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 .26.3.2003הנוסח לדוגמת רשיון נכון ליום  

 
בכל ;  הדוגמא  הוכנה  לנוחיות  הקורא  ולנוחיות  מבקשי  רשיון  דומה

מקרה  של  אי  התאמה  בין  נוסח  זה  לבין  רשיון  מקורי  של  בעל 
 .רשיוןההנוסח הקובע הוא זה של הרשיון המקורי של בעל , רשיון

 
 
 
 
 



 

 

  )דוגמא (' רשיון מיוחד מס
 -1982ב"התשמ, )בזק ושידורים(לפי חוק התקשורת 

 
 

ושאר )    החוק-להלן    (-1982ב"התשמ,  )בזק  ושידורים(  לחוק  התקשורת  4בתוקף  הסמכות  לפי  סעיף  
קים  בזה  רשיון  מיוחד  למתן  שירותי  בזק  ופעולות  בזק אנו  מעני,  הסמכויות  הנתונות  לנו  לפי  כל  דין

 :הלןכמפורט ל, לניתוב שיחות טלפון המשולמות מראש
 

 פרטי בעל הרשיון: 'חלק א
 

________________________ 
 ____________: חברה הרשומה בישראל שמספרה

 ______________________: מען המשרד הרשום
 __________: סימילהפק'   מס___________: טלפון' מס

 ______________: אתר אינטרנט___________ : דואר אלקטרוני
 

 ".בעל הרשיון"להלן 
 

 הרשיון: 'חלק ב
 
 הגדרות .1
 

 :תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, ברשיון זה 1.1
 

אישור שניתן לפי החוק לדגם של ציוד קצה לשם חיבורו לרשת הבזק 
 ;א"של מפהציבורית 

-  "אישור סוג"

   
- ;לא ישים  "האמנה"

   
 ;לרבות הוראות מינהל

 
-  "דין"

חקיקת המשנה ו, -1982ב"התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת 
 ;מכוחו

-  "החוק"

   
על מנת , התקשר עם בעל הרשיון בהסכם כמפורט ברשיוןמי ש

 ;לאפשר לו או לאחר לבצע את הפעולות המפורטות ברשיון
 

-  "וחהלק"

- ;לאומיים-בעל רשיון כללי למתן שירותי בזק בין
  

ל "מב"
-מפעיל בין(

 )"לאומי
 

- ;ין רשיון זהיהמנהל הכללי של המשרד או מי שמונה מטעמו לענ  "המנהל"
 

באמצעות , המועבר אל לקוח או ממנו, מסר בזק שהוא מידע מקודד
 ;המערכת

 

-  "מסר"

 את בעל יםהמשמש' ספח אבזק של בעל הרשיון כמפורט בנה נימתק
 ;הרשיון למתן שירותיו לפי רשיון זה

   

-  "המערכת"
 
 
 
 

, תשתית(ארציים נייחים -בעל רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים
 ;)תקשורת נתונים וטלפוניה, תמסורת

- א "מפ"
-מפעיל פנים(

 )"ארצי
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- ;מי שהשר הסמיכו לשם פיקוח על פעולותיו של בעל הרשיון  "המפקח"

   
- ;משרד התקשורת  "המשרד"

   
או מי שקיבל מאת הלקוח כרטיס חיוג לקבלת השירותים / לקוח ו 

 ;המותרים על פי  המפורט ברשיון
-  "מתקשר "

   
בין , בין בתמורה ובין בלא תמורה, בין במישרין ובין בעקיפין

 ;לצמיתות ובין לתקופה
-  "העברה"

   
מתן שירותי הבזק  המפורטים ברשיון נכסי בעל הרשיון המשמשים ל

השירותים את זה שבלעדיהם אין לבעל הרשיון היכולת לתת בעצמו 
או שבלעדיהם תיפגע רמת השירות , כולם או מקצתם, על פי  הרשיון

 ;הניתנת על ידי  בעל הרשיון פגיעה של ממש
 

- עיקר "
 "הנכסים

- ;המיועד לשימוש בידי לקוח של בעל הרשיון, ציוד בזק
  

 "ציוד קצה"

ציוד קצה המתחבר או המיועד להתחבר מחצריו של הלקוח לרשת 
 ;א באמצעות המישק המיועד לכך"של מפהציבורית הבזק 

- ציוד קצה "
 "בזק

   
 ;כל אחד מן השירותים ופעולות בזק המותרים ברשיון זה

 
-  "שירות"

 ;שר התקשורת
 

-  "השר"

- ;-1986ו"התשמ, ) בעל הרשיוןהפיקוח על פעולותיו של(תקנות הבזק   תקנות"
  "הפיקוח

   
- ;-1985ה"התשמ, )תפעול ותחזוקה, התקנה(תקנות הבזק   תקנות "

 "התפעול
 
 

תהא  המשמעות  שניתנה  להם ,    ברשיון  זה1.1אשר  לא  הוגדרו  מפורשות  בסעיף  ,  למונחים 1.2
כל  שכוונה  אחרת  אינה כ,  -1981א"התשמ,  או  בחוק  הפרשנות,  בחוק,  במקום  אחר  ברשיון  זה

 .משתמעת מלשון הכתוב או מהקשרו
 
 
 מטרת הרשיון .2
 

וכן ,  פי  רשיון  זה-להגדיר  את  שירותי  הבזק  ואת  פעולות  הבזק  המותרים  עלמטרת  הרשיון  הינה  
 .התנאים לכך

 
 
 
 
 
 
 
 סוגי הפעולות והשירותים המותרים .3
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פי  המפורט -ליתן  ללקוחות  שירות  על,  ןלפי  רשיון  זה  ובכפוף  לתנאיו  ולכל  די,  בעל  הרשיון  רשאי
 :להלן

 
מספר רגיל או (בעל  הרשיון  יאפשר  ללקוח  המחייג את מספר הגישה הרשום על כרטיס החיוג  3.1

לחייג  באמצעות  מערכת  בעל  הרשיון  למספר  היעד  שביקש  בארץ  או )  א"  של  מפ1-800מספר  
 .  ל"בחו

