה 18.2

ר, אלא אם כן ניתנה לכך מאדם אחד לאדם אח רישיוןשכתוצאה מן ההעברה תועבר שליטה בבעל ה

 הסכמת השר בכתב מראש.

, ולא יירכשו בה, במישרין או בעקיפין, בידי אדם רישיוןלא תירכש שליטה, ישירה או עקיפה, בבעל ה 18.3

( או יותר באמצעי 10%בעצמו או יחד עם קרובו או עם אחר הפועלים עמו דרך קבע, עשרה אחוזים )

 בת אחת או בחלקים, ללא הסכמת השר בכתב מראש., בין ברישיוןשליטה כלשהו בבעל ה

 רישיוןלעיל, הועברו או נרכשו אמצעי שליטה נסחרים בבעל ה 18.3-ו 18.1 םעל אף האמור בסעיפי 18.4

)למעט העברה או רכישה שתוצאתה העברת שליטה(,  18.3או  18.1בשיעור הטעון אישור לפי סעיפים 

לשר, בכתב, ויגיש בקשה לשר לאישור העברת  רישיוןל הללא שנתבקש אישור השר, ידווח על כך בע

ימים מהיום שנודע על כך לבעל  21או רכישתם כאמור, והכל תוך  רישיוןאמצעי השליטה בבעל ה

 .רישיוןה

 Global or American Depository Sharesאמצעי שליטה, לרבות  -זה, "אמצעי שליטה נסחר"  18בסעיף 

(GDRs or ADRs)  דומות, הרשום למסחר בבורסה לני"ע בארץ או בחו"ל, או שהוצע לציבור או תעודות

 על פי תשקיף ומוחזק בידי הציבור בארץ או בחו"ל.

התקשרות בהסכם חיתום בקשר עם הנפקה או מכירה של ניירות ערך לציבור, רישום למסחר בבורסה   18.5

 depository   חברה לרישומים או אצללני"ע בישראל או בחו"ל, או הפקדת ניירות ערך או רישומם אצל 

agent  אוcustodian לצורך רישוםGDRs   אוADRs  או תעודות דומות בקשר עם הנפקה או מכירה של

 .רישיוןלא ייחשבו כשלעצמם העברת אמצעי שליטה בבעל ה -ניירות ערך לציבור 

 

 חורגות החזקות .19

בציון דבר היותן חורגות,  רישיוןבעלי המניות( בבעל ההחזקות חורגות יירשמו בפנקס החברים )מרשם  19.1

לבעל ההחזקות  רישיון, והודעה על הרישום תימסר על ידי בעל הרישיוןמייד עם היוודע הדבר לבעל ה

 החורגות ולשר.

, לא יקנו למחזיק זכויות כלשהן, ויהוו "מניות רדומות" 19.1החזקות חורגות, שיירשמו כאמור בסעיף  19.2

קבלת דיבידנד או חלוקה אחרת  ןלעניי, זולת 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 308ן בסעיף כמשמעות

לבעלי מניות )ובכלל זה זכות להשתתף בהנפקת זכויות המחושבת על בסיס החזקות באמצעי שליטה 

שיתווספו כאמור, ייחשבו החזקות חורגות(, ולפיכך לא יהיה תוקף  , אלא שגם ההחזקותרישיוןבבעל ה

קבלת דיבידנד או חלוקה  ןלעניילכל פעולה או טענה של הפעלת זכות מכוח החזקות חורגות, למעט 

 אחרת כאמור.  
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 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

לפני ההצבעה, או אם  רישיוןבעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפת בעלי המניות יודיע לבעל ה (א)

או  רישיוןעל גבי כתב ההצבעה, אם החזקותיו בבעל ה -ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא 18 ףפי סעי-הצבעתו טעונות אישור על

 יימנה. 

ח החזקות חורגות; מונה, , לא ייבחר ולא יועבר מכהונתו מכרישיוןלא ימונה דירקטור בבעל ה (ב)

נבחר או הועבר מכהונתו דירקטור כאמור, לא יהיה תוקף למינוי, לבחירה, לכהונה או להעברה, 

 לפי העניין.

  החזקות חורגות לא יקנו זכויות הצבעה באסיפה הכללית; (ג)

 . רישיוןיכללו בתקנון בעל ה 19הוראות סעיף  19.3

החזקת אמצעי שליטה נסחר ללא הסכמת השר כנדרש על פי סעיף  - "החזקות חורגות" לצורך סעיף זה:

; וזאת כל עוד 60, ומכלול החזקות של מחזיק באמצעי שליטה נסחר שפעל בניגוד להוראות סעיף 18

 .60 ף, או מתקיימות נסיבות של הפרת הוראות סעי18דרושה ולא ניתנה הסכמת השר לפי סעיף 

 

 שעבוד אמצעי שליטה .20

או בעל מניות בבעל עניין בה, אינו רשאי לשעבד את מניותיו באופן  רישיוןמניות בחברה בעלת הבעל  20.1

( או יותר מאמצעי שליטה כלשהם בבעל 10%שמימוש השעבוד יגרום לשינוי בבעלות בעשרה אחוזים )

, אלא אם כן כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא הסכמה בכתב רישיוןה

 ראש מאת השר.מ
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 הוהפעלת תחזוקתה, פיתוחה, הרשת הקמת –' גפרק 

 ופיתוחה הרשתהקמת  -' אחלק 

 כללי  .21

 בימיבכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן  רשתהאת  יפעיליקים, יפתח, יקיים, יתחזק ו רישיוןה בעל 21.1

 תקינהרגיעה והן בשעת חירום, בהתאם לדרישות הטכניות וטיב השירות ובאופן המאפשר אספקה 

 זה. רישיון, בהתאם לרישיוןוסדירה של שירותי בעל ה

המנהל רשאי לקבוע, מעת לעת, דרישות טכניות וטיב שירות, לרבות לעניין שדרוגה ועדכונה של הרשת  21.2

 ת.והקניית יכולות טכנולוגיות חדישו

 

 הקמת הרשת ופיתוחה .22

לרבות איכותה הטכנית  ,פיתוחהו אחרת ציבורית בזקאל רשת  ה, לחיבורהרשת להקמת הנוגע בכל 22.1

ויקיים את האמור  רישיוןבהתאם להוראות ה רישיוןיפעל בעל ה ואיכותם הטכנית של רכיביה השונים

  'דנספח  –ההנדסיתבתכנית 

ניתן, לפי תקנים היפעל, ככל  כןתקנים ומפרטים טכניים שקבע המשרד, וכל ה אחרימלא  רישיוןהבעל  22.2

או בידי  (ETSI-ו ITU)כגון מכון התקנים,  מקובלים שנקבעו בידי ארגוני תקינה בארץ ובעולם והמלצות

והן בכל  , בתחום הבזק והאלחוט(WI-FI ,FTTH, D.S.L)כגון  פקטו של התעשייה-פורומים לתקינה דה

 . תחום אחר הנוגע להקמתה ופיתוחה של הרשת

  .דין כלל בהתאם בטיחות בנושאובכלל כך תקנים ומפרטים ה כלימלא אחר  הרישיוןבעל      22.3

 

 הרשת שדרוג או פיתוח תכנית .23

 למנהל"(, יגיש פיתוח תכנית" –)להלן  להרחיב, לפתח או לשדרג את הרשת רישיוןבכוונת בעל הש ככל 23.1

 את אלה: , לכל הפחות,שתכלול ,פיתוחה תכנית את

 שינוייםל ביחס מפורט הסבר לרבות, מעודכנת רשת פרישת תכנית, מעודכנת הנדסית תכנית (א)

 ;ברשת תוספותול

 ;הפיתוח תכנית לביצועזמנים  לוח (ב)

 ;, ככל שרלבנטיותלתדרים דרישות פירוט (ג)

 ;שרלבנטיות, ככל למספור דרישות פירוט (ד)

  .הפיתוחברשת בתקופת ביצוע תכנית  צפויות על טיב השירות וזמינות השירות השפעות (ה)

 . הביצועמועד תחילת ימים לפני  60פחות כל הלכאמור  הפיתוח תכניתאת  יגיש רישיוןה בעל 23.2

 .הזמנים לוח לעניין לרבות, פיתוח תכנית ביצועהמנהל רשאי להתנות תנאים ל 23.3
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 שלבי ביצוע ולוח זמנים .24

, באמצעותה והמועד לתחילת מתן השירות ה, אבני הדרך להקמתאו פיתוחה הרשת לוח הזמנים להקמת 24.1

 .רישיוןביהיו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע 

 ,"(הודעה" -)להלן בסעיף זה בדבר כל סטיה מלוח הזמנים כאמור   המנהל תבכתב איעדכן  רישיוןבעל ה 24.2

 רישיוןבעל ה .מיד לאחר שנוכח לדעת כי נתעוררו קשיים המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים המקורי

וכל מידע אחר שדרש  לוח הזמנים החדשמהו ויפרט לסטייה מלוח הזמנים, יציין בהודעה את הסיבות 

ימים מיום ההודעה או מיום הגשת המידע  45חלפו  ."(משלים מידע" –המנהל לעניין זה )בסעיף זה 

 רישיוןעל התנגדותו לסטיה מלוחות הזמנים, רשאי בעל ה רישיוןהמשלים, והמנהל לא הודיע לבעל ה

 לסטות מלוחות הזמנים כאמור בהודעה.

 

 והפיתוח שינוי תכניות במהלך ההקמה .25

אם כן אישר לו זאת המנהל לפי הוראות סעיף  אינו רשאי לחרוג מהתכנית ההנדסית אלא רישיוןהבעל  25.1

 זה. 

, כי נוצר צורך לסטות או לחרוג מהתכנית הרשתשל  או פיתוחה ה, במהלך הקמתרישיוןנוכח בעל ה 25.2

 רישיוןבכתב אל המנהל לשם קבלת אישורו לשינוי; בפנייתו יפרט בעל ה רישיוןההנדסית, יפנה בעל ה

יצרף לבקשה את התכנית  רישיוןאת מהותו וטיבו של השינוי המבוקש ואת הסיבות לכך; בעל ה

 .המוצעתהמתוקנת 

המנהל רשאי לדחות את הבקשה או לאשרה, כולה או חלקה, וכן רשאי המנהל להתנות אישורו בתנאים,  25.3

; כניות וטיב השירות, הדרישות הטרמת ביצועיה, ככל שאלה דרושים לשם הקפדה על איכות המערכת

 את החלטתו, הכל תוך זמן סביר. רישיוןהמנהל יחליט בעניין הבקשה ויודיע לבעל ה

 בוטל.        26

               
 

 בשיתוף עם אחר גיבוי .27

אחר בהסכמי גיבוי להבטחת רציפות השירות, בכל הנוגע  רישיוןרשאי להתקשר עם בעל  רישיוןה בעל 27.1

קיומו יודיע למנהל על  רישיון. בעל הרישיוןאו שירות שמבצע בעל ה לפעולהלפעולה או שירות הזהים 

 .בסמוך לאחר חתימתו כאמורכל הסכם גיבוי של 

 

 פיקוח על עבודות הקמה ופיתוח .28

הנוגעות לביצוע עבודות  רישיוןמטעמו, על פעולות בעל ה המנהל רשאי לפקח בעצמו או באמצעות אחר 28.1

 חצריההקמה והפיתוח; לשם ביצוע הפיקוח רשאי המנהל להיכנס בכל עת סבירה לאתרי העבודה ול

, לצורך עריכת מדידות ובדיקות ולצורך עיון בכל תכנית או מסמך הנוגעים לביצוע עבודות רישיוןבעל ה

 ההקמה ופיתוח.

ישתף פעולה עם המנהל בכל הנוגע לביצוע הפיקוח על עבודות ההקמה, ובלי לגרוע מכלליות  ןרישיובעל ה 28.2

האמור, יאפשר לו כניסה לאתר העבודה ולמתקניו, יאפשר עיון בכל מסמך, תכנית ומפרט ויספק לו כל 

 מידע שידרוש.



 תשתית פס רחבמתן שירותי בע"מ, ל ------------------חברת ל ------------מספר  מיוחדיון ישר
 

- 17 - 

 

 תיקון ליקויים ופגמים .29

או קויים, פגמים וחריגות שמצא בפעולות ההקמה על לי רישיוןהמנהל רשאי להודיע בכתב לבעל ה 29.1

, מסמכים ומידע שסיפק לו, או על סמך מדידות רישיון, על סמך דו"חות שהגיש בעל ההרשתשל הפיתוח 

 ובדיקות שערך.

( ימים מיום קבלת 14, יודיע למנהל, תוך ארבעה עשר )29.1הודעה כאמור בסעיף  רישיוןקיבל בעל ה 29.2

לאמור בה ואת הפעולות שהוא נקט או עומד לנקוט לשם תיקון הליקויים, הפגמים  ההודעה, את תגובתו

 או החריגות.

 . בוטל30

 . בוטל31

 . בוטל32

 . בוטל33
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 לרש"פ קישור איסור .34

לא יבצע קישור ישיר לרשת של מפעיל תקשורת בשטחי הרשות הפלשתינאית )רש"פ(,  רישיוןבעל ה 34.1

 אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מאת המנהל.

 

 מתן אפשרות שימוש  .35

 לחוק. 5, על פי סמכותו לפי סעיף ברשתבדבר מתן אפשרות שימוש  רישיוןהשר רשאי להורות לבעל ה 35.1

 רישיוןאחר, על פי הוראת השר, לתת באמצעות הרשת שירות; בעל ה רישיוןיאפשר לבעל  רישיוןבעל ה 35.2

ידו למנויי בעל -אחר, בכל הנוגע לאספקת שירות על רישיוןיבטיח תנאים סבירים ושוויוניים לכל בעל 

 .רישיוןה

 

 קהלת זיה בעלחבר תות תשתיריש . 36

שהוא חברה בעלת זיקה על פני בעל  רישיוןיימנע מהעדפה במתן שירות תשתית לבעל  רישיוןה לעב 36.1

 .אחר, בין בתשלום בעד השירות, בין בתנאי השירות, בין בזמינותו או בכל אופן אחר רישיון

להוראות סעיף  סייגים רישיוןה , רשאי המנהל להתיר לבעלרישיוןבעל המאת על פי בקשה בכתב  )א(      36.2

שהוא חברה בעלת זיקה, ובלבד  לשידורים רישיון אחר או בעל רישיוןבכל הנוגע לבעל  ,36.1

  שהתקימו תנאים אלו:

 ;האחר אינו מפעיל מהותי רישיוןבעל ה ( 1)

 .בתחרות בתחום הבזקמהותי אישור כדי לפגוע באופן מתן הכי אין בסבור מנהל ה ( 2)

זיקה שימוש  לתת לחברה בעלת רישיוןלבעל השיתירו , אפשר בסעיף קטן )א( סייגים כאמור )ב( 

 . שיהיו מוגבלים בזמן או בתנאי אחר , ואפשרשלו בתנאים מועדפים ברשת

יכים ותנאים לקבלת לה) זקבה גדרתם בתקנותהכ -" יל מהותיעפמ" -ו" ה בעלת זיקהרבח" -עיף זה סב 36.3

 .2000 -ארציים נייחים(, התש"ס-יםק פנלי למתן שירותי בזלכ רישיון
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 הרשתהפעלת  –' ג חלק

 פעילותתחילת  מועד .37

 . רישיוןמיום מתן ה משנהלא יאוחר  , כולם או חלקם,שירותים במתן יחל רישיוןה בעל 37.1

 

 אישור הפעלה .38

יחל במתן שירותיו באמצעות הרשת בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמנהל להפעלת הרשת  רישיוןבעל ה 38.1

 "(.הפעלהאישור " -ותחילת מתן שירות באמצעותה )להלן 

 המועד לפני ימים משלושים, לא יאוחר לשם קבלת אישור הפעלהיפנה למנהל בכתב  רישיוןבעל ה 38.2

 .השירותים מתן לתחילת המתוכנן

, לרבות בהתייחס רישיוןעל מצב ההכנות לשם מתן שירותיו על פי ה רישיוןבפנייתו ידווח בעל ה 38.3

 :לנושאים אלה

 השירותים; מועד מתוכנן לתחילת מתן )א( 

 ;לתקנותהרשת בהתאם  הקמת ( ב)

העברת רשימת נושאי המשרה בחברה בצרוף המסמכים הנדרשים בהתייחס לנושאי המשרה  (ג)

 ;בהתאם לתקנות

 ;רישיוןב 98 כנדרש בסעיף דעת מחוות ועותק ביטוח חוזה של קיומו (ד)

 ;רישיוןב 64כאמור בסעיף  התלונות נציב פרטי (ה)

 ;רישיוןב 63מוקד פניות כאמור בסעיף  פרטי (ו)

 ;רישיוןב 55 בסעיף כאמור מנוי עם התקשרות סכםה קיום (ז)

 ;רישיוןב 91 בסעיף כאמור השירות תעריפי פרסום (ח)

 ;רישיוןב 66מערכת למניעת הונאות בהתאם לאמור בסעיף  קיום )ט( 

 ;רישיוןב א113מערכת תיעוד למסמכים והקלטות בהתאם לאמור בסעיף  קיום ( י)

 קיום נוהל בדיקת שירות לפני מסירה השירות/התשתית לשימוש הלקוח. )יב( 

 כל פרט אחר כפי שיורה המנהל. (יג)

 

 שומרוןופעילות בשטח המינהל האזרחי ליהודה  .39

 רישיון המינהל האזרחישל המינהל האזרחי;  רישיוןשומרון על פי ויפעל באזורי יהודה  רישיוןבעל ה 39.1

, בשינויים המחוייבים, לרבות הצורך בקבלת אישור פרטני רישיוןיהיה מבוסס, בעיקרו, על הוראות ה

 ., ככל שנדרשבזק תקןימהמינהל האזרחי להקמת כל מ
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  חירוםב היערכות להבטחת הרציפות התפקודית .40

 ימנה בעל תפקיד )כולל סגן א' וסגן ב'( שיהיה אחראי בחירום לקשר עם המשרד;  רישיוןבעל ה 40.1

מנויים, יהיה ערוך להבטחת הרציפות התפקודית  50,000מעל  פנים ארצי נייחהנותן שירות  רישיוןבעל   40.2

 "היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום". –בחירום, כמפורט בנספח ה' 
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 ותחזוקהבדיקות  - 'דחלק 

 הגדרות .41

 בחלק זה: 41.1

המתבצעת לפי הוראות הרישיון, בפרקי זמן  ממנהאו כל חלק  הרשת בדיקת - "תקופתית בדיקה"

 קבועים ולפחות אחת לשנה;

או כל חלק ממנה המבוצעת בשל פעולת תחזוקה או תיקון,  הרשתבדיקת   - "בדיקה מיוחדת"

בירור תלונה, שינוי טכנולוגי, שינוי  תקלה,הפרעה אלקטרומגנטית, בעקבות 

או לפי דרישת  בעל הרישיון, הנערכת ביוזמת וכיוצא בזההנדסית התכנית ה

 המנהל;

 באופן שוטף.המתבצע או כל חלק ממנה,  הרשתבדיקה של  - "קבועהבדיקה "

 דיקותיצוע בבתחזוקה ו .42

 .הרשת של הלתחזוקתאחראי  רישיוןבעל ה 42.1

יקיים בדיקות תקופתיות של הרשת וימציא את תוצאות הבדיקות לפי דרישת המנהל תוך  רישיוןבעל ה 42.2

 ימים מיום הדרישה. 30

ולבדיקה  הרשת( מתמיד של ביצועי Monitoringיקים ויפעיל מערכת בקרה לניטור ) רישיוןה בעל 42.3

-על, של הרשת או כל חלק ממנה , וכן יערוך, באופן שוטף, בדיקות קבועותהרשת של תקינות תקופתית

 .רישיוןידי בעל ה-על שתקבעפי הצורך, לפי תכנית הבדיקות 

, לרבות עמידה 'ד בנספחיבצע בדיקה קבועה בכל הנוגע לאיכות השירות כמפורט  רישיוןבעל ה 42.4

ימים מיום  30וימציא את תוצאות הבדיקות לפי דרישת המנהל תוך  ,ITU-Tשל  םרלוונטייבסטנדרטים 

 .הדרישה

יבצע את הבדיקה האמורה  רישיוןבעל ה ;לערוך בדיקה מיוחדת רישיוןהמנהל רשאי להורות לבעל ה 42.5

 .במתכונת ובמועד שיקבע המנהל וימציא לו על פי דרישתו את תוצאותיה

בעצמו, ככל שיראה צורך בכך; בעל רשאי לבצע בדיקות  יהיה ,שהוסמך לכך מטעמוהמנהל, או מי  42.6

, לאחר תיאום מראש, למנהל או למי שהוסמך לכך מטעמו, גישה למתקנים ולציוד יאפשר, רישיוןה

 .וכוח אדם מקצועי המועסק אצלו ציוד בדיקה הנמצא בשימושו לרשותוויעמיד 

 

 ותחזוקה תקלותבדיקות, יומן  .43

 התקלות(, שבו יירשמו פרטי "תחזוקהיומן " –)להלן  ותחזוקה תקלותבדיקות, ינהל יומן  רישיוןבעל ה 43.1

 .ברשתוהבדיקות  הצעדים שננקטו לתיקונן

( החודשים 12עשר )-המתייחס, בכל עת, לשניםאת יומן התחזוקה  במשרדיו ישמור רישיוןבעל ה 43.2

, יאפשר למנהל או לנציג מוסמך מטעמו לעיין בו בכל עת, לבדקו או להעתיקו בכל דרך שהיא הקודמים,

 .ויעבירו לעיון המנהל לפי דרישתו
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 תיקון ליקויים ופגמים .44

ואשר גורמים לפגיעה ברמת על ליקויים ופגמים שמצא  רישיוןלהודיע בכתב לבעל ה ,המנהל רשאי 44.1

אחרות  למערכותי של הרשת, לפגיעה ברמת הבטיחות או להפרעה ברמת השרידות והגיבו השירות

, בדיקות שערך או על סמך מנוימעל סמך מעקב אחר ביצועי הרשת, תלונות לרבות הפועלות כדין וזאת 

 .רישיוןהבדיקה, מסמכים ומידע שסיפק לו בעל  חותדו"

הליקויים לתקן את  רישיוןבעל ההמועדים שעד אליהם חייב על  רישיוןהמנהל רשאי להורות לבעל ה 44.2

 והפגמים.

על תיקון הודעה כאמור, יודיע למנהל, תוך המועד שנקבע לכך בהודעת המנהל,  רישיוןקיבל בעל ה 44.3

 והפגמים, בפירוט שביקש המנהל. הליקויים

 

 בדיקות ציוד ואישורי התקנה -' החלק 

 ציוד קצה .45

או בציוד קצה הפטור מאישור סוג  קצה שיש לו אישור סוג בציודיבטיח כי הרשת תתמוך  רישיוןה בעל 45.1

 כאמור. קצהבאופן תקין, באמצעות ציוד  רישיוןותאפשר את מתן שירותי בעל ה מכוח החוק או הפקודה

יעמיד לרשות המנהל את מפרטי ציוד הקצה המתאימים לרשת ויסייע, על פי דרישות  רישיוןבעל ה 45.2

ישראליים או למפרטים של המשרד, או לתקנים ומפרטים כאמור; המנהל המנהל, להסבתם לתקנים 

לתקנים  רישיוןיציב דרישות השונות מדרישות תקנים אירופיים רק לצורך התאמת מפרטיו של בעל ה

ישראליים, למפרטים של המשרד, לשם שילוב השפה העברית, למניעת הפרעות למערכות אחרות 

 עם רשתות הבזק בישראל. והפרעות ממערכות אחרות ולתאימות

, ובלבד שיתקיימו כל לרשתרשאי למכור או להשכיר למנוייו ציוד קצה לשם התחברות  רישיוןבעל ה 45.3

 אלה:

כי הוא ו לשם קבלת שירות הקצה כי אינו חייב לרכוש אצלו את ציוד הודיע למנוי רישיוןבעל ה )א(

ממשווק בחו"ל, שיצרן הציוד  אוממשווק מורשה כלשהו בארץ גם קצה הציוד את רשאי לרכוש 

 ;רישיוןתיו לציוד הקצה המשווק על ידי בעל היואישר שהוא דומה בתכונותיו ובאפשרו

שירותי תחזוקה לציוד קצה ממנו ויודיע למנוי כי  קבלת שירות בקבלתלא התנה  רישיוןבעל ה )ב(

קצה, לרבות ציוד הקצה שנרכש או נשכר מבעל הוא רשאי לקבל מכל אדם שירות תחזוקה לציוד 

 .רישיוןה

בדיקות לוודא עמידתו של ציוד קצה במפרטי הרשת, ללא  יבצע, על פי דרישת המנהל, רישיוןה בעל 45.4

( ימים ממועד קבלת דרישת המנהל. 14עשר )-תוך ארבעה תסתייםתשלום; בדיקת ציוד קצה כאמור 

לבצע בדיקות לשם מתן אישור סוג,  רישיוןהשר להסמיך את בעל ה מסמכותאין באמור כדי לגרוע 

 בתשלום.