 
 .צה שניתן לגביו אישור סוגהתקנה ותחזוקה במערכת בעל הרשיון של ציוד ק 3.2

 
 .    הקמה והפעלה של אמצעי בקרה הדרושים להבטחת פעולה תקינה של המערכת3.3

 
 :שירות נלווה 3.4

  
, תיאום  ביצוע,  הזמנת  שינויים,  הזמנת  קווים  לשם  קבלת  השירות  המוגדר  ברשיון 3.4.1

 .תשלום דמי התקנה ודמי מנוי, הודעה על תקלות
 

כרטיסי  חיוג  וכרטיסי  חיוג שהתקשר  אתו  בהסכם  רשאי  לשווק  ללקוח  בעל  הרשיון   3.4.2
אשר  ניתן  באמצעותם  להתקשר  מישראל  ליעדים  בארץ ,  הכוללים  פרסום  מוצרים

 .ל באמצעות המערכת"ובחו
 

בעל  הרשיון  אינו  רשאי  לספק  שירותי  בזק  או  לבצע  פעולות  בזק  שלא  אושרו  במפורש    3.5
  .ברשיון זה

 
 

 ותוקפו של הרשיוןחידושו , תחילתו .4
 

,  _________________ __תחילתו  של  רשיון  זה  ביום  חתימתו  של  המנהל  ותוקפו  עד  ליום   4.1
 ). תקופת הרשיון-להלן  ((                     )

 
בתקופת  קיומו  של  הרשיון  רשאי  המנהל  לבדוק  את  קיומם  של  תנאי  הרשיון  בידי  בעל  4.2

 .הרשיון ואיכות שירותיו
 

להוסיף  או  לגרוע ,  לשנות  תנאיו  או  פרטיו  של  רשיון  זה,  המנהל  לנכון  בתקופת  הרשיוןמצא   4.3
ולאחר  שהביא  בחשבון  את לאחר  ששמע  את  בעל  הרשיון  ,  )  דרישות  המנהל-להלן  (מהם  

יפעל  בעל  הרשיון  לקיומן  של  דרישות  המנהל ,  לחוק)  ב(4השיקולים  הקבועים  בסעיף  
 .של רשיון זהודרישות אלו תהיינה חלק בלתי נפרד 

 
לאחר  שניתנה  לבעל  הרשיון  הזדמנות  נאותה ,  4.3המנהל  יפעל  לפי  סמכותו  כאמור  בסעיף   4.4

 .להשמיע את טענותיו
 

הרשיון  אם קופת    ימים  לפני  תום  ת60  -לא  יאוחר  מ,  בעל  הרשיון  יודיע  למשרד  בכתב 4.5
 ,10.4פורט  בסעיף  פעילות  ותוכניות  של  בעל  הרשיון  כמח  "בכוונתו  לחדשו  ויצרף  לבקשה  דו

ממועד  תום  תקופת שאם  לא  כן  יחול  איסור  על  המשך  מתן  השירות  המפורט  ברשיון  זה  
תיראה  כבקשה  חדשה  להוצאת ,  אם  תוגש,  בקשה  שתוגש  לאחר  המועד  האמור;  הרשיון

 .רשיון מיוחד על כל המשתמע מכך
 
 
 
 



 '  רשיון מיוחד מס
     מתוך  4'  דף מס

 

 

 טיוטא לרשיון

 

 

 תנאים לרשיון .5
 

 תחילת מתן השירות 5.1
 

  במתן  שירות  לפי  רשיון  זה  לא  יאוחר  משלושה  חודשים  מכניסתו בעל  הרשיון  יתחיל 5.1.1
 .לתוקף

 
הפעלת  השירות  תעשה  לאחר  שבעל  הרשיון  הודיע  מראש  למשרד  את  מספרי  הגישה  5.1.2

 .לשירות
 

ולא  הגיש  את ,  5.1.1לא  התחיל  בעל  הרשיון  במתן  שירותיו  עד  המועד  הנקוב  בסעיף   5.1.3
 . לחוק6י לפעול על פי סמכויותיו לפי סעיף יהא השר רשא, 5.1.2המפורט בסעיף 

 
 התקנה והפעלה של המערכת ושל ציוד קצה 5.2 

 
 :אלההפעלתה ותחזוקתה של המערכת יבטיח בעל הרשיון לפחות את , בהקמתה

 
 :קיומם של אישורים נדרשים כמפורט להלן 5.2.1

 
 . לרשיון'אישור סוג מאת המנהל לגבי כל ציוד הקצה המפורט בנספח א  5.2.1.1

 
 תחזוקה 5.3
 

 .זמן חידוש השירות ללקוח יהיה כמפורט בהסכם עם הלקוח, בכל מקרה של תקלה 5.3.1
 

בכל  מקרה  של  תקלה  המהווה  סיכון  בטיחותי  אחראי  בעל  הרשיון  להפסקת  הסיכון  5.3.2
 .מיד כשיתגלה

 
בע על בעל הרשיון לוודא תחילה שמקור התקלה אינו נו, בכל מקרה של תקלה 5.3.3

 .א"לבקשת שירות מאת מפבעל הרשיון ורק לאחר מכן יפנה , לרבות ציוד הקצה, ממכלולי המערכת
 

 תשתיות 5.4
 
 .בעל הרשיון רשאי לתת את שירותיו רק באמצעות המערכת 

 
 שימוש במערכת הצפנה 5.5

 
 או  תוכנה  חייב/  לרבות  באמצעות  חומרה  ו,  במישרין  או  בעקיפין,כל  שימוש  במערכות  הצפנה 

עיסוק (על  פי  הוראות  צו  הפיקוח  על  מצרכים  ושירותים  ,  באישור  מקדמי  של  גורמי  הביטחון
 .-1998ח"התשנ, )באמצעי הצפנה

 
 הגבלות 5.6

 
 :מובהר בזאת כי בעל הרשיון, למען הסר ספק 5.6.1

 
אינו  רשאי  לבצע  שינויים  במערכת  ובציוד  המתוארים  ברשיון  ובנספחים  5.6.1.1

 .ישור מראש של המנהללרשיון ללא קבלת א
טלפון  רגיל  של קו  אמצעות  בחיוג  על  ידי    ייתן  שירות  פנים  ארצי  רק   5.6.1.2

 .א"מפ
רק  על  ידי    חיוג  באמצעות  קו  טלפון  רגיל  של ,  ל"ינתב  שיחה  שיעדה  לחו 5.6.1.3