 פי דרישתו, את התקנים ומפרטי הבדיקה הנדרשים לשם הענקת אישור עליעביר למנהל,  רישיוןה בעל 

 מי מטעמו. אועל ידי המשרד  או קביעת פטור מאישור סוג,סוג 
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שר הפעלתו תלויה באספקת חשמל ממערכת החשמל ציוד קצה, א למנוימספק  רישיוןשבעל ה במקרה 45.5

לידיעת המנוי כי בשעת הפסקת חשמל נפסקת פעולתו של ציוד הקצה  רישיוןהבחצרי המנוי, יביא בעל 

 מערכת גיבוי(.  -הותקנה לו מערכת לאספקת גיבוי חשמלי )להלן  כןהאמור, אלא אם 

נתו בחצרי המנוי ככל שמכירתו או רכישת ציוד הקצה ובעת התק בעתהמנוי כאמור יעשה  עדכון 

, וכן באמצעות כיתוב ברור במקום בולט על גבי ציוד רישיוןבידי בעל ה נעשיתהתקנתו, לפי העניין, 

 . אריזתוהקצה או 

לציוד הקצה, יביא לידיעת המנוי את משך הזמן בו מאפשרת מערכת  גיבוימערכת  רישיוןבעל ה סיפק 

 של ציוד הקצה.  הפעלתוהגיבוי את המשך 

המשמש לקבלת שירות טלפוניה בידי המנוי,  נייח ציוד קצה -" קצה ציודזה: " מישנהסעיף  לעניין

 או מתאם. מודםלרבות 

 חובת תחזוקה .45.6

או מאת מי מטעמו, והסכם הרכישה כלל שירותי תחזוקה, יהא בעל  רישיוןרכש מנוי ציוד קצה מבעל ה 46.1

לא יהיה אחראי  רישיוןאחראי לתחזוקתו של ציוד הקצה שנרכש כאמור, אולם בעל ה רישיוןה

לתחזוקתו של ציוד קצה שנרכש כאמור מעבר לתקופת האחזקה שהתחייב עליה היצרן, אלא אם כן 

הוסכם אחרת בינו לבין המנוי; כללו שירותי התחזוקה שירותי ביטוח, יינתן שירות הביטוח לאחר 

 נדרשים על פי כל דין.קבלת האישורים ה

או מאת מי מטעמו, אין בעל  רישיוןעשה מנוי שימוש, לשם קבלת שירות, בציוד קצה שלא נרכש מבעל ה 46.2

להתקשר עם מנוי בהסכם למתן  רישיוןהחייב בתחזוקתו של ציוד קצה זה, ואולם רשאי בעל  רישיוןה

  שירותי תחזוקה גם לציוד כאמור.

ה, כאמור לעיל, משמעה גם אספקת חלקי חילוף ואבזרים לציוד קצה, לרבות לעניין חובת התחזוק 46.3

אינו  רישיוןאו ממי מטעמו, אף אם בעל ה רישיוןלציוד קצה מסוגי דגמים המוצעים לציבור בידי בעל ה

 נותן שירותי תיקונים לאותם דגמים.
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  שימוש בתדרים במקטעים אלחוטיים - ו'חלק 

 הגדרות . 47

 .1972-פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, תשל"בכהגדרתו ב -" המנהל, "זה בחלק    47.1

 

 תדריםהקצאה ושימוש ב .48

 תדרים: רישיוןהוקצו לבעל ה 48.1

אלחוטיים רק בתדרים שאישר לו המנהל  בזקתקני ירשאי להפעיל מ רישיוןה בעליהיה  )א(

, ועל פי הכללים על פי הפקודה לו המנהל שהורהכפי התנאים במסגרת  ,פרטניים רישיונותב

 ;להקצאת תדרים

תקני בזק יהגבלות, בין היתר, בהפעלת מ בדבר רישיוןרשאי להורות לבעל ה המנהליהיה  )ב(

תקני יאו בדבר הגבלות בהפעלת מ ,מוגדריםאלחוטיים בתדרים מסוימים ובאזורים גיאוגרפיים 

מם, ישירותים נוספים או בתאום ע למפעיליבזק אלחוטיים בתדרים המותרים לשימוש, במקביל 

 ;והכל על פי הוראות המנהל

 ;, ככל שנקבעו בדיןרישויבעד ואגרות  תדריםעד הקצאה של באגרות  רישיוןבעל הישלם  )ג(

חלופיים לתדרים שהוקצו לו; קבע המנהל  תדרים רישיוןרשאי להקצות לבעל ה המנהליהיה  )ד(

חשבונו, את השינויים הדרושים לשם שימוש  על, רישיוןתדרים חלופיים כאמור, יבצע בעל ה

 ;שקבע המנהל המועדבתדרים החלופיים, תוך 

להפעיל  רישיוןהמנהל רשאי, לצמצם ללא פיצוי או תמורה את תחום התדרים בו רשאי בעל ה )ה( 

, אם נוכח כי צמצום כאמור יביא לניצול יעיל יותר לעיל שלו כאמורמתקני הבזק האלחוטיים את 

, כמות רישיוןבהתחשב במידת ניצול התדרים בידי בעל הלרבות קטרום התדרים בישראל, של ספ

מנוייו והתנועה הממוצעת למנוי, בהשוואה לכמות המנויים והתנועה הממוצעת למנוי של 

אחרות; המנהל לא יחליט לצמצם את תחום התדרים כאמור אלא לאחר אלחוטיות מערכות 

 .מיע את טענותיוהזדמנות להש רישיוןשנתן לבעל ה

במצטבר יחד עם היקף  רישיוןלראות את היקף פעילותו של בעל ה המנהללעניין הקצאת תדרים, רשאי  48.2

 רישיון, ורשאי הוא לראותם כבעל רישיוןשהם חברות בעלות זיקה לבעל ה רישיוןבעלי פעילותם של 

 אחד.

 

 לשימוש בתדרים תנאים .     49

 תדרים: רישיוןהוקצו לבעל ה 49.1

אינו רשאי להעביר  רישיון. בעל הומתן שירותיצורך ורק ל אךשימוש בתדרים  רישיוןה בעליעשה  )א(

לשימושים אחרים או לשימושם של אחרים, או לאפשר לאחרים  בתדריםאת זכות השימוש 

 לעשות בהם שימוש.

בעניין זה  תיוהוראוהמנהל; המנהל יקבע  הוראותלפי  בתדריםיעשה שימוש  רישיוןה בעל )ב(

בתדרים בידי גורמים אחרים ועל התכנית הנגזרת מההיערכות  שימושבהתבסס, בין היתר, על 

 מיוחד בעורף. מצבלקראת מצב חירום או 
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אינו רשאי לעשות שימוש בתדרים שהוקצו לאחר, אלא אם התיר לו זאת המנהל, מראש  רישיוןבעל ה 49.2

 ובכתב.

 

 ומניעת הפרעותבטיחות בשימוש בתדרים  .50

 :בפקודה כמשמעותהתחנת טלגרף אלחוטי  רישיוןהקים בעל ה 50.1

הרוקחים )יסודות  תקנותפי הוראות -על פי כל דין, לרבות על רישיוןיפעילה בעל הויקימה  )א(

"(, ולאחר שקיבל היתר הרוקחים תקנות" –)להלן  1980 - םרדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"

 .לפי תקנות הרוקחים

באופן המונע הפרעות הדדיות בינו לבין מערכות  ויפעילה תחנת הטלגרף האלחוטיאת  רישיוןה בעליקים  50.2

, וזאת בעניין זה, בין היתר, כלהלן רישיוןמכלליות האמור, יפעל בעל ה לגרועאחרות הפועלות כדין; בלי 

ההפרעה נגרמת על ידו לתחנת בין אם ההפרעה היא לתחנת הטלגרף האלחוטי של בעל הרישיון ובין אם 

 טלגרף אלחוטי של כל גורם אחר הפועל כדין.

בדיקות ומדידות לצורך מניעתן של הפרעות  יבצעהפעלת כל מרכיב אלחוטי  לפני )א(

 אלקטרומגנטיות; 

אלקטרומגנטיות, או נתגלו הפרעות בעת ההפעלה, יפעל  הפרעותכי צפויות  רישיוןבעל ה מצא )ב(

מהגילוי, וזאת לשם תאום פתרון למניעת הפרעות אלה ולמניעת  שעות 24 -חר ממיידית, ולא יאו

בכתב למנהל, או למי שמונה לכך מטעמו, כדי למצוא  רישיוןיפנה בעל ה פתרוןהישנותן. בהעדר 

 ; לכךפתרון סביר 

הפרעה למערכת הפועלת כדין; לא נמצא פתרון  שלאחרים במקרה  רישיוןבעלי פעולה עם  ישתף )ג(

שינויים  ביצוע, לפי הוראות המנהל לעניין רישיוןההפרעה בין מערכות כאמור, יפעל בעל ל

 מסויימיםאו בשימוש בתדרים, או יחדל משידור בתדרים תחנת הטלגרף האלחוטי בהפעלת 

 באזור מסוים;

מדרישת המנהל, לכל דרישות המנהל בדבר טיפול  שעות 24 -מיידית, ולא יאוחר מ ייענה )ד(

גורמים אחרים הפועלים כדין, בישראל, בשטחי  אואחרים  רישיוןת ותאום עם בעלי בהפרעו

כל מידע הנדרש לצורך זה, יבצע  למנהל, יגיש ואחרות הרשות הפלשתינאית ובמדינות שכנות

בתדרים שנקבעו בידי המנהל ויפעל  משימושמדידות אלקטרומגנטיות לפי דרישות המנהל, יימנע 

מסוימים באתרים מסוימים, לרבות  בתדריםבמגבלות שיורה המנהל, לרבות בדבר הספק שידור 

, קיטוב אנטנות וכיוון אנטנות; אנטנותהטלת מגבלות בדבר גובה אנטנות, שבח אנטנות, סוג 

פי הוראות מיוחדות של , הן על ובאחריותועל חשבונו  רישיוןהתאום כאמור יבוצע בידי בעל ה

לאומיות והסכמים בילטראליים עם מדינות ו/או עם -ביןהמנהל והן על פי ההוראות שבאמנות 

 ישראל צד להן. שמדינתהרשות הפלשתינאית  

מפני קורנים אחרים, הפועלים בתחומי תדרים זהים לתחומי  הגנה, כדי להקנות רישיוןבמתן ה אין 50.3

מקורנים אחרים הפועלים שידורי שווא של , או הגנה מפני רישיוןה בעל ו שלהתדרים שהותרו לשימוש

אחרים הפועלים בתחומי תדרים זהים לתחומי התדרים שהותרו לשימושו  קורניםכדין, או הגנה מפני 

, או מחוץ לשטח המדינה או בשטח שאין רישיוןולגורמים נוספים במשותף עם בעל ה רישיוןהשל בעל 

 להגנהאו בחלל, ואולם המנהל יעשה כל שביכולתו כדי למצוא פתרון נאות  שליטה עליו, למדינה

 הנדרשת, ולפתרון הפרעות הדדיות, אם תהיינה.
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 הסדרים בתחום הביטחון -' ח חלק

 מתן שירותים לכוחות הביטחון .53

שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון,  קפסי רישיוןבעל ה ככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון, 53.1

 .לחוק 13בהוראות שיינתנו לו לפי הוראת סעיף כמפורט 

יאפשר לכוחות הביטחון, לממש, בכפוף לכל דין, את סמכויותיהם ביחס לכל פעילות בזק  רישיוןבעל ה 53.2

, ויהיה אחראי לקיומם, תקינותם והתאמתם הטכנולוגית של הציוד ותשתית רישיוןשבמסגרת ה

וכמפורט בהוראות  הדרושים לשם מימוש היכולת לביצוע האמור, והכל בתיאום עם כוחות הביטחון

 לחוק. 13שיינתנו לו על ידם לפי סעיף 

 לחוק. 13כוחות הביטחון יישאו בתשלום על פי הוראות סעיף  53.3

מכוח כל דין, בגין או  98.2 סעיףיהיה פטור מחובת שיפוי לטובת המדינה מכוח הוראות  רישיוןבעל ה 53.4

 13לו לפי הוראת סעיף , ובלבד שפעל לפי הוראה שניתנה ביצוע השירותים המיוחדים לכוחות הביטחון

 .לחוק

 

 הוראות הביטחון .54

ימנה ממונה ביטחון, בהתאם להוראות  רישיוןבעל הככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון,  54.1

וימלא בקפדנות אחר הוראות הביטחון  ,1998–התשנ"ח, ציבוריים החוק להסדרת הביטחון בגופים

 .שיימסר לו על ידם

מתאימות במסמכי הוראות  יקבע רישיוןבעל הככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון,  54.2

ההתאגדות ויפעל כך שלא יתמנה ולא יכהן אדם במשרה או בתפקיד המנויים בהוראות הביטחון 

 ידי כוחות הביטחון, אלא אם כן הוא עומד בתנאים אלה:-שיימסרו לו על

 הוא אזרח ישראל ותושב ישראל; )א(

 ניתן לו אישור ביטחוני מטעם שירות הביטחון הכללי, לפיו אין מניעה לכהונתו כאמור. )ב(

 יפעל לשמירת סודיות פעילותם של כוחות הביטחון וינהג לפי הנחיות הביטחון של אותם רישיוןבעל ה 54.3

 רישיוןפקידים בבעל התוחות ביטחון, לרבות בעניין סיווג ביטחוני מתאים לנושא משרה ובעלי כ

 .ושמירה על כל מידע שהוגדר כמסווג

בסיסי המידע ו רכיבי המערכתלו, משמערכת הם הדרושים להגנה על יינקוט בצעד רישיוןעל הב 54.4

ורשים, על פי מ המשמשים למתן שירותים לתפעול ושליטה על המערכת מפני פעילות של גורמים בלתי

 .שיימסרו לו ע"י כוחות הביטחון, ככל שיימסרוהוראות 
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 IPv6הקצאת כתובות בפרוטוקול   -חלק ט' 

 IPv6הקצאת כתובות בפרוטוקול  א.54

ובאופן שיאפשר גישה  IPv6הרשת ומרכיביה, כך שיתמכו באופן מלא בפרוטוקול  יקים את בעל הרישיון א   54.1

, וכן יפעל IPv6מכל ציוד קצה התומך בפרוטוקול  IPv6למנויים לשירות האינטרנט בפרוטוקול 

 , IPv6להכשרת כוח אדם כנדרש לתמיכה בפרוטוקול 

לכל מנויי חדש או מנוי קיים המבקש ממנו כתובת  IPv6וטוקול בפר IPבעל הרישיון יקצה כתובות א   54.2

 .IPv6ובעל ציוד קצה התומך בפרוטוקול  IPv6בפרוטוקול 

מנויים קיימים וחדשים בעלי ציוד קצה התומך ל IPv6בפרוטוקול  כתובות  יקצהבעל הרישיון א   54.3

 . IPv6בפרוטוקול 

 בוטל א  54.4

 .  IPv6י בעל הרישיון יתמוך בפרוטוקול כל ציוד קצה המסופק ע" א  54.5

 בוטל א  54.7 בוטל א54.6

בעל הרישיון יספק תמיכה למנוייו באמצעות מוקדי השירות בסוגיות הקשורות לביצוע ההתאמות  א  54.8

 הנדרשות בהגדרות ציוד הקצה, אם ציוד קצה זהה נמכר או משווק ע"י בעל הרישיון. 

 ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת. –" ציוד קצה" לעניין סעיף זה:

 בשיטות הבאות:  יוכל  להתבצע IPv6 -ל IPv4-המעבר מ א  54.9

Dual Stack 

Tunneling 

Translation 

IPv6 Only  

כל שרתי האחסון אשר יש למנויים גישה אליהם ואשר באמצעותם ניתן שירות למנויים אצל בעל  א54.10

 .IPv6הרישיון, לרבות שרתי האחסון לאתרי תוכן חייבים לתמוך בפרוטוקול 

תוטמע בכל מרכיבי הרשת והמערכות הקוויות והאלחוטיות של בעל  IPv6תמיכה בפרוטוקול ה א  54.11

תן שירות הגלישה ובכל האפליקציות והשירותים השונים אשר מספק בעל הרישיון  הנוגעים למ

 את הפעולות/המרכיבים הבאים: לכל הפחותהרישיון ותכלול 

 IPפעולות בסיסיות והגדרות של שכבת ה  .א

  3AAA ,BRASהרשאות גישה  .ב

 IPv6הגדרת כתובות בהתאם לארכיטקטורת כתובת  .ג

 IPSec .ד

 שכבות אבטחת המידע .ה

 אצל בעל הרישיון  הנוגעות למתן שירותי גישה ואפליקציות באינטרנט  IT-כלל מערכות ה .ו

כלל המערכות, השרתים, הנתבים, המתגים וכיוצ"ב ברשתות הליבה, האגרגציה והגישה,  .ז

 הנוגעים למתן שירותי גישה ואפליקציות באינטרנט.

                                                           
3 Authentication, Authorization, and Accounting 
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 DNS ,DHCP ,API .ח

 פרוטוקולי ניתוב שונים .ט

 האינטרנטקישורים בין בעלי רישיון שונים ברשת  .י

 קישורים המשמשים לחיבור בינלאומי .יא

  Multicasting .יב

 (7IPS, 6IDS, 5APFW, 4FWהגנת הרשת ) .יג

 בכל הדרכים הבאות:  6IPvבעל הרישיון יעדכן את מנוייו בדבר תמיכתו בפרוטוקול  א54.12

 על ידי הסברה כתובה באתר האינטרנט של בעל הרישיון. .א

דיוור ישיר למנויים אשר יצורף לחשבונית שתישלח למנוי בחודש הראשון לאחר באמצעות  .ב

  .IPv6תחילת התמיכה בפרוטוקול 

                                                           
4 Firewall 
5 Application Firewall 
6 Intrusion Detection System 
7 Intrusion Protection System 
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 למנויים םאספקת שירותי -' דפרק 

 התקשרות עם מנויים -חלק א'

 הסכם התקשרות .55

עיון המנהל לותו איגיש ולהציע למנוייו,  שר בכוונתואהסכם ההתקשרות  של יכין נוסח רישיוןבעל ה 55.1

 לפי דרישתו.

להוראות  תנאי הסכם ההתקשרות לא יעמדו בסתירה, מפורשת או משתמעת, להוראות כל דין או 55.2

 המיטיבות עם המנוי, כדי למנוע קביעת הוראות שונות בהסכם ההתקשרות לעיל אין באמור; רישיוןה

 .רישיוןוראות הדין או ההלעומת 

ויצוין בו בהבלטה , ולהבנה כשהוא ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאהסכם ההתקשרות יהיה בכתב ה 55.3

 רישיוןתו של בעל החובם ההתקשרות או בדבר כדבר זכותו של המנוי לבטל את הסבכל תנאי או סייג 

 .ל התניה בהסכם ההתקשרות תובא במפורש ולא על דרך ההפניהככלפי המנוי; 

 וני הניתן לשמירה ולאחזור בידי המנוי.לרבות מסמך אלקטר -" כתבלעניין סעיף זה, " 

 :אלה את, ברורה בצורה, היתר בין, יכלול ההתקשרות הסכם 55.4

יפרט באופן ברור ומדויק את עיקרי פרטיה של תכנית החלק הראשון של הסכם ההתקשרות  (א)

כלל הסכם . "(עיקרי התכנית" -)להלן  התעריפים והשירותים על פי הסכם ההתקשרות 

שיון רשאי לפרט את עיקרי התכנית על גבי שני יסוג אחד של שירותים, יהיה בעל הר ההתקשרות

, בכתב ידשינויים או תוספות ללא כל מסמך עיקרי התכנית יהיה מודפס, עמודים לכל היותר. 

 והכל כמפורט להלן: (,1למעט האמור בפסקה )

שביצע את ההתקשרות, תאריך  רישיוןאו הסמליל שלו, פרטי נציג בעל ה רישיוןשם בעל ה (1)

מען, , 9סוג המנוי, פרטי המנוי לרבות שם המנוי, מספר זהות, 8ההתקשרותביצוע ואופן 

מספר הטלפון שאליו מתייחס ההסכם, מספר טלפון נוסף של כתובת דואר אלקטרוני, 

 שירותיםבדבר שיעור ניצול חבילת  מאת בעל הרישיוןשאליו תישלחנה הודעות המנוי 

ובדבר ניתוק מנוי רדום, כאמור בסעיף  92שינוי תעריפים כאמור בסעיף  ,90כאמור בסעיף 

בעל הרישיון לא יוכל להשלים את ביצוע , ככל שכלול בהתקשרות; ותיאור טובין 82

 העסקה כל עוד לא צוין במסגרת הסכם ההתקשרות מספר הטלפון הנוסף האמור; 

" התחייבות, ומועד סיומה. לעניין ס"ק זה, "משך תקופת התחייבות, ככל שקיימת (2)

 ;87.5כמשמעותה בסעיף 

כל התעריפים, על פיהם מחייב בעל הרישיון את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל בעת  (3)

ביצוע ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע או תשלום חד פעמי, לרבות תשלום 

בזק, ובכלל זה דמי חיבור, כמשמעותם קבוע או תשלום חד פעמי שאינו בגדר שירות 

 ( ודמי מעבר לתכנית.1)א85.1)א(, דמי כרטיס חכם כמשמעותם בסעיף 85.1בסעיף 

ככל שבעל הרישיון אינו מחייב בדמי חיבור או בדמי כרטיס חכם או בדמי מעבר לתכנית, 

 יצוין הדבר בהתאם.

 בוטל א(3)

                                                           
או עסקה באמצעות  1981 -עסקה בתחנת שירות של בעל הרישיון או עסקה ברוכלות, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א   8

 שיחת טלפון או עסקה באמצעות האינטרנט.
 מנוי עסקי או מנוי עסקי מפוצל או מנוי פרטי.  9
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 בוטל (ב3)

 ג(     בוטל3)

"(, הטבהלמנוי שירות הניתן בהנחה או בחינם לתקופה קצובה )" מספק בעל הרישיון (ד3)

ולאחר מכן בתשלום מלא או ניתן למנוי זיכוי עבור ציוד קצה, שמסר המנוי לבעל הרישיון, 

 יפרט בעל הרישיון בעיקרי התכנית את אלה:

 הסכום החודשי של ההטבה/הזיכוי; (1)

 משך תקופת מתן ההטבה/הזיכוי; (2)

 ;10שממנו תתחיל תקופת ההטבה/הזיכוי להימנות סוג המועד (3)

 תעריף השירות לאחר סיום מתן ההטבה. (4)

האמור לעיל יחול גם כשמדובר בהטבה הניתנת במסגרת תכנית התעריפים ולאו דווקא 

 לשירות מסוים הכלול בתכנית.