 .ל"א המשוייך למב"מפ
 .ייתן את השירות ללקוח כמפורט ברשיון 5.6.1.4
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  במספר  הגישה  לשירות  לצורך  מתן  שירותים  אחרים  למעט אינו  רשאי  להשתמש 5.6.1.5
 .3אלה שהוגדרו בסעיף 

אינו  רשאי  להעביר  בדרך  כלשהי  שירות  טלפון  באמצעות  תשתית  ספק  5.6.1.6
 .אינטרנט

 ).Call Back(אינו רשאי לספק שירות חיוג חוזר  5.6.1.7
 .ברשיון' יחייב עלות שיחה מקומית כמפורט בנספח א 5.6.1.8
-ל  באמצעות  קווים  חכורים  בין"אינו  רשאי  לספק  את  השירות  לחו 5.6.1.9

 או באמצעות ממסור מסגרות) ן"קווי נל(לאומיים 
)Frame Relay.( 

 .ל"א ומב"אינו רשאי לעקוף את הרשתות של בעל רשיון מפ 5.6.1.10
 .01Xל רק לאחר שהלקוח חייג את קוד הגישה "ינתב שיחה לחו 5.6.1.11

 
יון  לא  יספק  שירותי  בזק  או  יבצע  פעולות  בזק  שלא  אושרו בעל  הרש 5.6.2

 .במפורש ברשיון זה
 

 תחרות הוגנת 5.7
 

בפעילותו  של  בעל הרשיון לא יהיה מעשה או מחדל העלול לפגוע בתחרות בתחום הבזק בכלל 
או  לפגוע להגביל  תחרות  כאמור  ,    בפרט3שירותים  המפורטים  בסעיף  תחרות  בתחום  הוב

 .בטובת הציבור
 

 ביטול הרשיון 5.8
 
  אם  נתקיימה   הרשיוןהשר  רשאי  לבטל  או  להתלות  את  הרשיון  לפני  תום  תקופת 5.8.1

 :או בכל אחד מהמקרים הבאים,  לחוק6אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיף 
 

בעל  הרשיון  סרב  למסור  לשר  או  מי  מטעמו  מידע  שנדרש  לגלותו  ואשר  5.8.1.1
 .מסר מידע כוזב לשר או למי מטעמואו שבעל הרשיון , מצוי בידיו

היה  בפעילותו  של  בעל  הרשיון  מעשה  או  מחדל  הפוגע  בתחרות  בתחום  5.8.1.2
 .או הפוגע בטובת הציבור, תחרות כאמורהבזק או המגביל 

 
ייתן השר , ביטול הרשיון, בנסיבות הענייןאינה מחייבת , נוכח  השר כי עילת הבטלות 5.8.2

 .תה לתקן את המעשה או המחדל המהווים עילת הביטוללבעל הרשיון הזדמנות נאו
 

יציין  בהודעה  את ,  השר  יודיע  לבעל  הרשיון  מראש  על  כוונתו  לבטל  את  הרשיון 5.8.3
להשמיע את טענותיו , תוך  תקופה  שיקבע בהודעה,  העילה  לכך  ויאפשר  לבעל  הרשיון

 .לפי נסיבות העניין, פה-בין בכתב ובין בעל, בהתייחס לעילת הביטול
 

ורשאי  הוא ,  תוקף-בהודעת  הביטול  יקבע  השר  את  המועד  בו  יהיה  ביטול  הרשיון  בר 5.8.4
להורות  לבעל  הרשיון  להמשיך  במתן  השירותים  לפי  רשיון  זה  עד  למתן  הרשיון 
לאחר  או  עד  למינוי  נאמן  או  עד  למינוי  כונס  נכסים  כדין  לשם  ניהול  עסקי  בעל 

 .הרשיון והפעלת המערכת לפי העניין
 

בעל  הרשיון  ימשיך  במתן  השירותים  עד  תום  המועד  שקבע  השר  בהודעתו  ויקיים  5.8.5
 .הוראות רשיון זה וכל הוראה שיתן לו השר לעניין זה

 
 
 
 
 

 ביטול תנאי הרשיון 5.8.6
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ביטול  או  קביעה  בדבר  בטלותו  של  תנאי  ברשיון  או  חלקו  של  תנאי  יחולו  רק  לגבי      
ואין  בהם  כשלעצמם  כדי  לפגוע    בתוקפו  המחייב ,  יןלפי  העני,  אותו  התנאי  או  החלק

או ,  אלא  אם  מתחייבת  מן  הביטול  או  הבטלות,  של  הרשיון  או  של  תנאי  אחר  בו
 .משמעות אחרת, מהקשרם

 
 א"צוג לקוחות בפני מפיי 5.9

 
 .לא ישים

 
 תפקיד בעל הרשיון במצב חירום   5.10

 
 .         לא ישים

 
  וסטנדרטיםמפרטים, נהלים, תקנות   5.11
         

 .בעל הרשיון יפעל על פי נהלים שיקבע המנהל ועל פי כל דין 
 

 בטיחות 5.12
 

 .לא ישים
          

 הוראות והגבלות בענייני ספקטרום    5.13
 

 .לא ישים        
 

 מומחים   5.14
 

  טכני לשם  מתן  השירותים  לפי  רשיון  זה  יפעיל  בעל  הרשיון  אמצעים  מתאימים  ויעסיק  צוות 
 .מיומן שיכלול מומחים למערכת

 
 הסכם התקשרות ואישורו 5.15

 
 הגדרה 5.15.1

 
  חוזה  שבין  בעל  הרשיון  לבין  לקוח  ואשר  לפיו  נותן -"  הסכם  התקשרות",  בסעיף  זה 

 .בעל הרשיון את שירותיו ללקוחות
 

 הסכם התקשרות ואישורו 5.15.2
 

של  כל  הסכם  התקשרות  שהוא בעל  הרשיון  יגיש  למשרד  דוגמה  מעודכנת   5.15.2.1
אלא  אם  צורף _________,  מתכוון  להציע  ללקוחותיו  לא  יאוחר  מיום  

 . הנוסח העדכני כאמור למסמכי הבקשה לקבלת רשיון מיוחד
 . יכול לשמש כהסכם התקשרותPost Paid או Pre Paidכרטיס 

, במפורש,  אין  בקבלת  דוגמת  הסכם  התקשרות  על  ידי  המנהל  כדי  לאשר 5.15.2.2
ואין  בה  כדי ,  כי  הסכם  ההתקשרות  נעשה  לפי  תנאי  הרשיון,  או  במשתמע

לגרוע  מחובתו  של  בעל  הרשיון  לקיים  בכל  עת  את  הוראות  הרשיון 
חוק ובפרט  את  הוראות  ,  והוראות  כל  דין,  הנוגעות  להסכם  ההתקשרות

 .לפי העניין -1986ו "התשמ, החוזים האחידים
 
 

, מפורשת  או  משתמעת,  עמדו  בסתירהתנאי  הסכם  ההתקשרות  לא  י 5.15.2.3
אין  באמור  לעיל  למנוע  קביעת .  להוראות  כל  דין  או  להוראות  הרשיון
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תנאים  בהסכם  ההתקשרות  המטיבים  עם  הלקוח  לעומת  הוראות  הדין  או 
 .הרשיון

מודפס  וערוך  בצורה  נוחה ,  הסכם  ההתקשרות  יהיה  בשפה  העברית 5.15.2.4
ויצוין  בו ,  בעל  ידע  והשכלה  רגיליםוברורה  לקריאה  ולהבנה  על  ידי    אדם  

בהבלטה  כל  תנאי  או  סייג  לחבותו  של  בעל  הרשיון  כלפי  הלקוח  או  לזכותו 
 .של הלקוח לסיים את ההתקשרות עם בעל הרשיון

, אם  מצא  כי  תנאי  הסכם  ההתקשרות  סותרים,  בכל  עת,  המנהל  רשאי 5.15.2.5
לדרשו  מבעל ,  הוראות  כל  דין  או  הוראות  הרשיון,  במפורש  או  במשתמע

 .כולו או מקצתו, הרשיון לתקן את הסכם ההתקשרות
יעביר  למשרד ,  כאמור  לעיל,  בעל  רשיון  שנדרש  לתקן  הסכם  התקשרות 5.15.2.6

דוגמת  הסכם  התקשרות  המתוקן  ולא  יתקשר  עם  לקוח  אלא  לפי  הסכם 
 .התקשרות שתוקן כאמור

ת  שתוקן  כאמור הסכם  ההתקשרות  יכלול  תנאי  הקובע  כי  הסכם  התקשרו 5.15.2.7
לפי  דרישת  המנהל  יבוא  במקומו  של  הסכם  התקשרות  שנכרת  עם  הלקוח 

 . התיקון-לפי 
יעביר  ללא  דיחוי ,  בכל  עת  שבעל  הרשיון  ישנה  נוסח  הסכם  התקשרות 5.15.2.8

דוגמת  הסכם  התקשרות  מעודכן  למנהל  ויחולו  על  הסכם  ההתקשרות 
 .רותהמעודכן כל ההוראות ברשיון הנוגעות להסכם ההתקש

 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכויות ומסעדים שהוקנו לפי כל דין 5.15.2.9
 

 התקשרות עם לקוח 5.15.3
 

ישמש  את  בעל  הרשיון ,  רק  הסכם  ההתקשרות  שהוגש  למשרד  כאמור 5.15.3.1
 .לשם התקשרות עם לקוחותיו

עותק ימסור  בעל  הרשיון  ללקוח  ,  נקשר  הסכם  בין  בעל  רשיון  לבין  לקוח 5.15.3.2
יצרף  בעל  הרשיון  עותק ,  כלל  ההסכם  נספחים.  של  הסכם  ההתקשרות

 .מהנספחים להסכם שיימסר ללקוח
בעל  הרשיון  יקבע  תנאי  מפורש  בהסכם  ההתקשרות  כי  היחסים  החוזיים  5.15.3.3

 וכי אין כל יחסים חוזיים או אחרים בין הלקוח הם  בינו לבין הלקוח בלבד
החברה  בכל  הכרוך  במתן  השירות  נשוא לבין  המשרד  או  בין  הלקוח  ובין  

 .רשיון זה
ומבלי ,  את  העקרונות  של  רשיון  זה,  בין  היתר,  הסכם  ההתקשרות  יכלול 5.15.3.4

יכלול  הסכם  ההתקשרות  לכל  הפחות  פרטים ,  לגרוע  מכלליות  האמור
 :אלה

 
בעל  הרשיון  יהיה  רשאי  לבדוק  את  אופן  השימוש  ואת  קיום  5.15.3.4.1

 . בתחנת הלקוחתנאי הרשיון שינתן
אין  הלקוח  רשאי  להעביר  מרשותו  לאחר  את  יחידת  הקצה  5.15.3.4.2

 .או להרשות לאחר להשתמש בו, האלחוטי או המסוף
 .מועד תחילת אספקת השירות 5.15.3.4.3
התמורה  שתשולם  לבעל  הרשיון  מאת  מקבל  השירות  בעד  5.15.3.4.4

 .השירות
 . לזכויות הלקוחהנוגעות, 5.15.2הוראות סעיף  5.15.3.4.5

 
 תשלומים 5.16

 
תעריף  שיחות  מקומיות  מכרטיסי  חיוג  של  בעל  הרשיון  לא  יהיו  בתעריף  גבוה  5.16.1

 .מתעריף החברה
 

 .חיוב השיחות בכרטיס החיוג של בעל הרשיון יבוצעו מרגע המענה של היעד למחייג 5.16.2
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 דרכי מתן השירות .6
 

 אספקת השירות 6.1
 

 . ייתן את שירותיו באמצעות המערכת שלובעל הרשיון 6.1.1
 

 .לרשיון' אופן קיום השיחה לפי המפורט בנספח א 6.1.2
 

' תזהה  את  קוד  הלקוח  כמפורט  בנספח  א'  מערכת  בעל  הרשיון  המפורטת  בנספח  א 6.1.3
 :לרשיון ותבצע את הפעולות המפורטות להלן

 
 .כת בעל הרשיוןבדיקת זמן הדקות שנותרו בקוד הכרטיס הרשום במער 6.1.3.1
 ).במקרה של שימוש בכרטיס פרסומת(השמעת פרסומת ספציפית  6.1.3.2
 .זיהוי אזור החיוג שהורשה מראש 6.1.3.3
 .התקשרות לשירותי בזק בינלאומיים באמצעות מערכת בעל הרשיון 6.1.3.4
 .א"ניתוב השיחה ליעדה בארץ באמצעות מפ 6.1.3.5
 .עדכון הדקות שנותרו 6.1.3.6