יקרי ביצע המנוי מעבר מתכנית תעריפים אחת לאחרת, ובעל הרישיון המציא למנוי את ע (ה3)

 התכנית החדשה, יכללו עיקרי התכנית גם את תאריך כניסתה לתוקף של התכנית החדשה.

תיאור כל טובין שנרכשו או נשכרו בעת ביצוע ההתקשרות ומחירם הכולל, וככול שהוסכם  (4) 

שיעורו של כל תשלום.  –בין המנוי לבין בעל הרישיון על תשלום לשיעורין בעבור טובין 

  ;ו במתנה יצוין הדבר באופן מפורשככל שטובין ניתנ

   ;מידע בדבר ביטול כל הטבה בעקבות מעבר לתכנית תעריפים אחרת (5)

  בוטל; (6)

מידע בדבר העלאת תעריפים במהלך תקופת ההתחייבות ככל  -לעניין מנוי עסקי  (7)

שאפשרות כאמור קיימת במסגרת תנאי הסכם ההתקשרות, לרבות מועד העלאת התעריף 

 ;, לפי הענייןלחוק ד 51או  א51בסעיף  כהגדרתו -" עסקי מנוי; בסעיף זה, "ושיעורו

 ;87.5" כמשמעותה בסעיף התחייבות"

 , בהתקשרות קודמת;רישיוןה ציוד קצה שנרכש מבעלמידע בגין יתרת תשלום עבור  (8)

 לעניין שירות גישה לאינטרנט, יפורט גם המידע להלן: (9)

  ;(Mbpsקצב הגלישה העולה ויורד ביחידות של מס"ש ) ))א((

 נפח תיבת הדואר האלקטרוני; ))ב((   

הגבלות בדבר נפח הגלישה המותר לשימוש במסגרת ההתקשרות ותנאי קיומן של  ))ג(( 

  השימוש בחריגה ממנה.

הוא נמסר לידיו בעת ביצוע מסמך עיקרי התכנית וכי הצהרה של המנוי לפיה הוא קרא את  (10)

אשר ביצע את  רישיוןצוינו פרטי הנציג מטעם בעל היההצהרה בגוף ההתקשרות. 

  כנית.עיקרי הת ףפיע בסותו של המנוי ההתקשרות וחתימתו המקורית

לקבלת  רישיוןמי שהתקשר בהסכם התקשרות עם בעל  –" נוימ" ,(10( עד )1לעניין ס"ק ) (11)

 או לקבלת שירות מפ"א נייח ,שה מספרי טלפון לכל היותרינייד לעשרים וחמ מפ"א שירות

או מי שהתקשר בהסכם התקשרות ₪,  2000 -וממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך מ

                                                           
 ידי המנוי.לדוגמה: תאריך כניסת התכנית לתוקף, תאריך ההפעלה של הכרטיס החכם על    10
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לכל היותר, ניידים לעשרים וחמישה מספרי טלפון  ונייח משולב, לקבלת שירות מפ"א נייד

  .משלם מראש למעט מנויוהכל  ₪, 2000 -מ ואשר ממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך

בעל הרישיון ישלח אל מנוי עסקי מפוצל את עיקרי התכנית באמצעות מסרון עם קישור  (12)

 .מצורף

בעל הרישיון לא יכלול בעיקרי התכנית מידע או פרטים נוספים מעבר למפורט בסעיף זה,  (13)

ת צריכה, שיש בהם כדי להשפיע אלא אם מדובר בנתונים בערכים של ש"ח או ש"ח ליחיד

 באופן ישיר על גובה החשבון של המנוי

( יוצגו בטבלה בעלת שתי 5) -( ו4תעריפי כל השירותים והתשלומים, כמפורט בס"ק, ) (14)

 ".תעריפים"-ו"תיאור" " -עמודות 

  

 כמפורט להלן: רישיוןוהמנוי יפעל בעל ה רישיוןבהתקשרות בנוכחות נציג בעל ה  55.5

נציג בעל הרישיון יבצע זיהוי אמין של המבקש על פי נוהל שקבע בעל הרישיון. בעל הרישיון  )א(

ישמור ברשותו עותק של תעודה מזהה של המבקש וכן עותק של תעודה מזהה של משלם החשבון, 

  שנמסרו לנציג בעל הרישיון במעמד ביצוע ההתקשרות.

למבקש עותק מודפס של הסכם ההתקשרות ויאפשר  רישיוןיגיש נציג בעל ה קודם ההתקשרות (1)א

  לו לעיין בו;

בחתימת מקור על הסכם ההתקשרות שהוגש  רישיוןיחתמו המבקש ונציג בעל ה בעת ההתקשרות )ב(

למנוי עותק מהסכם  רישיוןלעיונו של המבקש. לאחר החתימה כאמור, ימסור נציג בעל ה

 והמנוי; רישיוןל נציג בעל הההתקשרות עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות ש

להחתים את המנוי על  רישיון)ב(, רשאי נציג בעל ה -לאחר ביצוע האמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג(

 הסכם התקשרות זהה לזה שנחתם בחתימות מקור, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים;

מין למסירה או ויהפוך אותו לז ישמור ברשותו עותק חתום של הסכם ההתקשרות רישיוןבעל ה )ד(

  ;( ימי עבודה מיום ההתקשרות5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

להרחיב לקבל שירות נוסף, , ביקש המנוי לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות בקשה )ה(

תימסר למנוי בעת בקשת השינוי, הודעה מודפסת הנושאת  -או להצטרף לחבילת שירות שירות, 

פרטי השינוי שבוצע, מועד מועד הגשת הבקשה, או הסמליל שלו, בה יצוינו  רישיוןת שם בעל הא

האמור והמנוי וחתימותיהם המקוריות.  רישיוןכניסתו לתוקף, וכן שמם המלא של נציג בעל ה

בעל הרישיון אינו רשאי לבצע שינוי, כאמור,  ללא לעיל יחול גם על שירות שאינו שירות בזק. 

 קבלת הסכמתו המפורשת של המנוי כמפורט לעיל. 

, כאמור, ויהפוך אותה לזמינה למסירה או החתומהבעל הרישיון ישמור ברשותו את ההודעה 

 .הגשת הבקשה( ימי עבודה מיום 5חמישה )להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך 

 . טלוב 655.

להחתים מנוי על הסכם התקשרות, גם באמצעות חתימה  רישיוןרשאי בעל ה ,55.5על אף האמור בסעיף   55.7

  .55.5במקום האמור בסעיף  'ג נספחגרפית ממוחשבת, במקום חתימת מקור, ויחולו לעניין זה הוראות 

 חתימה הנשמרת באופן ממוחשב כקובץ גרפי. -" ממוחשבת גרפית חתימהלעניין זה, "
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 עסקת מכר מרחוק .56

, המתבצעת באמצעות שיחת טלפון, יפעל בעל 1981-הצרכן, התשמ"א ג לחוק הגנת14כהגדרתה בסעיף    56.1          

  כדלקמן:הרישיון 

  בעל הרישיון יקליט את שיחת הטלפון שהתקיימה בין המבקש לבין נציג בעל הרישיון. )א(

במהלך ביצוע שיחת המכירה ולפני שהובעה הסכמתו של המבקש להתקשר עם בעל הרישיון בהסכם,  )ב(

יבקש נציג בעל הרישיון את אישורו של המבקש לשלוח אליו באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או 

ואת בקשת החסימה לניידות,  את השאלון את טופס הגישה לשירותים ,פקסימילה, את עיקרי התכנית

שהוא מקבל את תנאי  באופן מפורש, כמפורט בהמשך,, ויציין בפניו כי יהיה עליו לאשר שקיימת ככל

הסכם ההתקשרות כתנאי לכניסתו לתוקף. ככל שהמבקש יציין באופן מפורש שאין הוא מעוניין לקבל 

את המסמכים האמורים באחת משלוש הדרכים האמורות בעת ביצוע שיחת המכירה, יהיה בעל 

פטור מלשלוח אותם אל המבקש בעת ביצוע שיחת המכירה, ואלה יישלחו אליו, יחד עם יתר הרישיון 

הוראות מסמך תנאי ההתקשרות, ביום בו בוצעה העסקה. ביקש המבקש לקבל את המסמכים 

האמורים באמצעות אחת מהדרכים המצוינות לעיל, ישלח לו אותם נציג בעל הרישיון בדרך שביקש 

 רה.בעת ביצוע שיחת המכי

בטופס הגישה לשירותים שנשלח באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון יסומן כל שירות באופן  )ג(

; השאלון שנשלח, ממוחשב כ"חסום" או כ"פתוח", כפי שבחר המבקש במהלך שיחת הטלפון האמורה

 .כאמור, יסומן וימולא אף הוא כפי שבחר המבקש במהלך שיחת הטלפון האמורה

בהודעת הדואר האלקטרוני או במסרון יתבקש המבקש לאשר את דבר ביצוע העסקה, ואת הסימונים   )ד(

. ובבקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת בשאלון ,כפי שהוצגו בטופס הגישה לשירותיםוהפרטים 

המבקש יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום התניות או הסתייגויות או שינויים בכתב לגבי 

 במסמך תנאי ההתקשרות.התנאים 

לצורך אישור תנאי העסקה על ידי המבקש יכלול בעל הרישיון בהודעת הדואר האלקטרוני או המסרון  (1)ד 

"אני לא מאשר"; -קישור שלחיצה עליו תוביל לדף נחיתה שיכלול שתי לשוניות: "אני מאשר" ו

מידית, הודעת דואר  בעקבות לחיצה על אחת משתי הלשוניות ישלח בעל הרישיון אל המבקש,

אישור תנאי -אלקטרוני או מסרון, שיופנו אל שמו המלא של המבקש, ושיצוין בהם דבר אישור או אי

  העסקה, על פי העניין, והמועד )תאריך ושעה( בו הוא ניתן )"הודעת אישור"(.

החסימה ובקשת השאלון  ,טופס הגישה לשירותים ,אם ביקש המבקש לקבל את עיקרי התכנית )ה(

באמצעות פקסימילה, ישלח נציג בעל הרישיון את המסמכים האמורים  לניידות, ככל שקיימת,

 באמצעות פקסימילה, שמספרה יימסר לנציג בעל הרישיון במהלך השיחה.

המבקש יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום התניות או הסתייגויות או שינויים בכתב יד לגבי             

על גבי טופס  ,סמכים האמורים, בכתב ידו בסימוניו ובחתימותיו על גבי עיקרי התכניתהתנאים במ

 ארבעת, וישלח את בקשת החסימה לניידות, ככל שקיימתועל גבי  על גבי השאלון ,הגישה לשירותים
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מכים האמורים באמצעות פקסימילה אל מספר פקסימילה שמסר לו נציג בעל הרישיון במהלך המס

 .השיחה ביניהם

בעל הרישיון ישלח אל המבקש את יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות בדואר רגיל, ביום בו בוצעה              

 העסקה.

עסקת מכר מרחוק טלפונית תושלם ותיכנס לתוקפה ובעל הרישיון יהיה רשאי לחייב את המבקש על   )ו(

פי תנאיה, רק לאחר שבעל הרישיון יקבל את הודעתו החוזרת של המבקש באמצעות דואר אלקטרוני 

או מסרון, המאשרת את דבר כריתתו של הסכם ההתקשרות או את המסמכים האמורים באמצעות 

 שהם מסומנים וחתומים כנדרש.פקסימילה כ

על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעסקה עם מנוי חדש, שבמסגרתה שולח בעל הרישיון אל המבקש   (1)ו

כרטיס חכם, שאותו על המבקש להפעיל באתר האינטרנט של בעל הרישיון, ישלח בעל הרישיון אל 

ובקשת  השאלון ,ירותיםהמבקש, בדרך בה ביקש המבקש, את עיקרי התכנית, טופס הגישה לש

מיד בתום השיחה ביניהם, מבלי שיתבקש לאשר את תנאי העסקה.  ,החסימה לניידות, ככל שקיימת

  בעל הרישיון יציין בעיקרי התכנית כי העסקה תיכנס לתוקף רק עם הפעלתו של הכרטיס החכם.

 בעל הרישיון ישמור ברשותו את אלה:  )ז(

 בקש לבין נציג בעל הרישיון;הקלטת השיחה הטלפונית בין המ (1)

טופס  ,הודעת הדואר האלקטרוני או המסרון ששלח בעל הרישיון אל המבקש, לרבות עיקרי התכנית (2)

 ;שצורפו אליהםהשאלון  ,הגישה לשירותים

 ;האישורהודעת  (3)

נעשתה העסקה באמצעות פקסימילה, ישמור ברשותו את עיקרי התכנית הנושאים את חתימתו של  (4)

, ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת השאלון ,ופס הגישה לשירותיםט ,המבקש בכתב ידו

 וחתימתו של המבקש בכתב ידו;, הפרטים שמילא הנושאים את סימוניו

 .יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות, המעודכנות ליום כריתת ההסכם עם המבקש (5)

המפורטים בפסקה )ז( לזמינים למסירה או להעברה אל בעל הרישיון יהפוך את ההקלטות והמסמכים   )ח(

 ( ימי עבודה מיום כניסת העסקה לתוקף.5המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 הכללים המפורטים בסעיף זה יחולו גם כשמדובר בביצוע שינוי בתכנית קיימת.  )ט(

 קבלת שירות נוסף, הרחבת שירות, הצטרפות לחבילת שירות. –לעניין סעיף זה, "שינוי"             

 בסעיףבעל הרישיון אינו רשאי לבצע שינוי, ללא קבלת הסכמתו המפורשת של המנוי באופן המפורט            

 האמור לעיל יחול גם על שירות שאינו שירות בזק. .)ב(62.7

, באמצעות האינטרנט, 1981 –רכן, התשמ"א ג לחוק הגנת הצ14בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בסעיף  56.2

  :יפעל בעל הרישיון כדלקמן

בעל הרישיון יכלול במסגרת פרסום של תכנית תעריפים באתר האינטרנט שלו, באופן ברור, את כל  )א( 

 השאלון ,טופס הגישה לשירותים ,וכן את עיקרי התכנית )י(55.4 עד)ג( 55.4"ק בסהפרטים המפורטים 

  .ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת

בעל הרישיון יכלול במסגרת תהליך ההרשמה לתכנית תעריפים, כאמור, הצגה של עיקרי התכנית בפני  )ב(  

המבקש וכן תיבה שעל המבקש יהיה לסמנה טרם סיום ההרשמה, כאמור, ושסימונה יהווה הצהרה כי 
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לא יבוצע סימון כאמור, לא ניתן יהיה להשלים את הוא קרא את המידע הכלול בעיקרי התכנית. ככל ש

 ביצוע ההרשמה. 

בעל הרישיון יכלול במסגרת תהליך ההרשמה לתכנית תעריפים, כאמור, טופס גישה לשירותים מקוון   )ג(

 שהמבקש יוכל לסמנו, וכן לאחזר אותו בכל עת ולשנות את הסימונים בו על פי רצונו.

מסמך תנאי ההתקשרות, למנוי שביצע עסקת "מכר מרחוק" באמצעות  בעל הרישיון ישלח עותק של  )ד(

 האינטרנט, מיד לאחר תום ביצוע העסקה. עותק הסכם ההתקשרות שנכרת בין המנוי לבין בעל

הרישיון יישלח אל המנוי באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, אשר תכלול את הסכם ההתקשרות 

 כקובץ מצורף.

ברשותו את מסמך תנאי ההתקשרות, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה או בעל הרישיון ישמור  )ה(

 ( ימי עבודה מיום ביצוע העסקה על ידי המנוי.5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

הכללים המפורטים בסעיף זה יחולו גם כשמדובר בביצוע שינוי בתכנית קיימת או בהחלפת תכנית   )ו(

 ת חדשה.קיימת בתכני

 קבלת שירות נוסף, הרחבת שירות, הצטרפות לחבילת שירות. –לעניין סעיף זה, "שינוי" 

בעל הרישיון אינו רשאי לבצע שינוי, לרבות החלפת תכנית קיימת בתכנית חדשה, ללא קבלת הסכמתו 

 )ב(.62.7 בסעיףהמפורשת של המנוי באופן המפורט 

 

 שינוי הסכם ההתקשרות . 57

 רישיוןבעל הה ליתננלאחר ש, תקשרותהההסכם  את שנותל רישיוןבעל הרות להולהמנהל רשאי  57.1

 .נאותה להשמיע טענותיו ותהזדמנ

, אם הוגש לחוזים אחידים יןהדת פי החלטת בי-לפי הוראות המנהל או ע-לע ותרשסכם התקהוקן ת 57.2

 ממועד ן, החלההתקשרות המתוקם כסהי לפ ין מנוילב רישיוןבין בעל הת תיעשה ההתקשרו ,לאישורו

 . ןותיקה

 .רישיוןיחולו, בשינויים המחוייבים, לעניין תיקון נוסח הסכם ההתקשרות בידי בעל ה 55הוראות סעיף  57.3

 בוטל . 58

 

 חובת חיבור מבקשים ואיסור התניה .59

יחבר כל מבקש לרשת לא יאוחר מהמועד הקבוע בהסכם ההתקשרות עם המנוי, אלא אם  רישיוןבעל ה 59.1

 שלא לחבר מבקש, בנסיבות שראה אותן מוצדקות. רישיוןכן אישר המנהל לבעל ה

אינו רשאי להתנות חיבורו של מבקש, מתן שירותים או קביעת תעריפים, בתנאים בלתי  רישיוןבעל ה 59.2

 הוגנים, ובלי לגרוע מכלליות האמור:סבירים, מפלים או בלתי 

 אינו רשאי לחייב מנוי לרכוש ממנו או מאת מי מטעמו ציוד קצה; רישיוןבעל ה )א(

 אינו רשאי לחייב את המנוי לקבל ממנו שירותי תחזוקה או ביטוח לציוד קצה רישיוןבעל ה )ב(

 שברשותו;

אינו רשאי להגביל אספקה של חלקי חילוף לציוד קצה שנרכש ממנו או מאת מי  רישיוןבעל ה )ג(

 תי אחזקה אחר.ומטעמו, למנויים או לנותן שיר
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 ופגיעה בתחרות ניגוד עניינים -' בחלק 

 הערהאיסור ניגוד עניינים .60

או בעל עניין בחברה  רישיוןהוא בעל עניין בו, נושא משרה בבעל ה רישיון, כל גוף שבעל הרישיוןבעל ה 60.1

או נושא משרה בבעל עניין בה, לא יהיו צד לכל הסכם, הסדר או הבנה כלשהם עם מפעיל  רישיוןבעלת ה

, או כל גוף אחר מתחרהאו בעל עניין או נושא משרה בו או נושא משרה בבעל עניין במפעיל מתחרה 

התחרות או לפגוע בה בכל הנוגע  הוא בעל עניין בו, אשר נועדו או עלולים לצמצם אתמתחרה שמפעיל 

 שירותי בזק כלשהם.ללציוד קצה או 

 .רישיוןמפעיל שאינו בעל ה -" מפעיל מתחרהלעניין סעיף זה " 

 

 פגיעה בתחרות איסור .61

דרך של מעשה או מחדל, ולא יהיה צד לכל הסכם, הסדר או  על, לא יקיים כל פעילות, רישיוןה בעל 61.1

לצמצם את התחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים, או לפגוע  עלוליםאו  הבנה כלשהם, אשר נועדו

 בה.

בתחרות בתחום הבזק או משמעותית כדי לגרום לפגיעה  רישיוןכי יש בפעולתו של בעל ה השר ראה 61.2

, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע רישיון, רשאי הוא להורות לבעל ההשידוריםבתחום 

 שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה. פעולותבדבר , טענותיו

או שהוא עלול  ,רישיוןמנוגד להוראות הדין או ה רישיוןה בעל, כי תעריף או תשלום שקבע השר מצא 61.3

, והמועד ממנו תוך ציון התיקון הנדרש רישיוןעל כך לבעל ה השרלפגוע בתחרות או בצרכנים, יודיע 

לשר הודעה בכתב בה  וימציאיפעל על פי הוראת השר,  רישיוןה בעל יחול התעריף המתוקן על המנויים.

 מפורט התעריף או התשלום המתוקן.

 התשלוםוהתעריף או  רישיוןעל פי תעריף או תשלום הנוגד את הוראות האת המנוי  רישיוןה בעל חייב 61.4

וריבית כמשמעותם  הצמדהבצרוף הפרשי  מנוי,להשבת החיוב העודף ל רישיוןכאמור, יפעל בעל ה נותוק

 .94בסעיף 

  

                                                           
 (.לחוק 17 -ו)ב( 11 בסעיף כאמור חקיקה לתיקוניסעיף זה עשוי להשתנות לאחר שיושלם הליך חקיקת פרק התקשורת שבחוק ההסדרים )בהתאם  נוסח הערה
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 רמת השירות למנויים -' גחלק 

 חובת קיום השירות .62

יעמיד לרשות מנוייו את כל השירותים, ויקיים את כל שירותיו בכל ימות השנה ובכל שעות  רישיוןבעל ה 62.1

, בהתאם לדרישות הטכניות והדרישות לטיב 40היממה, הן בימי רגיעה והן בשעת חירום, בכפוף לסעיף 

' גשירות, באורח תקין וסדיר ובאיכות שלא תפחת מהאמור במדדים לטיב שירות המפורטים בנספח 

 .רישיון' לדובנספח 

מבקש בתנאים שווים  לכלים שירותוסל פק שירות יס רישיון, בעל ה87.3בלי לגרוע מהאמור בסעיף  62.2

 .מפלה ובלתי מפלים ובתעריף בלתי

תוך  רישיוןסל שירותים עלול לפגוע בתחרות או בצרכנים, יודיע על כך לבעל השירות או מצא המנהל כי  62.3

 סל השירותים.   השירות או את להפסיק להציע למנוייו את  רישיוןציון המועד בו על בעל ה

 ;רישיוןה בעל של תשתית פרושה בו במקום יספק שירותיו רישיוןבעל ה  62.4

 לכלשירות כלשהו לאדם או לגוף כלשהו, תמורת תשלום, השירות יהיה זמין  רישיוןאם יספק בעל ה 62.5

 24, תוך אפליה ללאתוך עמידה בדרישות המינימום לעניין איכות השירות,  ,62.4 בסעיף כאמור מנוי

  .חודש מיום תחילת מתן השירות תמורת תשלום

 62.5 סעיףסייגים להוראת  רישיון, רשאי המנהל להתיר לבעל הרישיוןעל פי בקשה בכתב מאת בעל ה 62.6

לאחר שהשתכנע כי קיים קושי של ממש לספק את השירות לכל דורש וכי יש במאפייניו  ,62.4  ולסעיף

 המסוימים של השירות משום טעם מיוחד וחריג המצדיק זאת.

או שלא בתמורה, שירות משירותיו שהמנוי לא ביקש  בעל הרישיון לא יספק ולא ירחיב, בתמורה   )א(       62.7

במפורש לקבלו או להרחיבו, למעט שירות הניתן חינם לכלל המנויים, ולא יאפשר אספקת או 

 הרחבת שירות של ספק שירות שהמנוי לא ביקש מבעל הרישיון במפורש לקבלו או להרחיבו.

הרשת והתשלום בגין השירות  מי שמספק שירות באמצעות –" ספק שירותלעניין סעיף זה, "

 נעשה באמצעות חשבון הטלפון.