 
בעל  הרשיון  ימסור  למבקשים  המעונינים  בכך  וללקוחות  מידע  מלא  ומפורט  בדבר  6.1.4

 .וישמור מידע זה לפחות שנה אחורנית, היקפו והמחיר הנדרש בעדו, טיבו, השירות
 
הסכם  ההתקשרות  יכלול  בין ,  בעל  הרשיון  ימסור  ללקוח  הסכם  התקשרות  ביניהם 6.1.5

  -את אלה , היתר
 

 .אספקת השירותמועד תחילת  6.1.5.1
 .התמורה שתשולם לבעל הרשיון מאת הלקוח בעד השירות 6.1.5.2
 .איכות השירות 6.1.5.3
כתוב תאריך  כרטיס משולם מראש שעליו  אוPAID-PRE -כרטיס ה  6.1.5.4

 .ומספר הדקותתוקף הכרטיס , מספר הקוד, הדפסת הכרטיס
 

 .לרשיון' בנספח אהשירות יעשה רק באמצעות מספרי גישה המפורטים  6.1.6
 

בהתאם  להסכם  עם  הלקוח  ובכפוף  לכל ,  בעל  הרשיון  יקיים  את  השירות  ברציפות 6.1.7
 .דין

 
. לאומיים-בעל  הרשיון  יתקשר  בהסכם  עם  בעלי  רשיון  כללי  לשירותי  בזק  בין 6.1.8

בעל (לאומיים  לא  חלים  על  בעל  הרשיון  -התעריפים  המפוקחים  לשירותי  בזק  בין
 .)ק ולא לקוח סופיהרשיון הינו משוו

 
בעל  הרשיון  יקיים  הפעולות  והשירותים  לפי  רשיון  זה  באופן  הקבוע  בו  לעניין  6.1.9

בעל  הרשיון  אינו  רשאי  לעקוף  את  ההתניות  כאמור ;  ביצועם  ודרכי  אספקתם
 .באמצעות היתרים הקבועים ברשיון אחר שניתן לו ואשר נועדו לעניין אחר

 
 שיווק השירות 6.2

   
ובאישור  המנהל  והמינהל ,  ן  יספק  את  השירות  לכל  מבקש  בתחומי  מדינת  ישראלבעל  הרשיו

האזרחי  גם  ביהודה  ושומרון  וחבל  עזה  ובכפיפות  לדין  המקומי  ולתחיקת  הביטחון  באזורים 
 .אלה
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 פרסום דבר השירות 6.3
 

 :השיתקיימו כל אל ובלבד, נושא רשיון זה, בעל הרשיון רשאי לפרסם את דבר מתן השירות 
 

 .ל"א או מב"מפ, המשרד, לא יהיה בפרסום משום פגיעה בטובת הציבור 6.3.1
 

 .הפרסום יהא אמיתי ומדויק 6.3.2
   

 .הפרסום יהיה תואם את תנאי הרשיון 6.3.3
 

בפרסום ייכלל איזכור מפורט של דבר מתן השירות לפי רשיון זה וכן יצוין בו מספר  6.3.4
 .הרשיון

 
 תוכן הפרסומת 6.3.5
 

כולם  או  כל  אחד    ,  תוכן  הפרסומת  שיסופק  בידי  בעל  הרשיון  לא  יכלול  את  אלה
 :מהם

 
 .תוכן חסוי או תוכן העלול לפגוע בביטחון המדינה 6.3.5.1
 .תוכן המהווה או שיש בו עידוד למעשה עבירה או למעשה מסוכן 6.3.5.2
 .תוכן שיש בו הונאה או רמייה 6.3.5.3
 .פרסומי תועבה 6.3.5.4
, מידע  בעל  אופי  או  מרכיב  ארוטי  או  מיני  או  שעושה  שימוש  באוצר  מילים 6.3.5.5

בין  במשמעות  ישירה ,  במושגים  או  במטפורות  השאולות  מתחום  חיי  המין
 .ובין נרמזת או משתמעת בעקיפין

הסתה  לגזענות  או  לאפליה  או  פגיעה  באדם  או  בקבוצות  בני  אדם  על  רקע  6.3.5.6
 . חיים או מוצא-אורח , עדה, מין, םלאו, גזע, השתייכותו לדת

 .תוכן העלול לפגוע במוסר הציבורי 6.3.5.7
 .חידונים ומשחקי מזל מכל סוג שהוא, הגרלות, הימורים 6.3.5.8
 .לרבות שידוכים, פגישות והכרויות  6.3.5.9

מידע  שיש  בו  משום  פיתוי  בלתי  הוגן  להוצאות  כספיות  או  להתקשרויות  6.3.5.10
באמצעות  המערכת  או ,  סבירות  למספרי  שירותים  כלשהםחוזרות  בלתי  

 .באמצעות מערכת אחרת של בעל הרשיון
 

 
 שינוי תנאי הרשיון.     7
 

, רשאי לשנות את תנאי הרשיון,  לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו,המנהל
 :אם נוכח כי נתקיים אחד מאלה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם

 
 .י במידת התאמתו של מבקש הרשיון לבצע את הפעולות והשירותים נשוא הרשיוןחל שינו 7.1

 
 .כדי להבטיח את התחרות בתחום הבזקנדרש שינוי הרשיון  7.2

 
 .כדי להבטיח את רמת השירותים הניתנים לפיונדרש שינוי הרשיון  7.3

 
 .שינויים שחלו בטכנולוגיה של בזק מחייבים שינוי הרשיון 7.4
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 קשורת ואיכות שירותת .8
 

 מיקום השירות 8.1
 

בקרה  ותחזוקה ,  יפעיל  בעל  הרשיון  מוקד  הפעלה,  לשם  מתן  השירות  לפי  רשיון  זה 8.1.1
 ). המוקד-להלן (

 
 .וכולל את המערכת ______________________________בהמוקד ממוקם  8.1.2

 
 קווים 8.2

 
 .א קווי מנוי טלפון"ולקבל מאת מפלשם קיום השירות רשאי בעל הרשיון להזמין  8.2.1

 
א  לבעל  הרשיון "יתקין  מפ,  בידי  בעל  הרשיון,  נשוא  רשיון  זה,  לצורך  מתן  השירות 8.2.2

קווים  שמספרם  יותאם  לעומס  התנועה  במערכת  ויאפשר  עמידה  בדרישות  טיב 
 .8.3השירות שנקבעו בסעיף 

 
בדרישות  טיב  השירות בעל  הרשיון  ידאג  לכך  שהמערכת  תעמוד  בעומס  התנועה  ו 8.2.3

את  המערכת  בהתאם תאים  י,    ואם  יידרש  לכך  בידי  המנהל8.3כמפורט  בסעיף  
  ולאחר  שניתנה  לבעל  הרשיון להוראות  המנהלבהתאם  ,  מעת  לעתלצורכי  השירות  

 .הזדמנות להשמיע טענותיו
 

 טיב השירות 8.3
 

 :יבטיח בעל הרשיון לפחות את אלה, רשיון זה לפי במתן השירות 8.3.1
 

 .בהתאם להסכם עם הלקוח ובכפוף לכל דין, אספקת השירות  8.3.1.1
במוקד  שתאפשר  פעולה  תקינה )  UPS(פסק  -התקנה  וקיום  מערכת  אל 8.3.1.2

 .בהפסקת חשמל לפרק זמן של שעה אחת לפחות
 .בעל הרשיון יפעל ככל הניתן למניעת תקלות במערכת 8.3.1.3
בזק ידווח  לחברה  על  תקלות  ברשת  הך  לכבעל  הרשיון  ומי  שהוא  הסמיך    8.3.1.4

 . א"ציבורית של מפה
 

אמצעים  ממוחשבים  לדיווח  והתראה  על ,  כחלק  מהמערכת,  בעל  הרשיון  יתקין 8.3.2
 .עמידה בטיב שירות

 
ינהל  רישום  של  התלונות  ודרך ,  בעל  הרשיון  ימנה  אחראי  לטיפול  בתלונות  הלקוחות 8.3.3

 . הכל כפי שיורה המנהל-הטיפול בהן 
 

 
 כישורים ויכולת .9

 
לשם  מתן  השירותים  לפי  רשיון  זה  יפעיל  בעל  הרשיון  אמצעים  מתאימים  ויעסיק  צוות  טכני  9.1

א  או  בשירותיו  של  בעל  רשיון "או  שישתמש  בשירותי  מפ,  מיומן  שיכלול  מומחים  למערכת
 .מיוחד אחר מאת המנהל

  
, התחשב  בהתפתחות  הטכנולוגיתלפי  הנחיותיו  של  המנהל  ביפעל  לעניין  זה  בעל  הרשיון   9.2

 .בפיתוח השירותים ובצרכי המערכת
 
 
 
 



 '  רשיון מיוחד מס
     מתוך  11'  דף מס

 

 

 טיוטא לרשיון

 

 

 דיווח ושיתוף פעולה, פיקוח .10
 

, לעניין  סמכויות  הפיקוח  והביקורת  על  פעולותיו  של  בעל  הרשיון  וחובת  הדיווח  החלה  עליו 10.1
 .יראו את הוראותיהן של תקנות הפיקוח כחלק בלתי נפרד מתנאי רשיון זה

 
יושיט  את  הסיוע   -פקח  וכל  מי  שימונה  מטעמו  לצורך  כך  שיון  ישתף  פעולה  עם  המבעל  הר 10.2

, דינים  וחשבונות  כפי  שיתבקש  מעת  לעת,  הנדרש  וימציא  תוכניות  ומסמכים  אחרים
יאפשר  בעל ,  כמו  כן.  מתקנות  הפיקוחהקשורים  ברשיון  ובהפעלת  השירות  וכן  כמפורט  

במערכת   ,יקות  הנדסיות  ואחרות  בחצריוהרשיון  למי  שימונה  לכך  מטעם  המשרד  לבצע  בד
 .שהתקיןאחר ובציוד 

 
  מקום ,הקבועות  בדיןהסמכויות  ויעמדו  לרשותו  כל  ,  המשרד  יפקח  על  קיום  תנאי  הרשיון 10.3

ק  שירותים  ואף  לביטול יהפסל  קווים  או  לנתקלרבות  האפשרות  ,  נאי  הרשיוןבו  הופרו  ת
 .חוקת עיצומים כספיים בהתאם לולרבות הטל, רשיון במקרים המתאימים לפי החוקה

 
 ח פעילויות ותכניות של בעל הרשיון"דו 10.4

 
פיקוח  על  בזק בכיר  ל  "לסמנכ  והנדסה  ורישויבכיר  ל  "בעל  הרשיון  יעביר  לסמנכ 10.4.1

רשיון היחד  עם  הבקשה  לחידוש  )  ח"  הדו–להלן  (ח  שנתי  על  פעולותיו  ותוכניותיו  "דו
תקופת   יום  לפני  תום  60,  -1992ב"התשנ)  וןפרטי  בקשה  לרשי(על  פי  תקנות  הבזק  

 .ח מהווה תנאי הכרחי לטיפול בבקשה ובלעדיו לא תטופל הבקשה"הדו. הרשיון
 

ל "לסמנכ  והנדסה  ורישויבכיר  ל  "ח  שנתי  לסמנכ"כדו,  ח  האמור  יוגש"הדו,  כמו  כן 10.4.2
וגש י  –לגבי  השנה  האחרונה  לתוקף  הרשיון  .    במרץ  בכל  שנה31פיקוח  בזק  עד  בכיר  

 .או בסעיף זה 10.4.1 לפי המאוחר בין התאריכים הקבועים בסעיףח "הדו
 

 הרשיון  שניתן  ואת  תכניותאופן  הפעולה  על  פי  ח  לתאר  באופן  מפורט  את  "על  הדו 10.4.3
 :עליו לכלול לפחות את אלה,  לעתידבעל הרשיון

 
 .שם בעל הרשיון ומספר רשיונו 10.4.3.1
 .ותכניות להרחבתהתאור המערכת הקיימת  10.4.3.2
 .תאור השירותים הניתנים והשירותים המתוכננים 10.4.3.3
 ).כאמור בסעיפים שבנספח זה(לוחות זמנים  10.4.3.4
 .לקוחות ומאפייניהם 10.4.3.5
 .השקעות שבוצעו והשקעות מתוכננות 10.4.3.6
 .דוחות כספיים המתייחסים לרשיון האמור 10.4.3.7
 ).שיטה ושיעור (מחירים ותעריפים 10.4.3.8
 .מספרי גישה למערכת שניתנו ללקוחות על ידי  בעל הרשיון 10.4.3.9