 :עשה באמצעות אחד מאלהיבקשה מפורשת ת  )ב(

 ; רישיוןחתום בידי המנוי שנשלח אל בעל המסמך  (1)

 ;רישיוןהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה על ידי המנוי אל בעל ה (2)

 ;רישיוןשיחה טלפונית בין המנוי לבין נציג בעל ה (3)

 ;רישיוןשנשלח מהמנוי אל בעל ה (SMS) מסרון (4)

או ספק שירות. הזמנת השירות תיעשה  רישיוןהזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל ה ( 5)

 ;רישיוןל 4'גבהתאם להוראות נספח 

 (.CHATשיחוח עם נציג בעל הרישיון באמצעות האינטרנט )  (6)

)מענה קולי הידודי( על פי  IVR11שיחה טלפונית ממספר טלפון ברשת בעל הרישיון אל  (7)

 האפשרויות הבאות:

בתחילת השיחה יתבקש המתקשר לציין האם השירות מבוקש עבור מספר הטלפון  ))א((  

שממנו מתבצעת השיחה או עבור מספר טלפון אחר של המתקשר ברשת בעל 

הרישיון, ובמידה ומדובר בשירות עבור מספר טלפון אחר, כאמור, יקיש המתקשר 
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מייד עם סיומה של השיחה יישלח מהמערכת של בעל ספר הטלפון האחר. את מ

הרישיון אל מספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה, מסרון עם פרטי השירות או 

 מסרון עם קישור אל דף מוצר, הכולל את פרטי השירות.

המסרון האמור יכלול גם את מספר הטלפון שלו יסופק השירות, במקרה שהשירות 

טלפון אחר ממספר הטלפון שממנו בוצעה השיחה. בשיחה בה  מיועד למספר

השירות מיועד עבור מספר הטלפון אחר, כאמור, תישלח מהמערכת של בעל 

הרישיון אל מספר הטלפון האחר, במהלך השיחה, בנוסף, מסרון שיכלול קוד זיהוי 

 אקראי, אותו יהיה על המתקשר להקיש על מנת להשלים את הגשת הבקשה;

תחילת השיחה יתבקש המתקשר לציין האם השירות מבוקש עבור מספר הטלפון ב ))ב((

שממנו מתבצעת ההתקשרות או עבור מספר טלפון אחר של המתקשר ברשת בעל 

הרישיון, ובמידה ומדובר בשירות עבור מספר טלפון אחר, כאמור, יקיש המתקשר 

ארבע את מספר הטלפון האחר. המתקשר יזדהה על ידי הקשת מספר זהות ו

הספרות האחרונות של אמצעי התשלום, וניתן יהיה להמשיך בתהליך רק אם ישנה 

זהות בין הנתונים שהוקשו לבין הנתונים האמורים כפי שהם קיימים במערכת בעל 

הרישיון בהתייחס למספר הטלפון שעבורו מבוקש השירות. בסיום השיחה תושמע 

ר הטלפון שלו יסופק השירות. הודעה קולית שבה יצוין שם השירות, מחירו ומספ

תינתן למתקשר האפשרות לבחור לשמוע פעם נוספת את ההודעה הקולית 

האמורה. המתקשר יתבקש לאשר את הבקשה לקבלת השירות באמצעות לחיצה 

 .על מקש מסוים

בעל הרישיון ישמור ; מפורשת של המנויישמור ברשותו תיעוד בדבר בקשתו ה רישיוןבעל ה  )ג(

התיעוד, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, ברשותו את 

  .( ימי עבודה מיום בקשתו המפורשת של המנוי5וזאת תוך חמישה )

 ;87.5 בסעיף" כמשמעותה התחייבותלעניין ס"ק זה "

 -" תיעודזה " לעניין

 עותק מהמסמך; -( 1לעניין ס"ק )ב()

 ס של הודעת הדואר אלקטרוני;תדפי -( 2לעניין ס"ק )ב()

 הקלטה של שיחת הטלפון; -( 3לעניין ס"ק )ב()

עותק מחשבון הטלפון של המנוי, בו מופיעים ב"פירוט השיחות", פרטי  -( 4לעניין ס"ק )ב()

 .ותדפיס תוכנו כפי שהתקבל במערכת של בעל הרישיון  המסרון שנשלח על ידי המנוי;

( Short Massage Service Center)( משרת שליחת מסרונים LOGהיומן )תדפיס  -( 5לעניין סעיף )ב()

אל המנוי, במסגרת  רישיוןהמסרונים מאת בעל ה 2בו מפורטת עובדת משלוח  רישיוןשל בעל ה

 הליך הזמנת השירות. 
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או בפורטל הסלולרי שלו באמצעות קוד  רישיוןבוצעה הזמנת השירות באתר האינטרנט של בעל ה

( משרת האינטרנט LOGתדפיס היומן ) - רישיוןל 4'גבנספח   1.3 בסעיףסמא כאמור משתמש וסי

( של הקלדת קוד משתמש LOG INהמעיד על ביצוע תהליך הזמנת השירות וכן תדפיס היומן )

 ;וסיסמא ע"י המנוי

 תדפיס של השיחוח באינטרנט. –( 6לעניין סעיף ב)

הכולל את שיחת בקשת  2בנספח ג' 11פירוט שיחות כמפורט בסעיף  –())א(( 7לעניין סעיף )ב()

בעל תיעוד במערכת השירות, הקלטה של תוכן השיחה המושמעת לכל מי שמבקש את השירות, 

תוכנו של המסרון  של השיחה, תוך כדי שמיעת המלל מנויההקשות שביצע ה הרישיון לעניין

כנו של המסרון הנוסף שנשלח אל המנוי, ככל שנשלח אל המנוי בדבר פרטי השירות המבוקש ותו

 שהבקשה הוגשה מקו טלפון שונה מקו הטלפון שעבורו השירות מבוקש.

הכולל את שיחת בקשת  2בנספח ג' 11פירוט שיחות כמפורט בסעיף  -())ב(( 7לעניין סעיף )ב()

בעל תיעוד במערכת השירות, הקלטה של תוכן השיחה המושמעת לכל מי שמבקש את השירות ו

 של השיחה. תוך כדי שמיעת המלל מנויההקשות שביצע ה הרישיון לעניין

 62.8על ידי נציג בעל הרישיון במערכות המידע של בעל הרישיון, אינה מהווה תיעוד. תרשומת שנעשתה            

, אלא אם יש ברשותו או הרחבתו אינו רשאי לגבות תשלום ממנוי בגין שירות רישיוןבעל ה 

 .או להרחיבו בדבר בקשתו המפורשת של המנוי לקבל את השירותתיעוד 

 שהוא לא ביקש לקבל את השירות רישיון, והודיע לבעל האו הרחבת שירות חויב מנוי לשלם עבור שירות  62.9

, או הרחבתו מלוא הסכום שגבה ממנו כתשלום בעד השירותאת  רישיון, ישיב לו בעל האו להרחיבו

 תיעוד בדבר בקשתו המפורשת של המנוי לקבל את השירות רישיוןתו של בעל הוזאת במידה ואין ברשו

ן "חיוב . אופן הטיפול בהשגותיו של המנוי ומתן ההחזר יבוצעו בהתאם להוראות לענייאו להרחיבו

 .רישיוןל 95יתר" המפורטות בסעיף 

 

 טלפוני מוקד פניות .63

  לרישיון. 6בעל הרישיון יפעיל מוקד פניות טלפוני מאויש לטיפול בפניות מנוייו, הכל כמפורט בנספח ג' 136.

 . בוטל 236.

מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל כשירות מתאימה לטיפול  63.3

ר לאיתור התקלה ויחל בנקיטת צעדים בפניות מנויים. ככל שנתקבלה תלונה על תקלה יפעל הצוות האמו

 לתיקונה באופן מיידי.

והצעדים שננקטו לתיקונה,  63.3 בסעיףיפרט ביומן התחזוקה את פרטי התקלה כאמור  רישיוןבעל ה 63.4

 .44 בסעיףהכל כאמור 

 

  נציב תלונות .64

של  לאחת מוועדותיו לרבות, שיון או לדירקטוריוןילמנכ"ל בעל הר ותישיריהיה כפוף נציב התלונות  64.1

 .הדירקטוריון

 

   שעניינו "יישוב סכסוכים", תפקידי נציב התלונות וסמכויותיו הם אלה: א,64 סעיףבכפוף להוראות  64.2
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 ;הרישיון בעל לשירותי בנוגע ומבקשים מנויים של תלונות לברר )א(

 ;בהן ולהכריע הרישיון בעל להם שהגיש לחשבונות בנוגע מנויים של תלונות לברר )ב(

 לביצועו או לפירושו בנוגע, מנוי לבין הרישיון בעל בין שהתגלעו דעות חילוקי לברר )ג(

 .בהם ולהכריע ההתקשרות הסכם של

בשם "נציב קישור ובאופן בולטים, במקום  ,בדף הבית של אתר האינטרנט שלו ציבשיון ייבעל הר 64.3

נחיתה בו יפורטו תפקידי נציב התלונות וסמכויותיו, . לחיצה על הקישור האמור תוביל לדף 12תלונות"

 :( אפשרויות לשליחת תלונה אליו כדלקמן4וכן פירוט ארבע )

 דואר רגיל; )א(

 ;אלקטרוני דואר כתובת )ב( 

 טופס מקוון באתר האינטרנט של בעל הרישיון, שניתן לצרף אליו קבצים מסוגים שונים; )ג( 

 פקסימילה. )ד( 

בעל הרישיון יפרט בכל חשבון שהוא מגיש למנוי, את תפקידיו וסמכויותיו של נציב התלונות ואת המען,  64.4

 מספר הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני, באמצעותם יכול המנוי לשלוח אליו תלונה בכתב.

( 4ת מארבע )בעל הרישיון יפרט באתר האינטרנט שלו ובכל חשבון שהוא מגיש למנוי, בהתייחס לכל אח 64.5

 .האפשרויות המפורטות לעיל, את הפרטים שעל המנוי למלא במסגרת התלונה שבכוונתו לשלוח

תישלח למנוי, מיד , או באמצעות טופס מקוון דואר אלקטרוניאמצעות בנשלחה תלונה לנציב התלונות,  64.6

המספר שניתן  את. הודעת האישור תכלול קבלתהבדבר  תישור אוטומטילאחר קבלת התלונה, הודעת א

לתלונה במערכת של בעל הרישיון, מועד קבלת התלונה, תוכן התלונה כפי שנשלחה על ידי המנוי ופרק 

 .לא יאוחר ממנו יינתן מענה לתלונה בכתבשהזמן 

ויהפוך אותם בעל הרישיון ישמור ברשותו עותק של התלונה ושל התשובה בכתב שנשלחה למנוי,  64.7

( ימי עבודה מיום קבלת 5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )לזמינים למסירה או 

 .התלונה ומיום שליחת התשובה

 

 יישוב סכסוכים  .א64

לבין מנוי, בכל הנוגע לפירושו או  רישיוןהסכם ההתקשרות יקבע כי כל חילוקי דעות שיתגלעו בין בעל ה א64.1

 .רישיוןשל בעל ה נציב התלונותאל לביצועו של הסכם התקשרות, יועברו לבירור 

 כדי:  א64.1 סעיףלפי נציב התלונות הסכם ההתקשרות יקבע כי אין בפניה ל א64.2

 למנוע מהמנוי להביא את עניינו מלכתחילה בפני בית משפט מוסמך; )א(

או ניתוקו בשל  סיום התקשרותלעניין  79 סעיףלפעול על פי הוראות  רישיוןלגרוע מסמכות בעל ה )ב(

 הפרת הסכם ההתקשרות. 

 

                                                           
 קישור בשם "צור קשר" לא ייחשב כתחליף לקישור האמור.   12
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 הגנה על פרטיות המנוי .65

, 1981 -ק הגנת הפרטיות, התשמ"א וח, 1979 -ק האזנות סתר, התשל"ט וח וק,חה י לגרוע מהוראותלב 65.1

רשאי להאזין לטלפון או לתקשורת  רישיוןכל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, אין בעל ה וא

 על טיב השירות ואיכותו או מניעת הונאות. רהם בקט לשר בכתב של המנוי, פרווי ללא אישאחרת של מנ

וכל מי מטעמו אינם רשאים לגלות רשימות או  , עובדיו, שלוחיורישיוןל הע, ב54 בסעיףפוף לאמור כב 65.2

מסמכים בהם רשומים שם ומען של מנוי או כל מידע אחר הנוגע אליו, לרבות פרטי החשבון, תנועת 

 למנוי או למי שהסמיך המנוי לכך. רטשהו פלכ , זמניהן ויעדן לאדםתשיחו

 לעשות את אלה: רישיוןבעל הרשאי , 65.2על אף האמור בסעיף  65.3

מהמנוי בגין שירותים לו לשם גביית כספים המגיעים  אחר רישיוןלבעל למסור את פרטי המנוי  )א(

 ,, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונותשסיפק לו באמצעות הרשת

 התחייב לשמור על פרטיות המנויים; האחר רישיוןבעל הו

 שבדין. על פי סמכות נמצאים ברשותו,, ככל שהנתונים העביר פרטי מנוי לאחרל )ב(

 

 מניעת הונאות .66

למניעת הונאות ויקיים מערכת בקרה ומעקב, כדי  וסביריםינקוט בצעדים מתאימים  רישיוןה בעל 66.1

המחובר אל של המנוי מחויב המנוי אכן מבוצעים מציוד קצה  בעדםלוודא, ככל שניתן, שהשירותים 

 הצמדההפרשי  בצרוף בגין שירותים שלא צרך ממנוויזכה את המנוי בהחזר בעד חיובים שנגבו  ,הרשת

אמצעים מתקדמים על מערכת הבקרה והמעקב לעשות שימוש ב. 94.2וריבית כמשמעותם בסעיף 

  .לאיתור תנועה בלתי חוקית ומניעתה בזמן אמיתי או בזמן אמיתי בקירוב ויעילים

, כי קיים חשש לפיו אחר הלאחר שנתקבלה במוקד השירות הודע מנויינתק שירות לבקשת  רישיוןה בעל  66.2

או בכתב, לרבות  הטלפוןמשתמש בשירות, ללא הרשאה; המנוי רשאי למסור הודעה כאמור באמצעות 

לאחר קבלת הודעה בכתב,  מיידבפקסימילה או בדואר אלקטרוני; בעת קבלת הודעה טלפונית או 

שירות כאמור וחיבורו מחדש,  ניתוקאת אמינותה וינתק את השירות;  רישיוןבעל הכאמור, יוודא 

 יבוצעו ללא תשלום.

 אחרים באיתור הונאות ומניעתן. רישיונותישתף פעולה עם בעלי  רישיוןבעל ה 66.3

ולטיפול בהן, ובעל  הונאותנקיטת צעדים למניעת הונאות, לאיתור  בענייןרשאי ליתן הוראות  המנהל 

  הוראות המנהל לעניין זה. אחרימלא  רישיוןה

 

 למנויים חשבונות .67

יגיש למנוי יהיה ברור, תמציתי, קריא ומובן; החשבון יכיל פירוט מדויק אודות  רישיוןחשבון שבעל ה 67.1

 . רישיוןרכיבי התשלום הנדרש על פי סוגי התשלומים והכללים המפורטים בפרק ו' ב

 רשאי לגבות תשלומים בעד שירותיו מאת המנוי באמצעות אחר. רישיוןבעל ה 67.2

החשבון למנוי ולאופן החיוב, בעל  עריכתהנוגעות לאופן  רישיוןלגרוע מיתר הוראות ה מבלי )א(      67.3

בחשבונות טלפון אמינות החיוב וגילוי נאות  שעניינו, 5262יפעל בהתאם לתקן ישראלי  רישיוןה

 "(.התקן" –)להלן בסעיף זה 
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 -קטן )א(  בסעיףאף האמור  על (ב)

 סכומים בהתאם לאלה: עיגוללתקן, תחול שיטת  2.2.2הוראת סעיף  לעניין (1)

ספרות אחרי הנקודה  בשתי המסתיים יעוגל לסכום הקרוב בחשבון סכום ))א((

העשרונית של השקל, כאשר סכום המסתיים בחמש עשיריות האגורה )שלוש ספרות 

 ;אחרי הנקודה העשרונית( יעוגל כלפי מעלה

ספרות  בשתיהמסתיים  הקרוב לסכום עבור שיחה יחידה יעוגל לתשלום סכום ))ב((

 עשיריות בחמש אחרי הנקודה העשרונית של השקל, כאשר סכום המסתיים

 ( יעוגל כלפי מעלה.העשרוניתספרות אחרי הנקודה  שלושהאגורה )

  טלוב (2)

 בוטל (3)

שירותים, יוצג במסגרת החשבון  לסלסיפא לתקן בנוגע  2.2.4לאמור בהוראת סעיף  סףבנו (4)

 עבור הסל.  המשולםפירוט השירותים הכלולים בסל, והתעריף הכולל 

מתכונת חשבון למנוי "  -)להלן בסעיף זה  2ג'חשבון המוגש למנוי פרטי יערך אף בהתאם להוראות נספח  67.4

 "(.פרטי

. בסעיף 2'ג( בנספח 4ב )9( עד 1ב )9חשבון המוגש למנוי עסקי יכלול את הפרטים כאמור בסעיפים קטנים   5.67

 1)ד( להגדרת "מנוי עסקי" בסעיף  -ו למעט המנויים המפורטים בסעיפים קטנים )ב( -זה, "מנוי עסקי" 

 .רישיוןל

להגיש לו חשבון טלפון במתכונת חשבון למנוי פרטי )להלן בסעיף  רישיוןמנוי עסקי רשאי לבקש מבעל ה 67.6

למסור לו את החשבון בהתאם למתכונת  רישיון"(. ביקש המנוי כאמור, יחל בעל הבקשה" -זה 

יפרסם אחת לחצי שנה,  רישיוןהאמורה, לא יאוחר מחלוף שתי תקופות חשבון ממועד הבקשה. בעל ה

לערוך את  רישיוןהודעה בחשבון הטלפון המוגש למנוי עסקי, לפיה המנוי העסקי רשאי לדרוש מבעל ה

כמו כן, מנוי עסקי רשאי לבקש מבעל רטי. חשבון הטלפון המוגש לו בהתאם למתכונת חשבון למנוי פ

יגיש למנוי עסקי פירוט בכתב  רישיוןפירוט בכתב לגבי אופן חישוב "חיוב חד פעמי". בעל ה רישיוןה

( יום מיום שהגיש המנוי בקשה בעניין למוקד שירות 30כאמור, לגבי "חיוב חד פעמי", תוך שלושים )

 לונות.נציב התהלקוחות או ל

 בל את החשבון, על פי בחירתו, באמצעות אחת מהדרכים הבאות:המנוי יק 67.7

 דואר רגיל; )א(

 דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף; )ב(

 מסרון עם קישור מצורף; )ג(

 אתר האינטרנט של בעל הרישיון; )ד(

 אמצעי אלקטרוני אחר על פי בחירתו של בעל הרישיון. )ה(

. לא בחר המנוי השאלון( הדרכים האמורות לבחירתו של המנוי במסגרת 5בעל הרישיון יציג את חמש )

באחת מהדרכים, יישלח אליו החשבון בדואר רגיל. המנוי רשאי בכל עת לשנות, בבקשה בעל פה או 

 בכתב, את הדרך בה יקבל את החשבון.

את בקשתו של המנוי העסקי כפי שמולאה  מנוי עסקי מפוצל רשאי לשנות בכל עת, בעל פה או בכתב,

 בשאלון.
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בעל הרישיון יתעד את בקשתו של המנוי, כאמור, ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או להעברה אל 

 .הגשת הבקשהימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת המנהל, על פי דרישתו, 

ישלח אליו בעל הרישיון את הגיש המנוי את הבקשה במהלך המחצית הראשונה של תקופת החשבון, 

החשבון העוקב למועד הבקשה בדרך בה בחר המנוי. אחרת, ישלח בעל הרישיון אל המנוי את החשבון 

 שלאחר החשבון העוקב בדרך בה בחר המנוי.

בעל הרישיון אינו רשאי לדרוש מהמנוי תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון, הכולל "פירוט שיחות" 

פעמי, ושליחתו אליו, על פי בקשתו, באמצעים אלקטרוניים. בעל הרישיון  באופן קבוע או באופן חד

רשאי לדרוש תשלום סביר בגין "פירוט שיחות", מכל מועד שהוא, שנשלח אל המנוי לבקשתו באופן 

 פעמי, רק במקרה שהחשבון התקבל אצל המנוי כמפורט בס"ק )א(-קבוע או באופן חד

 בוטל 67.8

אחת לפעול בעניין שליחת חשבון למנוי, המקבל את החשבון באמצעות דואר רגיל, בעל הרישיון רשאי   67.9

 כמפורט להלן:לשנה קלנדרית לכל היותר, 

או הודעה בדואר , כצרופה לחשבון, בעל הרישיון ישלח לכל מנוי, כאמור, מכתב בדואר רגיל )א(

( יום מיום שליחת המכתב או ההודעה את הדרך 30אלקטרוני, שבו יתבקש לבחור בתוך שלושים )

 בה יישלח אליו החשבון מתוך הדרכים הבאות: 

 דואר רגיל; ( 1)

 דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף; ( 2)

 מסרון עם קישור; ( 3)

 אתר האינטרנט של בעל הרישיון; ( 4)

 קטרוני אחר על פי בחירתו של בעל הרישיון.אמצעי אל ( 5)

בעל הרישיון יאפשר לכל מנוי, כאמור, להשיב לפנייה אליו באמצעות דואר רגיל, ללא תשלום,  )ב(

 ובאמצעות דואר אלקטרוני ופקסימילה.

 בעל הרישיון מחויב להפעיל לפחות שני אמצעים אלקטרוניים מתוך המפורטים בס"ק )א( לעיל. )ג(

הרישיון יציין בפנייה למנוי עסקי ולמנוי עסקי מפוצל בהודעה ממוסגרת, בהדגשה ובגודל בעל  )ד(

לפחות, שככל שלא יבחר בדרך בה יקבל את החשבון, יישלח אליו החשבון בדרך שתיקבע  16גופן 

 .1981 -ב)א( לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 13על ידי בעל הרישיון, וזאת מבלי לגרוע מהוראת סעיף 

לפחות, שככל  16הרישיון יציין בפנייה למנוי פרטי בהודעה ממוסגרת, בהדגשה ובגודל גופן  בעל )ה(

 שלא יבחר בדרך בה יקבל את החשבון, יישלח אליו החשבון באמצעות דואר רגיל.

בעל הרישיון אינו רשאי לשלוח את החשבון באמצעות מסרון לציוד קצה החסום לקבלת  )ו(

 טלפון חכם )סמארטפון(. מסרונים ולציוד קצה שאיננו

בעל הרישיון אינו רשאי לשנות את אופן שליחת החשבון למנוי פרטי שלא השיב לפנייה ששלח  )ז(

 אליו בעל הרישיון.