 .שיחות פנים ארצי ובינלאומי שבוצעו' מס 10.4.3.10
 

ד של בעל "רואה חשבון ועול ידי  עיחתם בידי מורשה חתימה ויאושרח י"הדו 10.4.4
 .הרשיון
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 שונות .11
 

 אגרות 11.1
 

אגרות  בשעורים  ובמועדים  כפי  שייקבעו  על  ידי  ,  יון  ישלם  בעד  רשיון  זהבעל  הרש 11.1.1
 . והתקנות החלות בעניין הכל לפי החוק-המשרד 

 
תנאי  מתלה  לכניסתו  לתוקף  של  רשיון  זה  הינו  כי  בעל  הרשיון  שילם  את  כל  11.1.2

 .התשלומים כאמור
 

  לא  יהא  בעל  הרשיון -יא  מכל  סיבה  שה,  הותלה  או  לא  חודש,  הוגבל,  בוטל  הרשיון 11.1.3
ששילם  כאמור  בעד  מתן ,  כולם  או  מקצתם,  זכאי  להחזר  תשלומים  או  אגרות

 .הרשיון
 

 אחריות הצדדים והיחסים ביניהם 11.2
 

המשרד  אינו  אחראי  כלפי  הלקוחות  וכלפי  כל  צד  שלישי  בשל  כל  נזק  שנגרם  עקב  11.2.1
מו  והקשורים  במתן של  הבאים  מכוחו  או  מטע,  מעשה  או  מחדל  של  בעל  הרשיון

בעל  הרשיון  ישפה  את  המשרד  לאלתר  בגין  כל  נזק  או .  השירות  נשוא  רשיון  זה
 .הוצאה שייגרמו לו עקב תביעה כאמור

 
בעל  הרשיון  יבהיר  בהסכם  ההתקשרות  עם  לקוחותיו  כי  היחסים  החוזיים  לצורך  11.2.2

חסים  חוזיים  או מתן  השירות  נשוא  רשיון  זה  הם  בינו  לבין  הלקוח  בלבד  וכי  אין  כל  י
א  בכל  הכרוך  במתן  השירות "אחרים  בין  הלקוח  לבין  המשרד  או  בין  הלקוח  ובין  מפ

 .נשוא רשיון זה
 

 שינוי פרטים מזהים 11.3
 

במספר ,  בשמו,  במען  המוקד,  בעל  הרשיון  יודיע  למנהל  מראש  ובכתב  על  כל  שינוי  במענו 
 .טלפון שלו או במספר פקסימילה

 
 עפרסום ומסירת מיד 11.4

 
לידיעת ,  למעט  הנספחים  שבו,  כולו  או  מקצתו,  הרשיוןאת  המשרד  רשאי  לפרסם   11.4.1

הרשיון  ללא  הנספחים ,  מבלי  לגרוע  מהאמור;  במועד  ובדרך  שימצא  לנכון,  הציבור
 .עומד לרשות הציבור לשם עיון בו במשרד

 
חופש יחולו  הוראות  חוק  ,  על  בקשת  מידע  הכולל  פרטים  אודות  נספחי  הרשיון 11.4.2

 ). חוק חופש המידע–להלן  (1998 –ח "המידע התשנ
 

  הכלול  בנספחי יסמן  בבקשה  לקבלת  רשיון  את  המידעמבקש  רשיון  לראשונה   11.4.3
כמפורט ,  בחוק  חופש  המידע  וייתן  טעם  לכך)  6)(ב(9ק  "ברשיון  שלדעתו  חל  עליו  ס

  .  לחוק חופש המידע13בסעיף 
 

 בעל הרשיוןמתן שירותי בזק בידי לקוח של  11.5
 

אלא  אם    כן ,  בעל  הרשיון  יוודא  כי  לקוח  לא  יספק  לאחר  שירותי  בזק  באמצעות  המערכת
 .הותר ללקוח לספקם ברשיון לפי החוק
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 הוראותיו והוראות הדין, הרשיון .12
 

 כותרות סעיפים 12.1
 

 ואין  להשתמש  בהן  לצורכי,  כותרות  הסעיפים  שברשיון  ניתנו  לשם  נוחות  הקריאה  בלבד 
 .פרשנות או הסבר תוכנו של תנאי מתנאי הרשיון

 
 סתירה בין הוראות הרשיון 12.2

 
יקבע ,  בכל  מקרה  של  מחלוקת  לגבי  פרשנות  הוראות  הרשיון  או  סתירה  לכאורה  ביניהן 

  ולאחר  שניתנה  לבעל ,ה  פירוש  ההוראות  או  כיצד  ליישב  את  הסתירה  ביניהןמנהל  מה
 .הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו

 
 קיום הוראות כל דין 12.3

 
 -יקפיד בעל הרשיון על קיומן של אלה , בעת מתן השירותים לפי רשיון זה 12.3.1

 
 .הוראות החוק 12.3.1.1
 .הוראות מינהל שניתנו לפי החוק 12.3.1.2

 
על  פי  כל החלות  עליו  אין  הענקת  רשיון  זה  פוטרת  את  בעל  הרשיון  מקיום  הוראות   12.3.2

 .דין
 

  כמסמך ממצההרשיון 12.4
 

לות  בזק ולמתן ווסמכויותיו  בכל  הנוגע  לביצוע  פע,  חובותיו,  זכויותיו  של  בעל  הרשיון 12.4.1
ולביצוע  פעולות  בזק  הנדרשות  לצורך  האמור ,  שירותי  בזק  כמפורט  ברשיון  זה

 .מקורן ברשיון זה והן נובעות ממנו ועל פיו בלבד, ברשיון
 

רשות  או  סמכות  בהקשר ,  קיומה  של  כל  זכותבעל  הרשיון  יהא  מנוע  מלטעון  ל 12.4.2
, הבטחה,  בהתבסס  על  כל  מידע,  לביצוע  פעולות  בזק  או  למתן  שירותי  בזק

דיון  או  הצהרה  שנעשו  מחוץ ,  פרוטוקול,  פרסום,  הבנה,  הצעה,  מצג,  התחייבות
אלא  אם  כן ,  בין  לפני  מתן  הרשיון  ובין  לאחר  שניתן,  בין  בכתב  ובין  בעל  פה,  לרשיון

 . ביטוי מפורש ברשיון זהבאו לידי
 

 העברה לאחר 12.5
 

, במישרין  או  בעקיפין,  הרשיון  הוא  אישי  ואין  בעל  הרשיון  רשאי  להעבירו  לאחר 12.5.1
אלא  אם  כן  הודיע  בעל  הרשיון  בכתב  ומראש ,    כל  זכות  או  חובה  לפיולרבות  העברת

 .והמנהל אישר זאת בכתב, למנהל על כל שינוי כאמור
 

 - 12.5.1יף לעניין סע 12.5.2
 

 לרבות שינוי בהחזקת אמצעי שליטה בבעל  - " העברה " 12.5.2.1
 גם אם אין בכך כדי להוות שינוי בעלי , הרשיון   
  של בעל ולרבות העברת עיקר הנכסים, השליטה   

 .   הרשיון
 .לחוק  1 כמשמעותם בסעיף  -"אמצעי שליטה " 12.5.2.2
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 מסמכי הרשיון 12.6
 

ובעל  הרשיון  רשאי  להחזיק  בהם  אך  ורק ,  ן  זה  הם  קניינו  הבלעדי  של  המשרדמסמכי  רשיו
, בוטל  או  הותלה  מכל  סיבה  שהיא,  פג  תוקפו  של  הרשיון;  במשך  תקופת  תוקפו  של  הרשיון

 .יחזיר בעל הרשיון את מסמכי הרשיון במלואם לידי המנהל
 

 הגבלתו או פקיעתו, ביטול הרשיון 12.7
 

 . ברשיון5.8.5כמפורט בסעיף  בעל הרשיון עליפ, הותלהבוטל הרשיון או  12.7.1
 

 .יפעל בעל הרשיון במתן השירותים בהתאם להגבלה, הוגבל הרשיון 12.7.2
 

א  לאלתר  את  הקווים  המשמשים  את "עם  ביטול  הרשיון  או  פקיעת  תוקפו  ינתק  מפ 12.7.3
 .בעל הרשיון במתן השירות לפי רשיון זה

 
 

 צנעת הפרטתנאים והוראות להבטחת  .13
 

, דין  ינקוט  בעל  הרשיון  בכל  הצעדים  הנדרשים  על  פי  כל,  בעת  מתן  השירותים  לפי  רשיון  זה
 :יפעל לפי תנאים אלה, ובין היתר, להבטחת צנעת הפרט של הלקוחות

 
יימסר  ללקוח  או  למורשה  אשר  יעברו ,  המידע  האגור  במערכת  יישמר  בתנאי  סודיות 13.1

, ובכלל  זה  אף  לגורמי  ממשל,  ימסר  לשום  אדם  או  גוף  אחרבהצלחה  את  נהלי  הזיהוי  ולא  י
 .זאת בכפוף להוראות כל דין או צו בית משפט, משטרת ישראל: כגון

 
 .הגישה למידע האגור במערכת מוגבלת רק לעובדי בעל הרשיון שקיבלו הרשאה מיוחדת לכך 13.2

 
 

 .  מעת לעת על ידי המנהלנספחי רשיון זה מהווים חלק בלתי נפרד מהרשיון והם יעודכנו .14
 

 :רשימת הנספחיםלהלן 
 

 . מבנה המערכת ומספר גישה למערכת בעל הרשיון- 'נספח א
 . רשימת בעלי אחזקות בחברה- ' נספח ב

 
 

 ___________: טלפון' מס_____________  : שם איש הקשר מטעם בעל הרשיון .15
 .__________: פקסימילה' מס

 
 

 .' ____________________ ון מסרשיון זה מבטל רשי .16
 
 
 

 ___          _____________________      _______________ג" התשס                               
             ד"עו, אורי אולניק                     ד"עו, חיים גרון  ) 2003     (                              

  הכללי             המנהל    נדסה ורישוי  ל בכיר ה"סמנכ      
 התקשורת                     משרד  משרד התקשורת                

 
 תפוצת רשיון מיוחד: העתק
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  מבנה המערכת ומספרי גישה למערכת בעל הרשיון-' נספח א
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 ת בחברה רשימת בעלי אחזקו–' נספח ב
 
 
 

 שם כתובת ז"ת./פ.מספר ח  %-מניות ב
 

    
    
    

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 ה צ ה ר ה
 
 
 
_______________ מורשה חתימה של __________, ז .ת' מס_____________ אני  .1

בזק ( בחוק התקשורת 4 מאשר בזה קבלת רשיון מיוחד לפי סעיף ) בעל הרשיון–להלן (
 על כל _______________פרו שמס)  חוק התקשורת–להלן (, 1982-ב"התשמ, )ושידורים

 ). הרשיון–להלן . (תנאיו ונספחיו
 
 
 .קראתי את הרשיון והבנתי את תוכנו .2
 
 
  –ידוע לי כי  .3
 

 ;__________תוקף הרשיון עד ליום  )1(
 
 3או שירותי הבזק המפורטים בסעיף /רק את פעולות הבזק ו, מותר לבצע לפי הרשיון )2(
 
או ברשיון אחר , ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק שלא הותרו במפורש ברשיון )3(

 .מהווה עבירה פלילית, בידי בעל הרשיוןאם יש כזה , ל משרד התקשורתש
 
, )בזק ושידורים(בהתאם לחוק התקשורת , המנהל הכללי של משרד התקשורת רשאי )4(

 .ר תנאי מתנאי רשיונואם הפ, להטיל עיצומים כספיים על בעל הרשיון
 

 
 
 

_________________                                                                  ________________  
 חתימת המורשה                                                                                    בעל הרשיוןחותמת     

 
 
 
 
 

מוסמך _________________ . ז.ת' מס' ________________ גב/ר בזאת שמרהנני מאש
 .לחתום על ההצהרה בהתאם לזכויות החתימה שנקבעו במסמכי היסוד של בעל הרשיון

 
 
 
 

___________ ____                      ________________                       _______________ 
 ד"                        חתימת העוהד"חבר בלשכת עוה' חותמת ומס                          תאריך 

 
 
 