השתנה אופן שליחת החשבון אל מנוי, ישלח בעל הרישיון למנוי הודעה לפני שליחת החשבון  )ח(

ת פרטי השינוי. מנוי החסום לקבלת הראשון באופן החדש, באמצעות מסרון, המודיעה לו א

 מסרונים יקבל את ההודעה האמורה בחשבון העוקב לביצוע השינוי.
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 בוטל .68

 בוטל . 69

 .        בוטל70

 .        בוטל71

 .        בוטל72

 .       בוטל  73
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 סיום התקשרותוו ניתוק ת שירות אוהפסק –' דחלק  

 הגדרות .74

  –בחלק זה   74.1

  ניתוק קבוע של שירות משירותי בעל הרישיון לכלל המנויים;  - "שירות ביטול"

או של כלל שירותי בעל של שירות משירותי בעל הרישיון זמנית הפסקה   - "הפסקת שירות"

  י;למנוהרישיון, הניתנים 

  ;למנויהניתן  בעל הרישיון,שירותי שירות משל ניתוק קבוע   - "ניתוק שירות"

 ניתוק כלל שירותי בעל הרישיון הניתנים למנוי, וביטול הסכם ההתקשרות עמו. - "סיום התקשרות"

 

 .       בוטל75

 

 איסור הפסקה או ניתוק של שירות .76

זה, אלא אם כן נתקיים  רישיוןחייב לספק לפי  הואאינו רשאי להפסיק או לנתק שירות, ש רישיוןבעל ה 76.1

 .40האמור בחלק זה, או האמור בסעיף 

 

 שירות לבקשת מנוי הפסקת .77

למשך תקופה אחת לשנה, , שירות לכלל שירותי בעל הרישיון בעל הרישיון הפסקתמנוי רשאי לבקש מ 77.1

 .לפחות ( ימים90תשעים )לבין ( ימים 30שלושים )מבין לא פחות  של

 בקשה להפסקת שירות בדרכים אלה: מנוי רשאי להגיש 77.2

בכתב, לרבות באמצעות דואר רגיל, פקסימילה, דואר אלקטרוני או טופס מקוון באתר  )א(

האינטרנט של בעל הרישיון, שניתן לצרף אליו קבצים מסוגים שונים ורשאי בעל הרישיון לאפשר 

 (;CHATהגשת בקשה באמצעות שיחוח באינטרנט )

 למוקד פניות טלפוני או בתחנת שירות של בעל הרישיון;בעל פה, בשיחה  )ב(

בעל הרישיון יתעד את בקשתו של המנוי ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי  77.3

 .הגשת הבקשהימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת דרישתו, 

קשרות לא יאוחר מיום העבודה שלאחר בעל הרישיון יבצע הפסקת שירות, ניתוק שירות או סיום הת 77.4

ציין המנוי בבקשתו מועד עתידי לביצוע הפסקת שירות, ניתוק שירות או סיום היום בו הוגשה הבקשה; 

 התקשרות, יבצע בעל הרישיון את הבקשה ביום בו ציין המנוי.

 המנוי.בעל הרישיון יתעד במערכות המידע שלו את המועד )תאריך ושעה( בו בוצעה בקשת   77.5

לא יאוחר מיום העבודה שלאחר שירות אספקת האת בוצעה הפסקת שירות למנוי, יחדש בעל הרישיון  77.6

 היום בו הוגשה בקשתו של המנוי, אלא אם המנוי ביקש מועד מאוחר יותר לחידוש אספקת השירות.

עבור המנוי על מספר  ביקש המנוי הפסקת שירות לכלל שירותיו של בעל הרישיון, ישמור בעל הרישיון 77.7

 . הטלפון שלו במשך כל תקופת ההפסקה, ולא יעבירו לאחר
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אינו וכן פסקת השירות, עבור חידוש אספקתו, העבור רשאי לגבות מהמנוי תשלום בעל הרישיון אינו  77.8

 .של כלל שירותיו הקהפסת העבור תקופתשלום רשאי לגבות מהמנוי 

, יחייב בעל הרישיון את המנוי על פי תעריפי התכנית ותנאיה, על לאחר חידוש אספקת השירות למנוי 77.9

פיהם חויב המנוי טרם הפסקת השירות, אלא אם תעריפי התכנית ותנאיה שונו במהלך תקופת ההפסקה 

 . לכלל מנויי אותה תכנית

 

 לבקשת מנויניתוק שירות  .78

רשאי המנוי להגיש בכתב או בעל פה, כאמור מנוי רשאי לבקש מבעל הרישיון ניתוק שירות; את בקשתו  78.1

 .77.2בסעיף 

שלעיל, ובעל הרישיון אינו רשאי לגבות  77.5עד  77.3על ניתוק לבקשת המנוי יחולו הוראות סעיפים  78.2

 מהמנוי תשלום עבור ניתוק השירות.

 

 בקשת מנויסיום התקשרות ל א.78

שרות ביניהם; את הודעתו רשאי המנוי למסור בכתב מנוי רשאי להודיע לבעל הרישיון על סיום ההתק א78.1

 .77.2או בעל פה, כאמור בסעיף 

 שלעיל. 77.5עד  77.3על סיום התקשרות לבקשת מנוי יחולו הוראות סעיפים  א78.2

בעל הרישיון ישלח למנוי הודעה בדבר סיום ההתקשרות תוך שני ימי עבודה מהמועד בו ביקש המנוי  א78.3

התקשרות. ההודעה תכלול, בין היתר, את המועד בו בוצעה פעולת סיום ההתקשרות לבצע פעולת סיום 

ואת המועד האחרון למשלוח חשבון אחרון סופי, המתייחס לתקופת החשבון האחרונה להיותו מנוי של 

 "(.חשבון סופיבעל הרישיון )"

וב ביותר האפשרי, ולא מנוי שסיים את ההתקשרות עם בעל הרישיון יקבל חשבון סופי בתאריך הקר א78.4

 יאוחר מחודשיים מתאריך סיום ההתקשרות.

 בחשבון הסופי יצוין המועד בו בוצעה פעולת סיום ההתקשרות והוא יישא את הכותרת "חשבון סופי". 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסיום התקשרות בדרך של ניידות מספרים, על פי תכנית מספור לעניין  א78.5

 , על תיקוניה.22.8.2005נוסח משולב, מיום  –ם ניידות מספרי

 ב.      בוטל78

 הוראות כלליות –הפסקת שירות או ניתוקו או סיום התקשרות  ג.78

בשם קישור ובאופן בולטים, במקום  ו,בדף הבית של אתר האינטרנט של בעל הרישיון יקבע ג78.1

 :האפשרויות הבאות", אשר לחיצה עליו תפנה לשלוש הפסקת/ניתוק שירות"

 הפסקת שירות; )א(

 ניתוק שירות; )ב(

 סיום התקשרות. )ג(

 בעל הרישיון יציג בכל אחת משלוש האפשרויות האמורות את הפרטים הבאים: ג78.2

 הסבר קצר על האפשרות שנבחרה; )א(
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דרכי התקשרות לצורך הגשת בקשה בכל אחת מהאפשרויות האמורות, לרבות מספר הטלפון,  )ב(

ושיחוח באינטרנט  טופס המקווןה ,כתובת הדואר האלקטרוני פר הפקסימילה,מס המען,

(CHAT) , ,הגיש בקשה כאמור;ל מנוי לושבאמצעותם יכככל שבעל הרישיון בחר באפשרות זו 

, לרבות מספר הטלפון נשוא הבקשה, מספר הזהות הפרטים שעל המנוי לציין במסגרת בקשתו )ג(

פרות האחרונות של אמצעי התשלום, כתובת דואר אלקטרוני, ככל ( הס4של המנוי, ארבע )

שהמנוי עושה שימוש לצורך הגשת בקשתו בדואר אלקטרוני, וכן המועד שקבע המנוי לביצוע 

 בקשתו;

המועד שבו תבוצע בקשתו של המנוי, המועד בו יופסק החיוב בחשבון הטלפון והמועד שעד אליו  )ד(

 ה של סיום התקשרות.יישלח חשבון סופי למנוי במקר

כתובת הדואר ו הפקסימילהמספר  המען,מספר הטלפון, את בעל הרישיון יפרסם בכל חשבון טלפון,  ג78.3

 שבאמצעותם יכול המנוי להגיש בקשות כאמור. האלקטרוני

, ישלח בעל הרישיון, בתכוף לקבלת הבקשה, הודעת דואר אלקטרונימסר המנוי את בקשתו באמצעות  ג78.4

את המספר שנקבע לבקשת  בקשה. ההודעה תכלולה קבלתדבר  ת אתאשרהמ אלקטרוני חוזרת,דואר 

 המנוי במערכת של בעל הרישיון, מועד קבלת הבקשה ותוכן הבקשה כפי שנשלחה על ידי המנוי.

מסר המנוי את בקשתו באמצעות טופס מקוון, יציג בעל הרישיון על גבי צג המכשיר באמצעותו נשלח  ג78.5

המקוון )מחשב או ציוד קצה רט"ן מתאים(, הודעה המאשרת את קבלת הבקשה; ההודעה  הטופס

 ג.78.4תכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 

ג)ג( 78.2כללה בקשתו של המנוי שנמסרה באמצעות טופס מקוון פרט מהפרטים המפורטים בס"ק  ג78.6

מקוון והמנוי יתבקש למסור את כשהוא שגוי, יסמן בעל הרישיון את הפרט השגוי על גבי הטופס ה

 בקשתו שוב עם הפרט הנכון.

 

 בשל הפרת הסכםאו סיום התקשרות שירות או ניתוקו  הפסקת .79

אם התקיים אחד או לסיים את ההתקשרות עמו רשאי להפסיק או לנתק שירות למנוי  רישיוןבעל ה 79.1

 מאלה:

במועד שנקבע לתשלומו בהסכם המנוי לא שילם תשלום שהוא חב בו בעד שירות שקיבל,  )א(

 ;רישיוןההתקשרות שלו עם בעל ה

 אשר נקבע כי הוא תנאי מהותי; רישיוןהמנוי הפר תנאי בהסכם ההתקשרות שבינו לבין בעל ה )ב(

 המנוי השתמש שלא כדין או הרשה לאחר להשתמש שלא כדין בציוד הקצה שברשותו. )ג(

למנוי במקרים המפורטים בסעיף וצע פעולת סיום התקשרות לא יופסק שירות, לא ינותק שירות ולא תב 79.2

לפני מועד  ימים לפחות 10אלא לאחר שבעל הרישיון נתן למנוי הודעה מוקדמת בכתב  )ב(-)א( ו79.1

 ; או סיום ההתקשרותההפסקה או הניתוק 

 דל אשרהזדמנות, תוך הזמן שייקבע בהודעה, לתקן את המעשה או המח בהודעה יצוין כי למנוי ניתנת

או תבוצע פעולת סיום התקשרות. בעל הרישיון יתעד את  או ינותק השירותהשירות יופסק  בגינו

ההודעה שנתן למנוי, ישמור את התיעוד ברשותו, ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, 

שירות או סיום ( ימי עבודה מיום ביצוע הפסקת השירות או ניתוק ה5על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

  .ההתקשרות
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או לסיים את ההתקשרות שירות למנוי או לנתק  להפסיק, רשאי בעל הרישיון 79.2על אף האמור בסעיף  79.3

 ללא הודעה מוקדמת בהתקיים אחד מאלה:עמו 

( חודשים את חשבון התשלומים 12המנוי לא פרע בפעם השלישית במהלך פרק זמן של שנים עשר ) )א(

 בו בעד שירות במועד שנקבע לכך בהודעת התשלום;  שחוייב

קיים חשש סביר למעשה הונאה באמצעות ציוד הקצה של המנוי או באמצעות מאפייניו של ציוד  )ב( 

 הקצה;

 ;בוטל )ג(

 

שירות למנוי אם התברר לו כי ציוד הקצה שברשות המנוי, ואשר באמצעותו  להפסיקרשאי  רישיוןבעל ה 79.4

רשת, ובלבד המקבל המנוי שירות, גורם להפרעה במתן שירות למנויים אחרים או להפרעה לפעילות 

 ההפסקה( ימים לפחות לפני מועד 21נתן למנוי הודעה מוקדמת בכתב עשרים ואחד ) רישיוןשבעל ה

הצפוי וכי ניתנת למנוי הזדמנות, תוך הזמן שייקבע בהודעה, ההפסקה ו סיבת הצפוי; בהודעה יצויינ

 לתקן את ציוד הקצה באופן שתימנע הפרעה כאמור.

ככל שבעל הרישיון ביצע הפסקת שירות לכלל שירותיו, בשל הפרת הסכם על ידי המנוי, תופסק על ידו    79.5

ביום בו בוצעה הפסקה שירות, כאמור, וזאת עד גביית תשלום חודשי או תקופתי אחר קבוע מהמנוי 

למועד חידוש אספקת כלל השירותים; בתקופת החשבון שבמהלכה בוצעה הפסקת שירות, כאמור, יגבה 

)ד(, על 85.3)ג( או על פי המפורט בסעיף 85.3בעל הרישיון מן המנוי תשלום קבוע על פי המפורט בסעיף 

 .פי העניין

 

 ות תחזוקהניתוק שירות בשל פעול .80

הכרח לבצע ראה רשאי לנתק או להגביל זמנית שירותים שחלה עליו חובה לספקם, אם  רישיוןבעל ה 80.1

(, ובלבד שנתקיימו כל "ניתוק בשל תחזוקה" –פעולות חיוניות של תחזוקה או הקמה של הרשת )להלן 

 אלה:

 ברציפות;שעות ( 6שש )משך הזמן של ניתוק בשל תחזוקה אינו עולה על  )א(

על אף האמור, בשנתיים  .( במשך שנה אחת2ים )ימספר הניתוקים בשל תחזוקה אינו עולה על שנ )ב(

 במשך שנה אחת; (4) ארבעה הניתוקים לא יעלה על מספר רישיוןהראשונות מיום מתן ה

 ( ימים לפחות לפני הניתוק המתוכנן;4למנהל הודעה מוקדמת ארבעה ) נמסרה )ג(

( ימים לפחות לפני הניתוק המתוכנן, 4הנוגעים בדבר הודעה מוקדמת ארבעה ) יםינולמנמסרה  )ד(

 לרבות באמצעות כלי התקשורת הציבוריים;

בהן  היממהבשעות  התחזוקה ייעש בשלסביר, כדי שניתוק  באופןעשה כל שניתן,  רישיוןה בעל ( ה)

 צריכת השירות נמוכה.

הסבר מפורט על הנסיבות המחייבות ניתוק בשל תחזוקה, ורשאי  רישיוןהמנהל רשאי לדרוש מבעל ה 80.2

, כי רישיוןלדחות ניתוק כאמור אם נוכח, לאחר ששקל את טענות בעל ה רישיוןהמנהל לדרוש מבעל ה

 אינטרס ציבורי חיוני מחייב דחייה כאמור.



 תשתית פס רחבמתן שירותי בע"מ, ל ------------------חברת ל ------------מספר  מיוחדיון ישר
 

- 49 - 

מראש את אישורו של המנהל;  רישיון, יבקש בעל ה( שעות6שש )העולה על  בשל תחזוקהנדרש ניתוק  80.3

כדי לזרז פעולות אלה  רישיוןת והפעילות שנקט בעל הוהבקשה תפרט את פעולות התחזוקה הנדרש

 .בשל תחזוקהניתוק הולצמצם במידת האפשר את משך 

 רישיוןבאופן דחוף, לצורך ביצוע פעולות חיוניות ומיידיות, יודיע בעל ה בשל תחזוקהנדרשו ניתוק  80.4

יודיע  רישיוןיד, לרבות באמצעות טלפון או פקסימילה, על הניתוק או ההגבלה הדחופים; בעל הלמנהל מ

כאמור מוקדם ככל האפשר, לרבות במערכת כריזה הפועלת באמצעות  בשל תחזוקהלמנוייו על ניתוק 

 הרשת, ככל שהדבר אפשרי, וכן באמצעות כלי התקשורת הציבוריים.

 
חייב להודיע למנהל או למנויים על ניתוק בשל תחזוקה  רישיוןאין בעל ה ,80.1על אף האמור בסעיף  80.5

 :אלהאחד מבהתקיים 

 משך זמן הניתוק בשל תחזוקה אינו עולה על חצי שעה; )א(

בבוקר יום ראשון  05:00במוצאי שבת לבין שעה  24:00ניתוק בשל תחזוקה נעשה בין שעה ה )ב(

 שלמחרת.

 

 בוטל .81

 

 בוטל .82
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 באמצעות אחרשירות  מתן -' החלק 

 התקשרות עם אחר .83

זה, כולו או מקצתו, באמצעות אחר מטעמו,  רישיוןלתת שירות מהשירותים לפי  רישיוןביקש בעל ה 83.1

בינו לבין האחר;  ההסכםאת  רישיוןיפנה אל המנהל ויבקש את אישורו לכך; אל בקשתו יצרף בעל ה

לבין משווק ציוד קצה או מי שפועל מטעמו  רישיוןהוראת סעיף זה לא תחול לעניין התקשרות בין בעל ה

 לשם שיווק שירותיו. רישיוןשל בעל ה

המנהל רשאי לאשר את הבקשה, לדחותה או להתנות אישורה בתנאים שיש לקיימם, לרבות תיקון  83.2

, באיזו מידה מבטיחים תנאי ההתקשרות עם האחר את קיומם של ההסכם; המנהל ישקול, בין היתר

לפיו; המנהל לא  רישיוןזה וחיוביו של בעל ה רישיוןתחרות הוגנת, רמת השירותים לציבור, הוראות 

 זה. רישיוןעל פי  רישיוןיאשר התקשרות עם אחר הסותרת את חובותיו של בעל ה

ומאחריותו לביצוע שירות מהשירותים  רישיוןו של בעל האין בהתקשרות עם אחר כדי לגרוע מחובותי 83.3

 זה, כולו או מקצתו, ואין בה כדי לגרוע מסמכויות השר, המנהל או מי מטעמם. רישיון לפי

 .  38.4 סעיף לפי שימוש הסכם כריתתלמען הסר ספק, יובהר כי סעיף זה לא יחול על  83.4
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 תשלום בעד שירותים –' הפרק 

 כללי–חלק א' 

 הגדרות  .84

  –בפרק זה  84.1

   

 ;נייח ארצי פנים שירות - "שירותים מגזר"

   

   

 סוגי תשלומים .     85

 :עבוררשאי לגבות ממנוייו תשלומים  רישיוןבעל ה 85.1

בעד חיבור ציוד קצה , ("דמי חיבור" -)להלן מגזר שירותיםכל  עבור דמי התקנה חד פעמיים )א(

 מחדש ובעד חיבורלגבות דמי חיבור  רישיוןעל אף האמור, יכול בעל ה הרשת;שברשות המנוי אל 

 .חיבור לאחר סיום התקשרות, 69.6 סעיףלפי חסימה  הסרתלאחר 

 קבוע; חודשיתשלום  )ב( 

 .רישיוןבעל ה תשלום בעד שירותי (ג) 

 

 דמי חיבור . א85

הקצה, סוג הכרטיס החכם, הדור הטכנולוגי דמי החיבור יהיו אחידים, ללא תלות בסוג או דגם ציוד  א85.1

  של הרשת אליה יחובר ציוד הקצה של המנוי וכיוצא באלה.

כל עוד לא הושלם חיבור ציוד הקצה לרשת, לרבות מנוי דמי חיבור מרשאי לגבות אינו רישיון הבעל  א85.2

 .הפעלה )אקטיבציה( של הכרטיס החכם

 בגביית דמי חיבור מנוי שלא רכש את ציוד הקצה ממנו.בעל הרישיון אינו רשאי להפלות  א85.3

של  בחשבון הטלפון ,דמי החיבור לא ייכללו במחיר ציוד הקצה, והם יוצגו בנפרד בהסכם ההתקשרות א85.4

 .המנוי ובפרסום תכנית תעריפים באתר האינטרנט של בעל הרישיון, ככל שזו פורסמה

 

  גביית דמי מנוי בשיעורין .86

במספר תשלומים, במועדים שהוסכם  85רשאי לגבות את דמי החיבור כאמור בסעיף  רישיוןבעל ה 86.1

 עליהם עם המנוי ובשיעור שנקבע בהסכם ההתקשרות.
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 קביעת תעריפים ופרסומם -חלק ב' 

 קביעת התעריפים ושיעוריהם    .87

 .תעריף בעד כל שירות וסל שירותים שהוא נותן למנוייו רישיוןיקבע בעל ה, 87.5 לסעיףבכפוף  87.1

רשאי לקבוע סלי שירותים לפי סוגים של שירותים הכלולים בסל, תקופות זמן או לפי כל  רישיוןבעל ה 87.2

רשאי לקבוע תעריף נפרד לכל אחד מהשירותים הכלולים בסל או לקבוע לו  רישיוןשיטה אחרת. בעל ה

 תעריף כולל. 

סל שירותים בתנאים שווים ובתעריף אחיד לפי סוגי המנויים; לעניין סעיף שירות ויציע כל  רישיוןבעל ה 87.3

 בחנתה מקבוצה אחרת.אשיש במאפייניה טעם סביר המצדיק את קבוצת מנויים  - "סוג מנוייםזה, "

אשר מוצע יאפשר לכל מנוי לעבור, ללא אפליה, מסל שירותים אחד לסל שירותים אחר  רישיוןבעל ה 87.4

יכלול הוראה כאמור בהסכם ההתקשרות עם מנוייו. במסגרת הוראה  רישיוןבאותה עת על ידו. בעל ה

 , בגין ביצוע המעבר. תשלוםזו רשאי הוא לקבוע 

לגבי שירות או סל שירותים בהתקשרות הכוללת התחייבות, יחולו פרטי עם מנוי  רישיוןהתקשר בעל ה 87.5

 ההוראות הבאות:

ההתקשרות, למעט תעריפי ההתקשרות, יהיו סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל תקופת תנאי  )א(

 ההתחייבות; 

התעריף לכל שירות יקבע ביום ההתקשרות ויהיה אחיד ונקוב בשקלים חדשים למשך כל תקופת  )ב(

 ההתחייבות.

 לעניין סעיף זה, 

כל תעריף לפני מע"מ שעל המנוי לשלם כפי שנקבע ביום ההתקשרות, לא יהיה ניתן  -" אחיד"

 להעלותו במשך תקופת ההתחייבות; 

התחייבות המנוי לעמידה בתנאים הנוגעים להיקף צריכת שירותים, גובה  -" התחייבות"

ך התשלום או תנאי התשלום, במהלך תקופה מוגדרת, אשר אי העמידה באותם תנאים במהל

 או דמי יציאה. החזר הטבהלרבות  אותה תקופה כרוכה בתשלום,

לספק את שירותיו למנוי בתעריפים זולים מאלה שנקבעו  רישיוןלמרות האמור, רשאי בעל ה

 מראש בהסכם ההתקשרות במהלך תקופה מוגבלת בזמן, לכלל המנויים או לסוג מנויים. 

עבר מנוי מסל שירותים אחד למשנהו, ברכישת שירות לא יתנה התקשרות עם מנוי או מ רישיוןבעל ה 87.6

 או ציוד קצה ממנו.

 בוטל .88

  בוטל         .89

 בוטל .90
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 פרסום תעריפים .91

במשרדי השירות ובמוקדי באתר האינטרנט שלו, רשות כל מבקש, לא תמורה ליעמיד ל רישיוןבעל ה 91.1

לרבות התשלום עבור השלמת  ,לכל שירותיומפורט בדבר התעריפים העדכניים והפניה, מידע מלא 

 בדבר האופן והמתכונת לפרסום התעריפים כאמור.  רישיוןשיחה; המנהל רשאי להורות לבעל ה

 לקבל פירוט התעריפים הנהוגים אצלו. רישיוןהמנהל רשאי לדרוש בכל עת מבעל ה 91.2
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 שינויים בתעריפים -חלק ג' 

 שינוי תעריפים .92

, בעל הרישיון רשאי לשנות תעריף או מספר יחידות השירות המוקצות לתקופת 87בכפוף לאמור בסעיף  92.1

"(, שנקבע שירות" –"( של כל שירות או סל שירותים )להלן בסעיף זה מספר היחידות" –חשבון )להלן 

 על ידיו ובלבד:

( יום לפני מועד כניסת 21( יום לעשרים ואחד )14עשר )-ששלח למנהל הודעה בכתב בין ארבעה )א(

השינוי לתוקף ובה מפורט שם השירות, התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם 

 לתוקף, וכן התעריף או מספר היחידות טרם השינוי.

החובה לשלוח למנהל הודעה בדבר שינוי, לא תחול על שינוי שנקבע מלכתחילה בהסכם 

 ת או לסל השירותים.ההתקשרות, בעת הצטרפותו של המנוי לשירו

ולמספר הטלפון הנוסף כמפורט בסעיף  ששלח הודעה מראש ובכתב לכל מנוי שהצטרף לשירות )ב(

, בה יצוין שם השירות, התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, (1)א()55.4

( יום 21ד )( יום  לעשרים ואח14עשר )-וכן התעריף או מספר היחידות טרם השינוי, בין ארבעה

ההודעה למספר הטלפון הנוסף תכלול גם את מספר הטלפון של המנוי  לפני כניסת השינוי לתוקף.

 שבו יבוצע השינוי.

על אף האמור, לעניין הפחתה של תעריף, רשאי בעל הרישיון לשלוח את ההודעה למנוי עד חודש לאחר 

 ההפחתה.

כל שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום לפני מע"מ,  –" שינוילעניין חלק זה, "

שעל מנוי לשלם עבור שירותי בעל הרישיון או כל הפחתה בכמות יחידות השירות המוקצות לתקופת 

 חשבון ללא שינוי בתעריף.

ו הודעת הודעה כאמור בס"ק )ב( תישלח למנוי הנגיש לקבלת שירותי מסרון באמצעות מסרון, א )ג(

דואר אלקטרוני או הודעה קולית. לאחר ההשמעה הראשונה של המסר בהודעה הקולית תינתן 

למנוי אפשרות באמצעות לחיצה על מקש מסוים לבחור לשמוע אותו שוב, והמסר יושמע למנוי 

 שוב ככל שבחר בכך.

 בעל הרישיון ישמור תיעוד בדבר שליחת ההודעה כדלקמן: )ד(

ת שליחת המסרונים או תדפיס של הודעת הדואר האלקטרוני, על פי תדפיס מיומן שר (1)

 א;106העניין, כמפורט בסעיף 

 א;113הקלטה של ההודעה הקולית כמפורט בסעיף  (2)

בעל הרישיון יהפוך את תיעוד משלוח ההודעה לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי 

 תה.( ימי עבודה מיום שליח5דרישתו, וזאת תוך חמישה )

החובה לשלוח למנוי הודעה בדבר שינוי, תחול גם על שינוי שנקבע מלכתחילה בהסכם  )ה(

 ההתקשרות, בעת הצטרפותו לשירות או לסל השירותים או לתכנית התעריפים.

בעל הרישיון יציין בחשבון, שבמהלך תקופת החשבון שלו בוצע שינוי, במסגרת "פירוט החשבון",  )ו(

התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, , את 2)א( בנספח ג'9כמפורט בסעיף 

 וכן את התעריף או מספר היחידות טרם השינוי.

סירה או להעברה אל המנהל, על פי בעל הרישיון יהפוך עותק של חשבון הטלפון לזמין למ

 ( ימי עבודה מיום הפקתו.5דרישתו, וזאת תוך חמישה )
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 תחילתו של שינוי בתעריף .93

תשלומים בעד שירות שצרך על  השינויחול י, לא רישיוןבעד שירות בהתאם להוראות ה חל שינוי בתעריף 93.1

; הוראת סעיף זה לא תחול במקרה של תיקון תעריף על פי הוראת השר לפי המנוי טרם מועד השינוי

 . 61.3סעיף 

 

 פיגור בתשלומים .94

בתשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גביה על תשלומים בעד  מנוירשאי לחייב  רישיוןבעל ה 94.1

הסכם בהודעת תשלום שנשלחה למנוי, על פי לא שילמם במועד שנקבע לפירעונם  מנויששירות 

 (."הפירעוןמועד " -)להלן ההתקשרות שביניהם

לחוק  1שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על השיעור הקבוע בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" שבסעיף  94.2

הפרשי הצמדה בעד התקופה שבין המועד שנקבע בתוספת  ,1961 - פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 .הסכום הנקוברעון לבין מועד פירעונו בפועל של לפי

 
שלא שולם  מנויעל תשלום בעד שירות שסיפק לבתשלום הוצאות גביה  מנוירשאי לחייב  רישיוןבעל ה 94.3

, הפירעון( ימים לפחות ממועד 14עשר ) -חלפו ארבעה"( ובלבד שסכום החוב" -)להלן  הפירעוןבמועד 

סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב שניתנה לבעל למעט במקרה של אי תשלום מחמת 

יהיה סביר ויהיה מידתי ביחס  רישיוןשיעור הוצאות הגביה שיגבה בעל ה; הרשאה לגבותו רישיוןה

הוצאות לנקוט לשם גביית סכום החוב כאמור. לעניין זה, " רישיוןלגובה החוב ולפעולות אשר על בעל ה

או מי מטעמו לשם גבית סכום החוב קודם פנייה  רישיוןי שמבצע בעל הלרבות טיפול משפט –" גביה

 לערכאות שיפוטיות.
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 שונות –חלק ד'  

 חיוב יתר  .95

בעל הרישיון רשאי לגבות ממנוי תשלומים אך ורק בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות שלו עם המנוי  95.1

 ;)ו(85.3 -)ג( 85.3וכן בהתאם להוראות סעיפים 

הגיש המנוי לבעל הרישיון תלונה לפיה גבה ממנו בעל הרישיון סכום נוסף על הסכום שהוא רשאי לגבות  95.2

( 10"(, יברר בעל הרישיון את תלונת המנוי בתוך עשרה )חיוב יתר" –בהתאם להסכם ההתקשרות )להלן 

פניית המנוי אל בכתב או בעל פה, לרבות  –" תלונהימי עבודה מיום קבלת התלונה. לעניין סעיף זה, "

יום קבלת התלונה  –לעניין תלונה בכתב  –" מועד קבלת התלונהבעל הרישיון לשם בירור פרטי החיוב; "

 היום בו נמסרה התלונה לבעל הרישיון. –אצל בעל הרישיון, ולעניין תלונה בעל פה 

ת בירור בעל הרישיון יתעד במערכת המידע שלו את תוכנה של התלונה מיד עם הגשתה ואת תוצאו

התלונה מיד בתום בירורה, ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת 

 ( ימי עבודה מיום סיום בירור התלונה.5תוך חמישה )

מצא בעל הרישיון כי גבה מהמנוי חיוב יתר, ישיב בעל הרישיון למנוי את חיוב היתר בתשלום אחד,  95.3

נאי לכך, וכן ישיב את המע"מ בגין הסכום האמור, ובתוספת "הפרשי הצמדה וריבית" ובלא קביעת כל ת

, מיום הגביה ועד יום ביצוע ההחזר 1961 –לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א  1כהגדרתם בסעיף 

  "(, וזאת כמפורט להלן:סכום ההחזר" –בפועל )להלן 

יועבר סכום ההחזר ישירות לאמצעי התשלום )חשבון ( ₪, 50היה סכום ההחזר גבוה מחמישים ) (א)

( ימי עבודה לאחר תום התקופה הקבועה בס"ק 4בנק או כרטיס אשראי( של המנוי, תוך ארבעה )

. על אף האמור רשאי בעל הרישיון להשיב למנוי עסקי את סכום ההחזר האמור, באמצעות 95.2

 הטלפון הבא, אם הסכים לכך המנוי העסקי במפורש;  זיכוי חשבון 

או פחות מכך, ישיב בעל הרישיון את סכום ההחזר באמצעות ( ₪ 50היה סכום ההחזר חמישים ) (ב)

. היה סכום ההחזר גבוה 95.2זיכוי חשבון הטלפון העוקב שלאחר תום התקופה הקבועה בס"ק 

בר היתרה ישירות לאמצעי התשלום של מהסכום לתשלום בחשבון הטלפון העוקב כאמור, תוע

( ימי עבודה ממועד שליחת חשבון הטלפון למנוי; דבר הקיזוז מחשבון 4המנוי, תוך ארבעה )

הטלפון או דבר העברתה של יתרת סכום ההחזר לאמצעי התשלום, יצוינו בחשבון הטלפון הנוגע 

  בדבר; 

( ימי עבודה ממועד קבלת 21עשרים ואחד ) בעל הרישיון ימציא למנוי מענה בכתב על תלונתו תוך 95.4

התלונה. המענה לתלונה יכלול פירוט הנימוקים לדחיית התלונה, וככל שהנימוקים מתייחסים לתנאי 

, כולל מע"מ( ₪ 100ועל הרישיון דחה השגה בדבר חיוב יתר בגובה של מעל מאה ) הסכם ההתקשרות

ן סכום וב בחשבון הטלפון, ופירוט אופן חישובו או ציוצירופו למענה, הפניה לסעיף בו, שעל פיו בוצע החי

 ההחזר ופירוט אופן חישובו.
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בעל הרישיון יתעד במערכת המידע שלו כל תלונה של מנוי בדבר חיוב יתר, שהוגשה בכתב או  )א(       95.5

 בעל פה.

; שלח בעל הרישיון את המענה 95.4 בעל הרישיון ישמור ברשותו עותק של המענה, כאמור בס"ק )ב(

באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה, ישמור בעל הרישיון את עותק המענה ואת עותק אישור 

 ."(עותק המענה" –השליחה )להלן 

בעל הרישיון יהפוך את התלונה ואת עותק המענה לזמינים למסירה או להעברה אל המנהל, על  )ג(

 .שליחתו של המענה למנוי( ימי עבודה מיום 5פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
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 , אחריות, ביטוח וערבותרישיוןתשלומים מאת בעל ה - 'ופרק 

 אחריות וביטוח -' אחלק 

 הגדרה .96

 :זה בחלק 96.1

, התקנתה, פיתוחה, קיומה, תחזוקתה או הפעלתה, ומתן שירותים הרשת הקמת  -" רישיוןב שימוש"

עצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, לרבות  רישיוןה בעלבאמצעותה, בין בידי 

 עובדיו, קבלניו, שלוחיו או נציגיו.

 

 רישיוןאחריות בעל ה .97

בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק או אובדן לגופו של  רישיון, ינקוט בעל הרישיוןבעשותו שימוש ב 97.1

את  רישיון, יתקן בעל הישיוןראדם או לרכושו, ואם נגרם נזק או אובדן כאמור כתוצאה מן השימוש ב

הנזק על חשבונו ויפצה את הניזוק, הכל בכפוף לכל דין, למעט מקרה שלגביו העניק לו השר חסינות 

 .בפרק ט' לחוקכמפורט 

אחריות מעבר לאחריות הנזיקית  רישיוןלמען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על בעל ה 97.2

 או להפחית ממנה.הקבועה בדיני הנזיקין הרגילים 

 

 עשיית חוזה ביטוח .98

 , והוא99לפי התנאים שבסעיף  בישראליעשה על חשבונו חוזה ביטוח עם מבטח מורשה  רישיוןבעל ה 198.

 .38.1 סעיף לפי שירות מתן תחילת מועד בעניין ההודעהיוצג בפני המנהל עם 

, שהיא תחוייב בה כלפי צד 98.1ישפה את המדינה בשל כל חבות כספית, כאמור בסעיף  רישיוןבעל ה 98.2

בביטוח  רישיון; שיפוי לפי סעיף זה יבוטח בידי בעל הרישיוןשלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש ב

 .1981-כמשמעותו בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א אחריות

, שהוא 98.1יבטח את עצמו, לרבות עובדיו וקבלניו, מפני כל חבות כספית כאמור בסעיף  רישיוןבעל ה 98.3

ומפני כל אובדן  רישיוןעלול לחוב בה לפי כל דין בשל נזק שנגרם לגופו של אדם או לרכושו, מן השימוש ב

 י., ובכלל זה מפני סיכוני צד שלישרישיוןאו נזק שייגרמו לרשת, כולה או חלקה, מן השימוש ב

ימסור למנהל חוות דעת, מאת עורך דין המתמחה בנושאי ביטוח, המאשר שפוליסת  רישיוןבעל ה 98.4

העתק  רישיון; לחוות הדעת האמורה יצרף בעל ה98.3 -ו 98.2הביטוח מכסה את כל הנדרש לפי סעיפים 

 חוזה הביטוח.יחד עם מחוזה ביטוח והמצורפות; המסמכים האמורים יימסרו למנהל 

 

 תנאים בחוזה הביטוח .99

 חוזה הביטוח יקבע את תקופת הביטוח ויותנה בו כי בתום התקופה הקבועה בו יוארך הביטוח מאליו. 99.1

אישור מאת המבטח כי חוזה הביטוח תקף, שאין פיגורים   לפי דרישתו,יציג למנהל,  רישיוןבעל ה 99.2

ות תלויות ועומדות בדבר ביטול, התליה, בעד פרמיות ביטוח וכי אין הודע רישיוןבתשלומים של בעל ה

 הגבלה, תיקון או סיום תוקפו של חוזה הביטוח.
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בחוזה הביטוח תיקבע התניה, לפיה בכל מקרה בו מבקש המבטח לבטל את חוזה הביטוח, בשל אי  99.3

( ימים לפני שהוא 90תשלום דמי הביטוח, עליו להודיע על כך מראש למנהל וזאת לא פחות מתשעים )

 (."הודעת ביטול" –מתכוון לבטל את החוזה בפועל )להלן בסעיף זה 

מיד לשם סילוק עילת הביטול, או יפעל  רישיון, יפעל בעל ה99.3ר בסעיף נשלחה הודעת ביטול כאמו 99.4

, וכן יודיע למנהל על הפעולות שנקט לשם כך; 99.6מיידית לשם השגת חוזה ביטוח חלופי כאמור בסעיף 

, רשאי המנהל לשלם במקומו את דמי רישיוןהייתה עילת הביטול אי תשלום דמי ביטוח בידי בעל ה

הוא לחלט את הערבות הבנקאית או כל חלק ממנה לשם כיסוי סכומים שהוציא בשל הביטוח, ורשאי 

 תשלום דמי הביטוח או לגבותם בכל דרך אחרת.

( ימים לפני 45לבטל את חוזה הביטוח, יודיע על כך למנהל לפחות ארבעים וחמישה ) רישיוןביקש בעל ה 99.5

 שהוא מתכוון לבטל בפועל את החוזה.

לביטול חוזה הביטוח בידי המבטח או שביקש בעצמו לבטל את חוזה הביטוח,  רישיוןהסכים בעל ה 99.6

וזה הביטוח החדש לתוקף תהיה חחוזה ביטוח עם מבטח מורשה אחר באופן שכניסת  רישיוןיעשה בעל ה

זמנית עם פקיעת תוקפו של החוזה הקודם; חוזה הביטוח החדש יימסר למנהל, יחד עם חוות דעת -בו

 ( ימים לפני כניסתו לתוקף ויחולו עליו הוראות חלק זה.30, לפחות שלושים )99.4ף כאמור בסעי

 

 תרופה בשל הפרת תנאי לעניין ביטוח .100

חוזה ביטוח, או אם נתברר כי חוזה הביטוח שעשה בוטל או שפג תוקפו, ולא עשה  רישיוןלא עשה בעל ה 100.1

רשאי המנהל לבצע במקומו את הביטוח ולשלם את , 99.6חוזה ביטוח חדש כאמור בסעיף  רישיוןבעל ה

דמי הביטוח, ורשאי הוא לחלט את הערבות הבנקאית לכיסוי סכומים שהוציא בשל הביטוח או לגבותם 

בשל אי ביצוע  רישיוןבכל דרך אחרת; כל זאת בלי לגרוע מן הסמכות לבטל, להגביל או להתלות את ה

 זה.  רישיוןלפי תנאי  רישיוןהביטוח בידי בעל ה
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 רישיוןערבות למילוי תנאי ה -' בחלק 

 שיעור הערבות ומועד המצאתה .101

דעתו  להנחתהערבותכתב התחייבות להארכת  ויצרף ביטוחיתאו  יפקיד ערבות בנקאית רישיוןה בעל 101.1

 .של השר בסכום של _________ ש"ח

 

 הערבות ומטרתה .102

להבטחת קיום תנאי  תשמש"( הערבות" -)להלן  101בהתאם לסעיף  רישיוןבעל ה שהמציא הערבות 102.1

ולשיפוי המדינה על כל נזק,  לפיצוי, להבטחת תשלום עיצומים כספיים וכן רישיוןבידי בעל ה רישיוןה

, רישיוןעקב אי מילוי תנאי ה –או בעקיפין  במישרין -גרמו לה יתשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שי

 , הגבלתו או התלייתו.רישיוןביטול המכתוצאה  או ,במועדם ובמלואםכולם או מקצתם, 

 

 חילוט הערבות .103

בכל אחד מן המקרים , רשאי המנהל לחלט את הערבות, 102.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  103.1

 המפורטים להלן:

או פג תוקפו של חוזה , לא שולמו דמי הביטוח או בוטל 99 -ו 98לא נעשה חוזה ביטוח לפי סעיפים  (א)

 ביטוח כאמור;

, רישיוןבשל הפרת תנאי בשנגרם נזק בגין הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי  (ב)

, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה רישיוןאו בשל ביטול ה רישיוןבשל ביצוע לקוי של ה

אמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין או דרישה כאמור; חילוט הערבות לשם כיסוי סכום תביעה כ

 רישיוןהודעה בדבר דרישה או תביעה כאמור תימסר לבעל ה באותה תביעה הפך להיות חלוט;

 מייד לאחר קבלתה;

 ;רישיוןנגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ביטול ה (ג)

 ;הערבותלעניין  רישיוןה הוראותלא מילא אחר  רישיוןה בעל (ד)

 ;לא שילם אגרה שהוטלה עליו על פי החוק או הפקודה רישיוןה בעל (ה)

 ;במועד הנדרש רישיוןי המד לא המציא את רישיוןל העב  (ו)

עיצום כספי והסכום הנדרש לא שולם במועדו, ובלבד שלא יחולט סכום  רישיוןהוטל על בעל ה  (ז)

 העולה על גובה העיצום.

, לפי ההמצדיק רישיוןבשל הפרה צפויה של תנאי ההמנהל רשאי לחלט את הערבות לפי חלק זה אף  103.2

 .של הערבות שיקול דעתו, חילוט מוקדם

 כולה או מקצתה. -" ערבות חילוטזה " חלק לעניין 103.3
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 אופן חילוט הערבות .104

כי אם תוך תקופה שקבע לא יתקן בעל  רישיוןלחלט את הערבות, ובלבד שהתרה בבעל ה רשאי המנהל 104.1

 תחולט הערבות כאמור. ,המעשה או המחדל נושא ההתראה את רישיוןה

 ערבות חדשה, או ישלים את יתרתה עד לסכום הערבות המקורי. רישיון, ימציא בעל ההערבות חולטה 104.2

עשר -בפני השר תוך חמישהעל ההחלטה לערער  רישיוןרשאי בעל ה ,ט המנהל לחלט את הערבותיהחל 104.3

 בערר. השרידיעתו. הוגש ערר, יעוכב חילוט הערבות עד להחלטת מיום שהובאה ל ימים( 15)

 

 תקופת תוקפה של הערבות .105

  .שנים 5  יהיה הערבות תוקף 105.1

 

 שמירת סעדים .106

 , להגבילו או להתלותו.רישיוןהערבות כדי לגרוע מן הסמכות לבטל את ה בחילוט אין 106.1

כלפי המדינה לתשלום מלוא  רישיוןהיקף אחריותו של בעל האין בסכום הערבות כדי להגביל את  106.2

 .או לפי כל דין רישיוןהנזקים שנגרמו לה ושחובת תשלומם חלה עליו לפי ה

 נזקיםבכל דרך אחרת תשלום  רישיוןהערבות כדי לגרוע מן האפשרות לתבוע מאת בעל ה בחילוט אין 106.3

 .אחרים, על פי כל דין או להשתמש בסעדים ,רישיוןשהוא חב בכיסוים לפי ה
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 פיקוח  - 'זפרק 

 רישיוןפיקוח על פעולותיו של בעל ה - חלק א'

 סמכות פיקוח .107

 רישיוןבכל הנוגע לביצוע ה רישיוןהמנהל או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לפקח על פעולותיו של בעל ה 107.1

 וקיום הוראות החוק, הפקודה והתקנות שעל פיהן.

 

 שמירת סודיות .108

)לעניין  לא יגלו כל ידיעה או מסמך רישיוןהמנהל וכן כל מי שעוסק מטעמו בפעולות הפיקוח על בעל ה 108.1

תוקף תפקידם, לאדם שלא היה מוסמך לקבלם, אלא אם כן פורסמו משהגיע אליהם  "(מידע" -סעיף זה 

 זה. קפרהחובה לשמירת סודיות תחול על כל מי שנמסר לו מידע בהתאם להוראות  .ברבים

להעביר מידע לממונה על הגבלים עסקיים, לממונה על הגנת הצרכן, ללשכה המרכזית  רשאי המנהל 108.2

ולכל רשות אחרת המוסמכת לקבל את המידע, לשם ביצוע חובותיהם והפעלת  לסטטיסטיקה

 פי דין. עלסמכויותיהם 

 

 כניסה לחצרים ועיון במסמכים .109

, או כל מי שעוסק מטעמו בפעולות הפיקוח על בעל בחלק זה, רשאי המנהללצורך קיום הפיקוח כאמור  109.1

 -לעשות את אלה  רישיוןה

לצרכי מתן שירותיו  רישיוןלהיכנס בכל עת סבירה לכל מיתקן או משרד המשמשים את בעל ה )א(

 ;רישיוןלפי ה

 ובדיקות;  מדידות לערוך )ב(

 יקות, ולדווח לו על תוצאותיהם;לערוך עבורו מדידות ובד רישיוןה לבעל להורות )ג(

רשומה, מסמך, תכנית, ספר חשבונות, פנקס, מאגר מידע או קובץ ממוחשב, של בעל  בכל לעיין )ד(

או של מי שעוסק מטעמו בנושאים שלגביהם יש למנהל סמכות פיקוח; המנהל רשאי  רישיוןה

 ;בכל דרך שתראה לו ולהעתיקםלבדקם 

, במועדר לרשותו, לפי דרישתו, דיווחים לצורך קביעת מדיניות, להעבי רישיוןהלבעל  להורות )ה(

 במתכונת ובאופן אשר קבע.

 

 שיתוף פעולה .110

 ביצועבכל הנוגע להפיקוח  עוסק מטעמו בפעולותמי ש כל ישתף פעולה עם המנהל או רישיוןבעל ה 110.1

שברשותו או שבשליטתו הדרוש ימסור להם, לפי דרישתם, כל מידע בין היתר ו הפיקוח על פעולותיו

 להם לשם ביצוע הפיקוח.
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 תיקון ליקויים ושמירת מסמכים והקלטות -חלק ב' 

 בוטל        111

 
 ומועדי הגשתם סוגי הדו"חות .112

 בעל הרישיון ימציא למנהל את הדו"חות הבאים לפי דרישתו: 112.1

 .שיורה המנהל, במתכונת אירוע מיוחד,  על ח"דובעל הרישיון ימציא  (א)

 

 הודעה על ליקוי .113

 –)בסעיף זה  , יודיע לו המנהל על כך בכתברישיוןמצא המנהל פגמים או ליקויים בפעולותיו של בעל ה 113.1

  "(.ההודעה" או "הודעת המנהל"

בעל הרישיון ימסור את תגובתו למנהל בכתב, בתוך פרק הזמן שקבע המנהל בהודעה. לא קבע המנהל  113.2

( 30זמן למתן תגובת בעל הרישיון, ימסור בעל הרישיון את תגובתו למנהל לא יאוחר משלושים )פרק 

ימים מיום שנתקבלה על ידו הודעת המנהל. בתגובתו יפרט בעל הרישיון את האמצעים שנקט לשם 

 .תיקון הליקויים והפגמים המפורטים בהודעה ולשם מניעת הישנותם

 

 שמירת מסמכים והקלטות א.113

בעל הרישיון ישמור ברשותו מסמכים והקלטות הנוגעים לתנאי ההתקשרות עם המנוי במשך כל  )א(

 תקופת הסכם ההתקשרות, ולמשך שנה לאחר סיום ההתקשרות.
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 שונות –' חפרק 

 כמסמך ממצה רישיוןה .114

ומתן הרשת , חובותיו וסמכויותיו בכל הנוגע להקמתה, קיומה והפעלתה של רישיוןזכויותיו של בעל ה 114.1

 בלבד.ממנו ועל פיו והן נובעות  רישיוןב, מקורן באמצעות הרשת םשירותי

 114.1 בסעיףבנוגע לאמור  יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות רישיוןבעל ה 114.2

מצג, הצעה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, 

ובין לאחר שניתן, למעט פרשנות שניתנה בידי  רישיוןבין לפני שניתן ה פה,-, בין בכתב ובין בעלרישיוןל

 .2השר לפי סעיף 

 

 רישיוןעיון במסמכי ה .115

במשרד, ויאפשר לציבור את העיון בעותקיהם הנכונים  רישיוןיחזיק את מסמכי ה רישיוןבעל ה 115.1

 האמורים. רישיוןאת נוסח השינוי למסמכי ה רישיון, יצרף בעל הרישיוןוהעדכניים; שונו תנאי ה

 במסמכים אלה: עיוןשרות פא בור, לא תינתן לציבוריונספחיו לעיון הצ רישיוןצגו הוה 115.2

 .נספח ד'התכנית ההנדסית המצורפת ל –נספח ד'  (א) 

רשאי  רישיוןבאמצעות רשת האינטרנט; בעל ה רישיוןיין במסמכי העל יאפשר לציבור רישיוןה לעב 115.3

באתר  רישיוןלבצע זאת גם בדרך של הפניה לאתר משרד התקשורת כל עוד המשרד מפרסם את ה

 האינטרנט.

 במועד ובאופן שיימצא לנכון., 115.2 בסעיף, למעט הנספחים כאמור רישיוןמשרד רשאי לפרסם את הה 115.4

 

 דחיית מועד .116

 במועד. רישיוןמועד לקיומה, ימלא אותה בעל ה ונקבעזה  רישיוןחובה ב רישיוןהוטלה על בעל ה 116.1

)להלן בסעיף  רישיוןשנקבעה בלביצוע חובה המועד  תלדחיי רישיוןלאשר בקשה של בעל ה רשאי המנהל 116.2

 מאלה: אחד"(, לתקופה שיקבע, אם השתכנע כי התקיים דחייהה" - זה

עשה ועושה כל מאמץ סביר  רישיון, וכי בעל הרישיוןמסיבה שאינה תלויה בבעל ה נובעת הדחייה )א(

 במחוייבותו; לעמוד

 לשפר את הטכנולוגיה שבה ניתנים שירותיו; רישיוןלבעל ה תאפשר הדחייה )ב(

 את התחרות בתחום התקשורת; תקדם הדחייה )ג(

 או מהיערכות לקראת נסיבות אלה. 40מנסיבות של שעת חירום, כהגדרתה בסעיף  נובעת הדחייה )ד(

 

 שמירת אחריות .117

לשר או למנהל לרבות שימוש בסמכות כאמור,  ,זה רישיוןלפי ות אין בסמכות אישור או פיקוח הנתונ 117.1

, ואין בה בכדי לפגוע או לגרוע רישיוןזה על בעל ה רישיוןוטלת לפי כדי להטיל עליהם אחריות כלשהי המ

 כאמור. רישיוןאו להסיר או למעט מאחריות בעל ה
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 אופן משלוח הודעה  .118

הודעה ותשלח בדואר, בידי שליח או בפקסימליה; זה או לביצועו תינתן בכתב  רישיוןהודעה בנוגע ל 118.1

( שעות מעת מסירתה 48למענה עד תום ארבעים ושמונה )שנשלחה בדואר כאמור חזקה שהגיעה 

 הודעה שנשלחה בדרך אחרת כאמור, יוודא השולח את קבלתה אצל הנמען. למשלוח.

 רישיוןבעל ה ;__________________לצורך קבלת הודעות לפי סעיף זה הוא רישיוןמענו של בעל ה 118.2

 יודיע למנהל מיד על כל שינוי שחל במען האמור.
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 נספחים רשימת

  

 א' נספח  הצהרה

 ב' נספח  מבוטל 

 נויהשירותים למ רמתנימום וידרישות מ

 הזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל הרישיון או ספק שירות - 4ג'

 מוקדי פניות טלפוניים – 6ג'

 'ג נספח -

 'ד נספח - ותכנית פרישת הרשת תכנית הנדסית

 נספח ה' - היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום
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 הצהרה -א'   נספח

 
 : הריני להצהיר בזאת ______ כי בקשה זו לקבלת רישיון מוגשת כאשר המבקש:

 
על  .13.10.2020 את החלטת שר התקשורת בנושא שימוע פס רחב מתאריך קרא  .1

והמגבלות והסייגים לפעילות במסגרת  התנאים למתן הרישיוןבכלל כך את נספחיה ו

  "רישיון מיוחד".

 
 

"תקנות התקשורת )בזק ושידורים()הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(, את קראתי  .2

"(אחוד רישיון תקנות. )"2010-תש"עה
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 או ספק שירות רישיוןהזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל ה - 4נספח ג'

 
 הזמנת שירות מבעל הרישיון .1

( האתר"" -אינטרנט של בעל הרישיון או בפורטל הסלולרי שלו )שניהם להלן הזמנת שירות באתר  1.1

 .1.3או  1.2יבוצע על פי אחת מהחלופות המפורטות בסעיפים 

 קוד אקראי 1.2

 ;1המנוי שלומספר המנוי  יקליד באתר, במקום המיועד לכך, את  )א(

חסום המודיע לו כי הוא סרון מ למנויישלח בעל הרישיון קבלת השירות, חסום לוהמנוי במידה  )ב(

שהוזמן, וכי ניתן לפנות לבעל הרישיון לשם ביטול החסימה לסוג השירות שירות הסוג קבלת ל

 האמור;

 במידה והמנוי אינו חסום לקבלת השירות, ישלח בעל הרישיון למנוי מסרון הכולל את אלה: )ג(

 לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך"; שם השירות (1)

מחיר השירות; המחיר יוצג באופן מפורט ובכלל כך פירוט בדבר  תשלום "חד פעמי",  (2)

תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר היחידה לפיה נמדד 

 התשלום עבור השירות;

 "(;הקוד שנשלח" -)להלן  ( ספרות5)אקראי בן חמש  קוד (3)

 לכך, את הקוד שנשלח;המנוי יקליד באתר, במקום המיועד  )ד(

וקלד על ידי המנוי כאמור בס"ק לבין הקוד שהשנשלח השוואה בין הקוד  יבצע בעל הרישיון )ה(

 "(;הקוד שהוקלד" -)ד( )להלן 

מסרון המודיע לו כי במידה והקוד שהוקלד זהה לקוד שנשלח, ישלח בעל הרישיון למנוי  )ו(

מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את  -שך אושרה, וככל שמדובר בשירות מתמהרשמתו לשירות 

 הרישום לשירות;

במידה והקוד שהוקלד אינו זהה לקוד שנשלח, ישלח בעל הרישיון למנוי מסרון המודיע לו כי  (ז)

 הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות כאמור.

  קוד משתמש וסיסמא 1.3

שירות, באופן בולט, ברור וקריא, בעל הרישיון יציג באתר בסמוך למקום המיועד להזמנת ה )א(

 פרטים אלה:

 -לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך"; ככל שמדובר בשירות מתמשך  שם השירות (1)

 מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את הרישום לשירות;

מחיר השירות; המחיר יוצג באופן מפורט ובכלל כך פירוט בדבר  תשלום "חד פעמי",  (2)

עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר היחידה לפיה נמדד  תשלום "קבוע"

 התשלום עבור השירות;

                                                           
1 Mobile Subscriber Number (MSN). 
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המנוי יקליד באתר, את קוד המשתמש והסיסמא שנקבעו או אושרו לו על ידי בעל הרישיון  )ב(

 "(;"קוד הזיהוי -)להלן 

למנוי הודעה הממוענת אליו בלבד בעל הרישיון  ציגיקבלת השירות, חסום להמנוי במידה ו )ג(

שהוזמן, וכי ניתן לפנות אליו לשם ביטול החסימה שירות הסוג קבלת חסום לכי הוא  -באתר

 לסוג השירות האמור;

קוד הזיהוי לבין קוד המשתמש והסיסמא שנקבעו על ידו למנוי השוואה בין  יבצע בעל הרישיון )ד(

 "(;הקוד השמורוהשמורים אצלו במערכת )"

 במידה וקוד הזיהוי זהה לקוד השמור, יספק בעל הרישיון למנוי את השירות; )ה(

במידה וקוד הזיהוי אינו זהה לקוד השמור, ישלח בעל הרישיון למנוי הודעה הממוענת אליו  )ו(

 בלבד באמצעות האתר כי הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות כאמור.

 

 הזמנת שירות מספק שירות.2

 רות באתר האינטרנט של ספק שירות תבוצע כמפורט להלן:הזמנת שי 2.1

, לשם קבלת שירותיו, תתבצע אך ורק 62.7התקשרות עם ספק שירות כמשמעותו סעיף  )א(

 .13"(אתר הספק" –באמצעות אתר האינטרנט של ספק השירות )להלן 

  )ב(

 מנוי, יידרש להקליד באתר הספק את אלה: )ג(

 בוטל; (1)

 המנוי; מספר הזהות של (2)

(3)  

ארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום )מספר כרטיס אשראי או מספר חשבון  (4)

 בנק(.

  )ד( 

ספק השירות יעביר לבעל הרישיון הודעה הכוללת את המפורט בס"ק )ג( או )ד(, בהתאם לעניין,  )ה(

 וכן את אלה:

פעמי" או כשירות  -שם השירות, לרבות סיווגו של השירות כשירות בתשלום "חד (1)

 בתשלום "מתמשך";

 תעריפי השירות. (2)

מיד לאחר שהפרטים האמורים לעיל הועברו לבעל הרישיון על ידי ספק השירות, יבצע בעל  )ו(

הרישיון בדיקת התאמה בין הפרטים האמורים לבין הפרטים המופיעים במערכות המידע שלו. 

בעל הרישיון הודיע לספק השירות כי ניתן להמשיך את תהליך ההרשמה לשירות רק לאחר ש

 בבדיקת ההתאמה נמצאה זהות מלאה בין הפרטים שנבדקו.

                                                           
 לבצע התקשרות עם ספק שירות בתגובה להצעה שנשלחה אל ציוד הקצה, או באמצעות הודעה שנשלחה מציוד הקצה. אסור 13
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במידה והמנוי חסום לקבלת השירות או שאין זהות מלאה בין כל הפרטים, כאמור, יודיע בעל  )ז(

הרישיון לספק השירות כי המנוי חסום לקבלת סוג השירות המבוקש או שהרשמתו לשירות 

יודיע למנוי באמצעות מסרון, ללא תשלום, כי הוא חסום לקבלת סוג  , וכןהענייןנכשלה, על פי 

השירות המבוקש על ידו או שהרשמתו לשירות נכשלה, על פי העניין, וכי הוא רשאי לפנות אל 

 בעל הרישיון לשם הסרת החסימה לסוג השירות האמור.

ין כל הפרטים, כאמור, ישלח בעל במידה והמנוי אינו חסום לקבלת השירות ויש זהות מלאה ב )ח(

 הרישיון למנוי, מסרון, ללא תשלום, הכולל אך ורק את אלה:

פעמי" או כשירות  -שם השירות, לרבות סיווגו של השירות כשירות בתשלום "חד (1)

 בתשלום "מתמשך";

 תעריפי השירות; (2)

 ( ספרות לפחות.5קוד אקראי בן חמש ) (3)

 תר הספק, במקום המיועד לכך.המנוי יקליד את הקוד בא )ט(

 .ספק השירות יעביר לבעל הרישיון את הקוד שהקליד המנוי, כאמור בס"ק )ט( )י(

 באתר הספק. בעל הרישיון יבצע השוואה בין הקוד ששלח אל המנוי לבין הקוד שהקליד המנוי )יא(

למנוי מסרון, ללא במידה והקוד שהקליד המנוי זהה לקוד שנשלח אליו, ישלח בעל הרישיון  )יב(

 -תשלום, המודיע לו כי הרשמתו לשירות אושרה, וככל שמדובר בשירות בתשלום "מתמשך" 

מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את הרישום לשירות. כמו כן, יודיע בעל הרישיון לספק השירות 

 .כי הרישום לשירות אושר על ידו

לח אליו, ישלח בעל הרישיון למנוי מסרון, במידה שהקוד שהקליד המנוי אינו זהה לקוד שנש )יג(

ללא תשלום, המודיע לו כי הרשמתו לשירות נכשלה בשל חוסר הזהות, כאמור. כמו כן, יודיע 

 .בעל הרישיון לספק השירות כי הרישום לשירות נכשל

פעמי. -פעמי", יינתן למנוי פעם אחת בלבד, והחיוב עבורו יהיה חד-שירות הניתן בתשלום "חד )יד(

פעמי פעמים נוספות, יהיה עליו להירשם לשירות בכל פעם -כל שירצה המנוי לקבל שירות חדכ

 מחדש.
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 14מוקדי פניות טלפוניים – 6ג' נספח

 איוש מוקד פניות טלפוני . 1

מוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויים בעניין כל תקלה בקבלת שירותי בזק, יהיה מאויש  )א( 

, פניות טלפוניות מעבר לשעות איוש המוקד הטלפוני שעות ביממה, בכל ימות השנה 8 לפחות

; בעל הרישיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות שעות ביממה 24 יקבלו מענה אנושי ויתועדו

  .15ביום הכיפורים טלפוני, כאמור,

  )ג( 

 

  פרסום מידע בנוגע לפעילות מוקדי פניות טלפוניים . 2

באופן בולט פרסם את המידע הנוגע לפעילות כל מוקדי הפניות הטלפוניים שלו שיון ייבעל הר )א( 

 וברור בכל אחד מאלה:

 שיון לבין המנוי;יהסכם ההתקשרות בין בעל הר ( 1)

 שיון;יהראתר האינטרנט של בעל  ( 2)

 שיון;יכל חשבון שהונפק על ידי בעל הר ( 3)

 .מסמך הנשלח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות ( 4)

 המידע שיפרסם בעל הרישיון כאמור בסעיף קטן )א( יכלול את אלה: )ב( 

 של המוקדים; ימי הפעילות ( 1)

 של המוקדים; שעות הפעילות ( 2)

 ים.של המוקד מספרי הטלפון ( 3)

 טיב שירות במוקד פניות טלפוני .3

  –בנספח זה  )א(

 -לבין מערכת המעיתוי יצירת תקשורת הידודית בין הפונה הזמן הנמדד   –  "זמן המתנה"

IVR ;ועד למענה אנושי 

 מענה הניתן בידי צוות מיומן ומקצועי בעל כשירות מתאימה לטיפול בפניות.  –" מענה אנושי"

 שבהן:שיעור השיחות  )ב(

 ( דקות;6הפונה נענה אחרי זמן המתנה למענה אנושי של למעלה משש ) (1)

אנושי לאחר זמן המתנה למענה של למעלה הפונה ניתק את השיחה מבלי שקיבל מענה  (2)

 ;( דקות6משש )

לתקנות הגנת הצרכן )מתן שירות  1הפונה עבר לשירות השארת הודעה, כמפורט בסעיף  (3)

  16( דקות,6, לאחר זמן המתנה למענה אנושי של למעלה משש )2012טלפוני(, תשע"ב 

                                                           
 מתן אישור הפעלה נספח זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום   14
ייב באם מרבית פעילות של בעל הרשיון ניתן במגזריים הלא יהודיים, ניתן לבחור יום אחר בשנה בו בעל הרישיון לא מחו 15

 לספק שירות טלפוני.
 )ג(:-"ק )ב(לס אותדוגמ 16

 למענה המתנה דקות 6 עד נענו מתוכן 900". חשבון"בירור  בנושא אנושי מענה להן שניתן שיחות 1,000 היו מסוימים בשבועיים
 1,000 כל של אנושי למענה ההמתנה זמן וממוצע, אנושי למענה דקות 6-מ למעלה של המתנה אחרי נענו האחרות 100, אנושי

 .דקות 7 היה השיחות
 )שיעור דקות 6 עד של" חשבון"בירור  בנושא אנושי למענה המתנה זמן בנושא הרישיון בהוראות הרישיון בעל עמד אלה בשבועיים
 ((.15%-)פחות מ 10% –דקות המתנה למענה אנושי  6-שנענו אחרי למעלה מ השיחות

 המתנה זמן לעניין" חשבון"בירור  בנושא אנושי למענה המתנה זמן בנושא ישיוןהר בהוראות הרישיון בעל עמד לא אלה בשבועיים
 דקות((. 4.5דקות )מעל ממוצע נדרש של עד  7 –השיחות  1,000למענה אנושי )זמן ההמתנה הממוצע למענה אנושי של כל  ממוצע
 :נוספת דוגמה         

 נותקו מתוכן 750". התקשרות"סיום  בנושא אנושי מענה קבלת ללא הפונה"י ע שנותקו שיחות 1,000 היו מסוימים בשבועיים   
 למענה המתנה דקות 6-מ למעלה אחרי הפונה"י ע נותקו האחרות 250, אנושי למענה המתנה דקות 6-מ פחות אחרי הפונה"י ע

 .אנושי
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לכל היותר  15%יעמוד בכל אחד משלושת סוגי האירועים המפורטים בסעיף קטן זה על 

)ג( לעיל, מתוך המספר 4בשבועיים רצופים, לכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

וזמן  ,ת האמורים באותם שבועייםהכולל של השיחות של כל אחד משלושת סוגי השיחו

)ג( 4ההמתנה הממוצע באותם שבועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

  .( דקות8( דקות, לא יעלה על שמונה )6אשר זמן ההמתנה בהן עלה על שש )

( שנענו, )ג4זמן המתנה ממוצע באותם שבועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף   )ג(

 .( דקות4.5לא יעלה על ארבע וחצי )

בעל הרישיון יקצה לכל שיחה, מכל סוג, מספר מזהה או שזו תזוהה על ידי שמו הפרטי של נציג  )ד(

בעל הרישיון שקיים את השיחה ושם הצוות שלו שיימסרו לפונה מיד לאחר סיום השיחה או 

 בסיום השיחה, על פי העניין, באחת מהדרכים הבאות:

 באמצעות דואר אלקטרוני; (1)

 באמצעות מסרון; (2)

 למנויים שחסומים לקבלת מסרונים; –באמצעות שיחה מתפרצת  (3)

 בעל פה על ידי נציג בעל הרישיון. (4)

באפשרות סיום התקשרות, אין נציג בעל הרישיון שענה לשיחה IVR -בחר הפונה במערכת ה )ה(

כלשהו לצורך טיפול בבקשת הפונה לסיום רשאי להעבירה לנציג אחר או לגורם אחר 

 ההתקשרות.

באפשרות בירור חשבון, אין נציג בעל הרישיון שענה לשיחה רשאי IVR -בחר הפונה במערכת ה )ו(

 להעבירה לנציג אחר או לגורם אחר כלשהו, אלא לבקשתו המפורשת של הפונה.

ביום בו אירע אחד מאלה )להלן בעל הרישיון לא יידרש לעמוד בזמני ההמתנה המצוינים לעיל  )ז(

 "(:אירוע מיוחד" –

שגרמו לפגיעה  17תקלה ברשת תקשורת או תקלה ביישומונים בינלאומיים מובילים (1)

 בשירות לחלק ניכר מהמנויים;

 הפסקת חשמל משמעותית; (2)

 פגעי מזג אוויר שגרמו לחסימה של עורקי תחבורה ראשיים; (3)

 פיגע או אסון המוני; (4)

 כל אירוע אחר על פי שיקול דעתו של המנהל. (5)

 בוטל )ח(

מסוג תקלה ברשת התקשורת שלו שגרמה לפגיעה בשירות לחלק ניכר ככל שאירע אירוע מיוחד  )ט(

 , הודעה קוליתIVR-יודיע בעל הרישיון לפונה, מיד עם יצירת תקשורת עם מערכת ה מהמנויים

 לזמני המתנה ארוכים.בדבר מהות האירוע המיוחד ומיקומו, שגורם 

יורכב לגבי כל סוג שיחה אך ורק מאפשרויות הניתוב בו, מבלי  IVR-תפריט הניתוב של מערכת ה )י(

שיושמעו במסגרתו פרסומים כלשהם או הצעות להצטרף לתכניות או למבצעים למיניהם או 

 כל מידע אחר שאינו קשור באופן ישיר לתפריט הניתוב כאמור.

הצעות לפנות אליו  IVR-בס"ק )י( רשאי בעל הרישיון להשמיע באמצעות מערכת העל אף האמור  (1)י

 .18באמצעות דרכים דיגיטליות שונות

                                                           
אלה לא עמד בעל הרישיון בהוראות הרישיון בנושא זמן המתנה למענה אנושי בנושא "סיום התקשרות" )שיעור  בשבועיים   

 ((.15%-)למעלה מ 25% –דקות  6-השיחות שנותקו ע"י הפונה אחרי המתנה למענה אנושי של למעלה מ
 .פייסבוק, ווטסאפ וכד' 17
 כגון: צ'אט אינטרנטי. 18
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, שיעור (busy hour call attempts)בכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פניות טלפוני  )יא(

 .90%-יפחת מלא הפונים אשר שיחתם תיכנס לתור הממתינים לקבלת מענה 

, כל שיחה IVR-על הרישיון אינו רשאי לנתק ביוזמתו, לרבות ניתוק ממוכן של מערכת הב )יב(

 או שנכנסה לתור הממתינים לקבלת מענה. IVR-שנענתה על ידי מערכת ה

בעל הרישיון יודיע  ,דקות( 3)על שלוש  לעלותצפוי בכל שיחה, מכל סוג, זמן ההמתנה במקרה ש )יג(

הצפוי כי זמן ההמתנה  ( דקות מתחילת ההמתנה,2יאוחר משתי )לא בהודעה מוקלטת, לפונה 

( דקות וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה או להמתין לקבלת 3עולה על שלוש )

מענה אנושי; בחר הפונה להמתין למענה אנושי, יודיע בעל הרישיון לפונה בהודעה מוקלטת את 

ודיע לפונה כי באפשרותו לעבור בכל רגע לשירות מקומו בתור ואת זמן ההמתנה המשוער, וכן י

 השארת הודעה.

 
 
 הקלטת ותיעוד שיחות .4

, ולסיום התקשרות החל ירור חשבוןהנוגעים לבשיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים ירהבעל  )א(

 .ממועד קבלת המענה ועד לסיום השיחה

את תוכנה של כל שיחה, מכל סוג, נציג בעל הרישיון יתעד במערכות המידע של בעל הרישיון  )ב(

בין אם זו יזומה על ידו ובין אם לאו. תיעוד, כאמור, יכלול גם את המספר המזהה של השיחה, 

 תאריך השיחה ושמו המלא של נציג בעל הרישיון שקיים את השיחה.

תוכן השיחה  תיעודאת וכמפורט בס"ק )א(  ת השיחהשיון ישמור ברשותו את הקלטיבעל הר )ג(

שיהיו זמינים למסירה או להעברה א)א(, באופן 113כמפורט בס"ק )ב( לפרק זמן כמפורט בסעיף 

 .ביצוע השיחה( ימי עבודה מיום 5וזאת תוך חמישה ) ,על פי דרישתו ,למנהל

 

 
 תיעוד נתוני שיחות .5

אחד משלושת סוגי בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה שקיבלה מענה אנושי, לכל  )א(

 )ג( לעיל, שיכלול את השדות הבאים:4השיחות המפורטים בסעיף 

 תאריך שיחה; (1)

 מקור השיחה; (2)

 (;HH:MM:SSשעת תחילת ההמתנה ) (3)

 (;HH:MM:SSשעת מתן המענה ) (4)

 (.MM:SSמשך זמן ההמתנה עד למתן מענה ) (5)

נותקה על ידי הפונה מבלי שקיבל מענה בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה, ש )ב(

)ג( לעיל, שיכלול את השדות 4אנושי, לכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 הבאים:

 תאריך שיחה; (1)

 מקור השיחה; (2)

 (;HH:MM:SSשעת תחילת ההמתנה ) (3)

 (;HH:MM:SSשעת ביצוע הניתוק ) (4)

 (.MM:SSמשך זמן ההמתנה עד לביצוע הניתוק ) (5)
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בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה, שבוצע בה מעבר לשירות השארת הודעה, לכל  )ג(

 )ג( לעיל, שיכלול את השדות הבאים:4אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 תאריך שיחה; (1)

 מקור השיחה; (2)

 (;HH:MM:SSשעת תחילת ההמתנה ) (3)

 (;HH:MM:SSהודעה )שעת המעבר לשירות השארת  (4)

 (.MM:SSמשך זמן ההמתנה עד למעבר לשירות השארת הודעה ) (5)

בעל הרישיון ישמור ברשותו את התיעוד לפי סעיפים קטנים )א( עד )ג( למשך שנה לפחות מיום  )ד(

  .ביצוע השיחות
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 תכנית הנדסית -'ד נספח

 כנספח מפורט של התכנית ההנדסית יראו את: . 1

 .__________ מיום רישיוןבמסגרת הבקשה ל הנדסית שהוגשההתכנית ה )א(

 כל תכנית הנדסית לפיתוח ושדרוג של הרשת שנמסרה למנהל. )ב(

 :ימלא אחר כל הכללים והמפרטים כדלקמן רישיוןבעל ה .2

 :של הרשת קצה לקצה ביצועי )א(

 מאמץבסיס " עלשירותים יינתנו ה – פס רחבתשתית  שירות ( "מירביBest Effort ) הגדרת קצב  תוךו

, (uplink)העולה ובערוץ  (downlink)היורד בערוץ (, בערוץ Peak Information Rateשיאי ) העברה

 .Mbps -ביחידות מס"ש

 מאמץיינתנו במגוון רמות ביצועי קצה לקצה, לרבות על בסיס " נתונים שירותי -  נתונים שירות 

  (Best Effortמירבי" )

 

 :-הרשת ומרכיביו לא יפחת מליבת  אמינות וזמינות רמת )ב( 

 מרכיבים ( בעלי רמת זמינות גבוהה מאודCarrier Grade וקצב תקלות נמוך מאוד. ייעשה )שימוש 

דקות  5 עד)זמן תקלה מהותית מצטבר ממוצע של  0.99999בסוגי ציוד המקיימים רמת זמינות של 

 בשנה(. דקות 30)זמן תקלה מהותית מצטבר של עד  0.99995 בשנה(, או רמת זמינות של

  מכלל פעולה. שיצאגיבוי אוטומטי לציוד טופולגיית שדרת הרשת וליבת הרשתעם 

 הכוללות מנגנוני שיקום ושרידות מובנים. טכנולוגיות 

 :-ברשת לא יפחת מ תגובה זמני ()ג

 נתונים שירות - ( על פי סוגClass( השירות והסכם רמת השירות )SLA.עם הלקוח ) 
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 היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום -ה' נספח

 מבוא .1

מחייבת את  , ומשכךהתקשורת בישראל מהווה תשתית לאומית חיונית הן בשגרה והן בחירום משק 1.1

 .בחירוםו גם את שירותי ולתתלהמשיך  מנת-על הרציפות התפקודית להיערך להבטחת רישיוןהבעל 

, תוך הבטחת הרציפות חירוםעבודה כוללת ויבטיח את עמידותו לתפקד ב תכניתיטמיע  רישיוןה בעל 1.2

 .ושירותי מתןהתפקודית ל

 חירוםכדי לקיים רציפות תפקודית ב רישיוןהזה מהווה מסגרת פעולה מינימאלית לבעל  נספח 1.3

 (.20DRP) מאסון הרשת התאוששותותכנית ל (19BCP) עסקית המשכיותתכנית הכוללת 

 

  הגדרות .2

 הפעילות תמשך שבו, בחירום לשימוש ומיועד מוכנות של במצב המוחזק אתר - "חלופי אתר"

 ;התפקודית הרציפות להבטחת

, נתונים בסיסי, מתג לרבות הרשת של מרכזיות מערכות המכיל ראשי אתר -  "ליבה אתר"

 וניהול;  בקרה מרכזו אחסון, מחשוב מערכות

באמצעותה ניתן שירות פנים  ברשת הגישה האחרונה האקטיבית היחידה -  "קצה אתר"

  ארצי נייח בין ארון תקשורת אקטיבי לבין חצר מנוי;

"בעל רשת 

 גישה" 

 למתן שירות פנים ארצי נייח באמצעות אתר קצה; רישיוןבעל  -

 יעד"

  "התאוששות

 

 תומכות ומערכות טכנולוגית פעילות להחזרת רישיוןה בעל קבע אותו יעד -

 ;מוגדר זמן ובפרק מוגדרת רותיש לרמת

 רציפות"

  "תפקודית

 תכנית כוללת, הרישיוןהבעל  שירותי של הפעולה רציפות הבטחת -

 ;עסקית המשכיותתכנית לו מאסוןהרשת  להתאוששות

 תכנית להבטחת הרציפות התפקודית; - "התכנית"

תכנית "

 המשכיות

 "עסקית

 הרציפות הבטחתל בחירום רישיוןה בעל ידי-על המבוצעת פעולה תכנית -

 המחשוב, התקשורת מערכי ושל קריטיים המוגדרים תהליכים של התפעולית

 .(BCP) והאחסון

 

  

                                                           
19 Business Continuity Program. 
20 Disaster Recovery Plan. 
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 תפקודיתה רציפותלהבטחת ה תכנית גיבוש .3

את יכולתו להבטיח  בחירוםאשר תסייע לו  ,תפקודיתה רציפותהלהבטחת  תכניתיגבש  רישיוןה בעל  3.1

 לפחות תכלול התכנית; ולאושש את פעילותוו שירותי מתןלפעול באופן רציף, להגביל את הפגיעה ב

 :שלהלןהנושאים  את

 על ומשמעויות השלכות, תוצאות ניתוח לרבות, בחירום חשוף הוא אליהם סיכונים ניתוח )א(

 ו; שירותישל ו התשתיות של והתקינה השוטפת העבודה

 לרציפות ומשמעותם הסיכונים לניתוח בהתאם, לחירום התאוששות ויעדי שירות יעדי קביעת )ב(

 ;שירותיו מתן והמשך התפקודית

לרבות התכניות השונות המפורטות בהמשך  ,זה נספח בהמשך המפורטים המנחים קוויםה )ג(

 החירום מצב בניהול שונים גורמים של אחריות ותחומי לתפקידים התייחסות תוך נספח זה,

 ;בפועל התכנית וקיום

   .משנההקבלני הספקים והמנהלים, העובדים,  בקרב התכנית הטמעת )ד(

 

  וההנהלה הדירקטוריון אחריות .4

התייחסות לסיכוני הרציפות התפקודית והבקרה  תוך, תכניתיאשר את ה רישיוןהבעל  דירקטוריון 4.1

 לבצעה. רישיוןינחה את הנהלת בעל הכן ו ,כחלק ממסגרת העבודה הכוללת לניהול סיכונים ,עליהם

 אירוע ולאחר משמעותיים טכנולוגיים שינויים בעת התפקודית הרציפות בנושאי ידון הדירקטוריון    4.2

 שירות מערכת או הבילינג מערכת כדוגמת קריטיות IT במערכות משמעותי כשל, תקשורת כשל

    .לשנה אחת לפחות ידונו התפקודית הרציפות שנושאי ובלבד(, CRM) הלקוחות

 קיוםוידוא , שיכללו וסמכויותיו ימנה מנהל רציפות תפקודית ויגדיר את תחומי אחריותו רישיוןה בעל 4.3

מיפוי ומעקב פערים קיימים ודיווחם הטמעה,  תכנית, קיום טכנולוגיים לשינויים והתאמתה התכנית

 להנהלה. 

 .רישיוןה בעל של בכיר משרה נושא או הפנים מבקרידי -על תקופתי באופן תבוקר התכנית 4.4

 בתוך החברה.  תקופתיים מעקב ודיוני , תיעודדיווח מתכונת יגדירו וההנהלה הדירקטוריון 4.5

   

 חירום מצב ניהול .5

ימנה סמכות בכירה להכרזה על מעבר מעבודה בשגרה לעבודה בחירום בנוהל מעבר  רישיוןבעל ה 5.1

 משגרה לחירום.

כולל  ,המצבמצב הכולל בתוכו את כל האמצעים הנדרשים לניהול  חדר בחירוםיפעיל  רישיוןה בעל 5.2

 "(.ראשיה מצבה חדר)" רישיוןהפיים שאינם נסמכים על רשת בעל ואמצעי תקשורת חל

 מצבהק"מ מחדר  (30שלושים )המרוחק לפחות  פי באתר אחרויקים חדר מצב חל רישיוןה בעל 5.3

 במרחק פיוחל מצב חדר קיום לאשר המנהל רשאיבכתב,  רישיוןלבקשת בעל ה, האמור אף על ;ראשיה

 .יותר קטן
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הפעולה לרציפות  תכנית ולהפעלת המצבלניהול  רישיוןהחדר המצב ישמש את נושאי המשרה של בעל  5.4

 תפקודית.

 החלטות מקבלי, נושאי המשרהמ, השאר בין, שיורכבהחירום  מצבצוות לניהול  המני רישיוןה בעל 5.5

 (.מידע ומערכות)תקשורת  הטכנולוגי מהמערך מקצועיים וגורמים מרכזיים

 

  "חומל משקי ריתוק, אדם-כוח .6

, חירום בשעת עבודה שירות חוק לפי חיוני כמפעל להכרתו הכלכלה משרד מול יפעל רישיוןה בעל 6.1

 . 1967-ז"התשכ

 רישיוןהבעל  ;אדם לכל תחום פעילותו אשר תאפשר לו רציפות תפקודית-מצבת כוח יכין רישיוןהבעל  6.2

 יתקף את רשימות האיוש אחת לשנה.

 :שלהלן בעניינים, השאר ובין, סדירים עבודה תנאי יבטיח רישיוןהבעל  6.3

  ;המאויישיםמזון, מים, ציוד שינה לכל האתרים  )א(  

 ;לצוותי השטח )טכנאי שדה/תחזוקת שדה(ציוד, מיגון, מזון ומים  )ב(   

 .בטוחים עבודה ואזורי"קים/ממ"דים( מממרחבים/חדרים ממוגנים ) )ג(   

 אשר מפעיל רישיון בעל. שטח צוות של פעילות יאפשר אשר אחד ממוגן רכב ת גישה יחזיקרש בעל 6.4

 יסופקו או רישיוןה בעל בבעלות יהיו כאמור רכבים ;נוסף ממוגן רכב יחזיק קצה אתרי 1,000 מעל

 .ספק באמצעות

שקבע  אדםה-כוח למצבת בהתאםידאג למערך הסעות עבור עובדיו להגעה אל ומאתריו  רישיוןהבעל  6.5

 . 6.2כאמור בסעיף  פעילותו תחום לכל

 

 והתשתית הרשת ושרידות גיבוי, רציפות .7

 על ;מ"ק (30) שלושים לפחות גיאוגרפיתתכיל לפחות שני אתרי ליבה המרוחקים  רישיוןהבעל  רשת 7.1

  .יותר קטן במרחק ליבה אתרי קיום לאשר המנהל רשאי, בכתב רישיוןה בעל לבקשת, האמור אף

 . הציוד יצרן ייד-לככל שהטכנולוגיה זמינה ע , BCPיפעלו בארכיטקטורת ברשת הליבה מערכות 7.2

( אשר תקלה   No Single Point of Failure) אחת כשל נקודת בה תהיה שלא כך תתוכנן הרשת ליבת 7.3

 בה תגרור תקלה בכלל הרשת. 

תפעול כלל לשליטה וללניטור,  ,ימים בשנה 365 ,24/7וניהול מאויש  בקרה מרכז יפעיל רישיוןה בעל 7.4

 מרכיבי הרשת. 

 ;"מק (30) שלושים לפחות המרוחק אחר גיאוגרפי באתר פיוחל וניהול בקרה מרכז קיםי רישיוןה בעל 7.5

 פיוחלוניהול  בקרה מרכז קיום לאשר המנהל רשאי, בכתב רישיוןה בעל לבקשת, האמור אף על

 . יותר קטן במרחק

תפקודית ההניהול הנדרשות לרציפות ו פי יכלול את כל מערכות הבקרהומרכז הבקרה והניהול החל 7.6

 לפעולה. מיידיבאופן עצמאי ויהיה זמין באופן  רישיוןה בעלשל שירותי 
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נפילת אתר  גיבויים טכנולוגית והנדסית לאתרי הליבה שתאפשר במקרה של תכנית יגבש רישיוןהבעל  7.7

 המשך הרציפות התפקודית. את  ליבה

 בוטל.  7.8

ת תשתיות נוספות בפועל( אשר תופעל שמערכתית )ללא פרי מגירה תכנית ת גישה יגבשרש  בעל 7.9

 . רישיוןבעל ה ייד-על שיקבעו לקריטריונים בהתאם קצה אתרי לקישורבאירועי כשל 

 בוטל.  7.10

לגיבוי נתונים ומערכות מידע באופן שוטף בשגרה ובחירום באתר גיאוגרפי  תכנית יגבש רישיוןהבעל  7.11

 המנהל רשאיבכתב,  רישיוןלבקשת בעל ה, האמור אף על ;ק"מ (30) שלושים אחר, המרוחק לפחות

 . יותר קטן במרחק פיוחל אתר לאשר

 .  הליבה אתרי לקישור מגובות תמסורת תשתיות יהיו רישיוןה לבעל 7.12

 לעיבוי אוכיסוי  להרחבת, שנפגעו קצה לאתרי חלופיים שיהיו ניידים אמצעיםת גישה יחזיק ברש בעל 7.13

 , כמפורט להלן: קיבולת

 אחד; אמצעי נייד –אתרי קצה  1,000מעל  מפעיל אשררשת גישה  בעל )א(

 ;אמצעים ניידים שלושה –אתרי קצה  2,000מעל  מפעיל אשר רשת גישה בעל )ב(

 .ניידים אמצעים חמישה –אתרי קצה  4,000מעל  מפעיל אשר רשת גישה בעל )ג(

יתופעלו ויבוקרו ממרכז הבקרה והניהול של  , וכןרישיוןניידים כאמור יהיו בבעלות בעל האמצעים 

 . רישיוןהבעל 

ה והפעלת האמצעים הניידים, אספקת אנרגיה שיהיה בעל יכולת עצמאית לפרית גישה, בעל רש 7.14

 .שעות( 12) עשרה-שתים תוךותמסורת וחיבורם לרשת 

 למשך רציפה שוטפת תחזוקה שיאפשר הטכנולוגי המערך לכלל טכני רזרבי ציוד יחזיק רישיוןה בעל 7.15

  .רישיון; ציוד כאמור יהיה בבעלות בעל ה"למחו פיוחל ציוד בהבאת צורך ללא, לפחות שבועות שלושה

   

 

  תמסורת תשתיות .8

גיבויים טכנולוגית והנדסית לתשתית וצירי התמסורת להמשך הרציפות  תכנית יגבש רישיוןה בעל 8.1

 . או אלחוטית קוויתתמסורת אמצעות התפקודית של שירותי התמסורת, ב

 אלהמקשרת את הרשת גיבויים טכנולוגית והנדסית לתשתית התמסורת  תכנית יגבש רישיוןה בעל 8.2

 .  אחרכללי  רישיוןבעל מתקני הליבה של 
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 ואנרגיה חשמל תשתיות .9

  : , ורשאי הוא להיערך בספק לשם כךלהלןיערך לגיבוי חשמל ואנרגיה, כמפורט  רישיוןה בעל 9.1

 סולר ואספקתסולר  מיכלי, םמצברים, גנרטוריפי באמצעות ואספקת חשמל חל –ליבה  אתרי )א(

 ;( שעות48) ושמונה ארבעים לצורך פעולה רציפה של לפחות

    בוטל.   )ב(

 לכלמצברים  באמצעותפי ואספקת חשמל חללקצה  אתריבעל רשת גישה ייערך לגיבוי חשמל ואנרגיה ב    9.2

 :  להלן כמפורט, ויילמתן שירות למנו נדרשת אתר קצה אשר פעילותו

 ;שעה למשך – מנויים( 64) וארבע משישים יותר ללא לקיבולת המתוכנן קצה אתר )א(

 .שעתיים למשך – מנויים( 64) וארבע משישים ליותר לקיבולת המתוכנן קצה אתר )ב(

 .רישיוןמצברים כאמור יהיו בבעלות בעל ה

 כמפורט חשמל הפסקת של במקרה קצה אתרי של רציפה להפעלהגישה, יחזיק בגנרטורים  תרש בעל    9.3 

 :להלן

 ;ספק באמצעות או בבעלותו גנרטוריםשני  יחזיק אתרים 1,000 עד מפעיל אשר רשת גישה בעל )א(

 גנרטורים שניו בבעלותו גנרטורים שני יחזיק אתרים 2,000 עד מפעיל אשררשת גישה  בעל )ב(

 ;ספק באמצעות או בבעלותו נוספים

 ושלושהבבעלותו  גנרטורים שלושה יחזיק אתרים 3,000 עד מפעיל אשר רשת גישה בעל )ג(

 ;ספק באמצעות או בבעלותונוספים  גנרטורים

 ארבעהבבעלותו ו גנרטורים ארבעה יחזיק אתרים 3,000 מעל מפעיל אשר רשת גישה בעל )ד(

  .ספק באמצעות או בבעלותונוספים  גנרטורים

 . בחירום ולהובלתםלתיקון גנרטורים  קבלןעם  הסכםיתקשר ב רשת גישה, בעל   9.4 

 .בחירום לתדלוק סולר לאספקת ספק עם הסכםיתקשר ב רישיוןה בעל   9.5 

 

 ומידע מערכות אבטחת .10

 לאירועי תגובה ואופני אבטחה הליונ יגבש תכנית לאבטחת מערכות ומידע, אשר תכלול רישיוןה בעל 10.1

 . מידע אבטחת

  המשרד וכוחות הביטחון. בהתאם להנחיות  תקבע מערכות ומידעלאבטחת  תכניתה 10.2

 כחלקבמערכות המידע  אירוע בעת מרחוק לגישה העבודה נוהלי ואת הכללים את יקבע רישיוןה בעל 10.3

 .תפקודיתה רציפותהבטחת הל מהתכנית

 

 משנה וקבלני ספקים .11

או  קבלני המשנה מסדירים את חובת הספקו עם הספקים ההתקשרות הסכמיכי  יוודא רישיוןהבעל  11.1

 .בחירוםלהבטחת הרציפות התפקודית  רישיוןלבעל האת השירותים הנדרשים  קבלן המשנה להעמיד
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אדם -לרבות כוח ,קבלן המשנהו תפקודית אצל הספקהרציפות הלהבטחת  תכניתההסכמים יכללו  11.2

 והאמצעים הנדרשים למתן השירות.

 קבלן המשנה בתרגילים.ו השתתפות הספקההסכמים יכללו  11.3

 

  בחירוםהשבת שירות  .12

 להשבת     נוהל פי-על השירות את רישיוןה בעל ישיב, משמעותית בחירום שירות הפסקת של במקרה   12.1

, והצלה ביטחון כוחותכך  ובכלל, חיונייםשירות לגופים  להשבתעדיפות  תןשניתן, הנוהל י ככל ;שירות

 . ממשלה משרדימוקדי חירום וחולים, -בתי

 בוטל. 12.2

 

   שיקום השירות .31

 :הבאים השלבים את הכוללת שירותיו לשיקום תכניתיגבש  רישיוןה בעל 1.31

יתבצע תוך זמן קצר ביותר וכמעט  כאמור שיקום ;שיקום המתוכנן מראש – שיקום מיידי )א(

 באופן אוטומטי;

 כאמור שיקום ;פיות זמינותומכונות חללרבות ניצול קיבולת עודפת קיימת,  – ביניים שיקום )ב(

 ימים; מספרתבצע בתוך י

חודשים או  תבצע בתוך שבועותיכאמור  שיקום ;התקנת מערכות חדשות – ארוך שיקום )ג(

 ומותנה בציוד זמין אצל הספק ויכולות התקנה והקמה.

 .רישיוןידי בעל ה-הניתנים על השונים שירותיםה של השירות רמת תקבע השיקום לתכנית בהתאם 13.2

 

 ותרגול הטמעה .41

 םתפקודית בקרב עובדיו באמצעות הדרכתהרציפות הבטחת הל תכניתיטמיע את ה רישיוןהבעל  14.1

 והכשרתם.

קריטיים התהליכים את התרגול תקופתית הכוללת את כלל התרחישים ו תכנית גבשי רישיוןהבעל  14.2

 .התפקודית הרציפות להבטחת תכניתהכלולים ב

בהשתתפות צוות בקרה פנימי  ,לשנה אחת, מקיףמעשי ו תרגילבתוך החברה  יערוך רישיוןהבעל  14.3

התרגיל  קיומו שליודיע למשרד על מועד  רישיוןבעל ה ;רישיוןהשייבחן את המוכנות לחירום של בעל 

 .לנכוח בונציגי המשרד לויאפשר  קיומולפני  מיםי (30שלושים )לפחות 

 להבטחת בתכנית נדרשים עדכונים ובחינת ללימוד רישיוןה בעל להנהלת יועברו ליהתרג מסקנות 14.4

( ימים לאחר קיום 30מסקנות התרגיל יועברו בכתב למנהל תוך שלושים ) ;התפקודית הרציפות

 התרגיל. 
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 נהלים .51

 :, כמפורט להלןהתכנית במסגרת שונים חירום תרחישינהלים ייעודיים ל יגבש רישיוןהבעל  15.1

 ;מהם והתאוששות בחירוםטיפול בתקלות ואירועים חריגים  נוהל )א(

 ;פיוחל וניהול בקרה למרכזדילוג ומעבר  נוהל )ב(

   ;ליבה אתרי של ולשרידות לגיבוי נהלים )ג(

   ;ניידים אמצעים הפעלת נוהל )ד(

 ;בחירוםדיווח למשרד  נוהל )ה(

 ;בחירום הלקוחות שירות מערך הפעלת נוהל )ו(

 ;מידע אבטחת מאירועי ותגובה הגנה נוהל )ז(

 ;בחירום שירות להשבת נוהל )ח(

 .לחירום משגרה מעבר נוהל )ט(  

 .לשנה אחת ויעודכנובחברה ידי נושאי משרה רלוונטיים -הנהלים יאושרו על 15.2

 

 שונות.     16

 .       בוטל   16.1

 :ת הסעיפים בנספח זהתחול   16.2

הנותן  רישיון)ג( יחולו על בעל 15.1-)ב( ו15.1, 14.2-14.4, 13, 11, 9, 8, 7, 5.3 סעיפים הוראות )א( 

 מנויים.  200,000שירות מפ"א או שירות גישה לאינטרנט למעל 

 .מנויים 200,000 למעל שירות הנותן גישה רשת בעל על יחולו)ד( 15.1 סעיף הוראות )ב( 

 

 


